
Apelação Cível n. 0000474-60.2012.8.24.0113, de Camboriú
Relator: Desembargador Ricardo Roesler

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLEITO DE 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ALÉM 
DA CONSTITUIÇÃO DE PENSÃO MENSAL. ÓBITO DE 
TRABALHADOR TEMPORÁRIO CONTRATADO PELO 
MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ. AÇÃO MANEJADA POR 
COMPANHEIRA. VÍTIMA QUE LABOROU NA LIMPEZA DE 
VALAS E ESGOTOS DURANTE AS ENCHENTES 
OCORRIDAS NA REGIÃO. MORTE DECORRENTE DE 
CONTAMINAÇÃO POR LEPTOSPIROSE QUE OCORREU 
AO TEMPO DA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS. 
TESTEMUNHAS QUE RELATAM A INSUFICIÊNCIA E 
INEFICÁCIA DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 
FORNECIDOS. ENTE PÚBLICO, ADEMAIS, QUE NÃO FOI 
EFICAZ EM COMPROVAR A ENTREGA OU A 
FISCALIZAÇÃO QUANTO AO USO DOS MATERIAIS. 
NEGLIGÊNCIA VERIFICADA. DEVER DE INDENIZAR 
CONFIGURADO. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR 
QUE SE DEVE PAUTAR NA PROPORCIONALIDADE E 
RAZOABILIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA 
QUE DEVEM OBSERVAR O JULGAMENTO DO TEMA 810, 
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 
DE PENSÃO MENSAL QUE INDEPENDE DA PERCEPÇÃO 
DO BENEFÍCIO CONCEDIDO PELO INSS. VALOR. 2/3 DO 
SALÁRIO-MÍNIMO ATÉ A DATA EM QUE A VÍTIMA 
COMPLETARIA 70 (SETENTA) ANOS. PRECEDENTES. 
DANOS MATERIAIS, CONSISTENTES EM DESPESAS 
FUNERÁRIAS, NÃO COMPROVADOS. RECIBO EM NOME 
DE TERCEIRO. INACOLHIMENTO. HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% (DEZ) POR CENTO DO 
VALOR DA CONDENAÇÃO. ENTE MUNICIPAL QUE É 
ISENTO DE CUSTAS, NOS TERMOS DA LC 156/97. 
RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 
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0000474-60.2012.8.24.0113, da comarca de Camboriú 2ª Vara Cível em que é 
Apelante Alice Fernandes da Silva e Apelado Município de Camboriú.

A Terceira Câmara de Direito Público decidiu, por votação unânime, 
dar parcial provimento ao recurso. Custas legais.

Participaram do julgamento, realizado nesta data, os Exmos. Srs. 
Desembargadores Jaime Ramos e Ronei Danielli.

Florianópolis, 10 de abril de 2018.

Desembargador Ricardo Roesler
Relator e Presidente
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RELATÓRIO

Constou do relatório da sentença (p.169):

"Alice Fernandes da Silva, já qualificada, ajuizou a presente "Ação 
Indenizatória" em face do Município de Camboriú, igualmente já qualificado.

Alegou, em síntese, que devido as condições de trabalho inapropriadas, 
seu companheiro veio a falecer, requerendo indenização por danos morais em 
decorrência deste fato.

A ré contestou o feito, defendendo a responsabilidade subjetiva aplicada 
no caso concreto, inexistência de prova do nexo causal e do dever de indenizar.

Houve réplica.
Na instrução processual foi ouvida uma testemunha.
O réu apresentou alegações finais por memoriais."

Adiante, os pedidos foram julgados improcedentes, ao fundamento 

de que não restou evidenciado o nexo de causalidade entre a doença que 

causou o óbito do companheiro da autora (que foi leptospirose) e o trabalho por 

ele desempenhado junto ao Município requerido (pp. 169-171).

Irresignada, a autora apelou, repisando a tese inicial de que seu 

companheiro adquiriu a doença no desempenho das funções para as quais foi 

temporariamente contratado, quais sejam, de limpeza de valas e esgotos do 

Município de Camboriú. Para tanto, sustentou que tanto o depoimento das 

testemunhas quanto os documentos acostados com a inicial dão conta da 

relação entre a atividade exercida e a moléstia adquirida (pp. 177-196).

Contrarrazões às fls. 201-206.

Lavrou parecer pela Douta Procuradoria-Geral de Justiça o Exmo. 

Sr. Dr. Narcísio Geraldino Rodrigues, que deixou de manifestar-se sobre o mérito 

por entender desnecessária a atuação ministerial (pp.214-218).

É o relatório.

VOTO

Cuido de apelação cível interposta por Alice Fernandes da Silva 

contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados contra 

o Município de Camboriú, nos autos de ação condenatória.
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Em suas razões, aduziu a apelante que seu companheiro, Albanir 

Arruda Jarduzim, faleceu em razão de ter adquirido leptospirose no exercício da 

atividade (qualificada como "braçal") que desempenhava junto ao município 

requerido o que, em tese, estaria comprovado pelos documentos juntados aos 

autos e, sobretudo, pelos relatos das testemunhas. Sob tais argumentos, 

postulou a condenação do ente público no pagamento de indenização por danos 

morais e materiais, além da pensão mensal.

O apelo merece, em parte, prosperar.

Constou dos autos que o de cujus foi contratado pelo Município de 

Camboriú (contrato temporário de prestação de serviços – pp. 28-29), em 

5.01.2009,  para desenvolver suas atividades profissionais junto à Secretaria de 

Obras, Transportes e Serviços Gerais. Tal acordo, apesar de ter por previsão de 

vigência entre 5.01.2009 até 28.02.2009 (cláusula quarta), foi postergado, o que 

se comprovou pelos recibos de pagamento do período de março de 2009 até 

fevereiro de 2010 (pp. 31-42).

Ocorreu que, conforme restou incontroverso, em razão das fortes 

chuvas que atingiram a localidade no final do ano de 2009 e início de 2010, o 

falecido foi convocado, juntamente com outros trabalhadores, a realizar a limpeza 

de valas do Município a fim de possibilitar o escoamento das águas.

Nesse episódio, segundo aduziu a apelante, o município 

demandado não forneceu os equipamentos necessários à proteção dos 

empregados, razão pela qual, supostamente, houve a fatal contaminação de seu 

companheiro pela bactéria da leptospirose.

O ente público, por seu turno, sustentou que disponibilizou a todos 

os que trabalhavam naquela ocasião, equipamentos de proteção (como botas, 

luvas e foices), para que não entrassem em contato com a água contaminada. 

Nesse contexto, afirmou o apelado que não há provas de que a contaminação 

que deu causa à morte de Albanir ocorreu no seu horário de trabalho, tese com a 
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qual pretendeu afastar o nexo de causalidade entre o evento lesivo e a atividade 

desempenhada junto à municipalidade.

Os elementos dos autos, contudo, levam à conclusão distinta.

Registro, de início, que, como é consabido, a leptospirose é uma 

doença bacteriana transmitida pela urina de animais infectados (tais como ratos), 

cuja ocorrência é mais comum em épocas de cheias e inundações.

Anoto que, no caso dos autos, restou incontroverso que o falecido 

trabalhava na limpeza das ruas e valas do Município de Camboriú durante as 

cheias ocorridas no final de 2009 e início de 2010. No mais, conforme certidão de 

óbito de p. 50, o falecimento de Albanir Arruda Jarduzim ocorreu em 5.02.2010, 

sendo a causa apontada a Leptospirose (CID - A27.0) e Choque Séptico (CID - 

A41.9).

Com efeito, uma vez considerando o risco que corriam os 

trabalhadores que realizavam a limpeza das valas, o Município tinha a obrigação 

de fornecer materiais adequados à proteção deles. De fato, em audiência, o 

então diretor de obras do município, João Augusto Müller, afirmou que entregava 

aos funcionários os materiais de segurança (tais como botas e luvas), mas que 

não havia a praxe de exigir dos trabalhadores recibo quanto a isso (termo de 

audiência de p. 152).

 No ponto, registro que é do ente público o ônus da prova quanto à 

entrega e efetiva utilização do material de proteção pelos trabalhadores, 

considerando que a ele cabe comprovar fato extintivo do direito da 

autora/recorrente.

Nesse sentido:

"ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA DO LABOR EM 
CONDIÇÕES INSALUBRES. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
(EPIs). FALTA DE PROVA DO FORNECIMENTO E/OU DE EFETIVO USO 
PELA SERVIDORA.

O ônus da prova quanto ao fornecimento e à utilização dos EPIs é 
exclusivamente do ente político, pois ao réu é que incumbe demonstrar o fato 
extintivo do direito da parte autora." (TJSC. Apelação Cível n. 2011.093136-9, 
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de Joaçaba; Relator: Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva)

Nesse contexto, tenho que o ente público não se desincumbiu do 

encargo processual.

Somado a isso, destaco o relato das testemunhas Ivo Cardoso e 

Alexandre Karnoski, que trabalharam juntamente com (o falecido) Albanir na 

oportunidade das fortes chuvas na região de Camboriú (ata de audiência de p. 

129).

Com efeito, os depoimentos foram harmônicos no sentido de que, 

ao menos naquele episódio, havia carência de material de proteção. De acordo 

com as narrativas, não houve fornecimento de luvas, e as botas utilizadas eram 

curtas, de modo a facilitar o contato das águas poluídas com a pele dos 

operários.  

Acrescentaram as testemunhas, ainda, que constantemente, para 

realização da limpeza das valas, era necessário manipular os entulhos com as 

próprias mãos, sem qualquer equipamento de segurança contra agentes 

infecciosos, como é a leptospirose.

Em conformidade com tais descrições fáticas foi o depoimento da 

autora/recorrente no sentido de que, constantemente, seu (falecido) companheiro 

chegava na residência do casal, após o trabalho, com os pés molhados e sujos 

de lama. Somado a isso, mencionou a autora/apelante que o de cujus, após 

algum tempo exercendo suas atividades junto ao Município, passou a apresentar 

dores e mal estar, contudo, não procurou, de imediato, assistência médica o que 

só fez quando seu quadro clínico já estava agravado. 

Nesse cenário, pretende o município afastar a obrigação de 

indenizar arrimado na tese de impossibilidade de determinar precisamente o 

momento em que o trabalhador teria sido contaminado pela bactéria, sugerindo 

ter sido fora do horário de trabalho.

A tese, contudo, não encontra assento nos elementos probatórios.

Isso porque, conforme depoimento das testemunhas Maria Joana e 
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Dileta Goergen (ata de p. 129) e relato da ora apelante, a casa em que residia 

com o de cujus não foi atingida pela enchente, até porque se localiza do alto de 

um morro.

Ademais, não há qualquer indício de que o falecido tenha 

permanecido em contato com águas poluídas fora do seu horário de trabalho 

(aliás, o tema sequer foi objeto de questionamento às testemunhas), de forma 

que a tese sustentada pelo município não encontra fundamento.

Saliento que a fotografia de p. 98 que, segundo o apelado, faz 

prova do fornecimento de materiais de proteção (por mostrar trabalhadores 

laborando na limpeza de ruas com pás e capas de chuva) não tem o condão de 

desconstituir a tese inicial. Isso porque não há na fotografia qualquer referência à 

data ou local, tampouco é possível identificar as pessoas ali presentes.

Logo, o que se tem é que o município não foi eficaz em comprovar 

a entrega dos equipamentos de segurança, quanto menos a fiscalização quanto 

ao uso, o que, somado aos relatos das testemunhas, corrobora a tese inicial de 

que o ex companheiro da autora/apelante, de fato, adquiriu a doença fatal 

enquanto laborava junto ao ente público demandado. 

Evidente, portanto, o dever do Município de indenizar os danos 

morais suportados pela autora/recorrente.

Resta, então, arbitrar o montante da indenização. Sobre o tema, o 

que se pergunta, sempre com alguma inquietude, é a dimensão que um litígio 

dessa envergadura assume, e que resposta deve ser dada pelo Judiciário.

O Direito, lembra Alain Supiot, é o repositório de nossas crenças 

fundamentais (Homo Juridicus, Martins Fontes, 2007). É, sem dúvida, o reflexo 

dos valores defendidos pelo corpo social. A questão primaz, portanto, gira em 

torno da qualificação dos valores que nos são caros.

Por certo a proteção da tranquilidade espiritual, extensão da 

preservação da honra (tanto objetiva, quanto subjetiva), insere-se entre os bens, 
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que, em essência, são os objetos de proteção maior da reparação por dano 

moral. Todavia, reconhecer-se tal fato não é, por si só, suficiente para tornar 

simples a aferição da indenização em sede de dano moral.

Em regra, o magistrado se vê contornado por elementos de ordem 

subjetiva, cujo deslinde exige, invariavelmente, a sua percepção pessoal em 

relação ao litígio. A sentença, portanto, não obstante reste despida de 

discricionariedade, revela, nesse particular, aquilo que toda obra humana tem em 

comum: a impressão de seu criador: "Mas o que não é autobiográfico? Até uma 

tela... Entre nós, quantos pintores já não se pintaram, pensando que estavam 

pintando a ponte do riacho?", indagava-se Mário Quintana (Collete, 1988). 

Assim, em seu discurso, o magistrado, ao analisar o dano moral não projeta 

propriamente o dano suportado pela vítima, mas sim o que ele, sentenciante, 

percebe como observador. O discurso (a sentença) revela a reação 

idiossincrática do sentenciante diante do problema posto. 

No entanto, tal decisão somente será legítima se o magistrado, em 

seu mister, valer-se dos elementos objetivos angariados ao longo do processo. 

Esses elementos são, em verdade, suas condicionantes de validade; são as 

balizas pelas quais o sentenciante deve obrigatoriamente transitar, e por onde 

deve exercer o juízo subjetivo que é próprio desse tipo de demanda.

No caso, já se disse, a dor é inescusável, pois a conduta perpetrada 

permite que se conclua a agressão íntima causada. E deve-se observar que a 

indenização por dano moral, além de servir de lenitivo à ofensa causada, deve, 

também, servir de instrumento punitivo, e coibir a reiteração de tal conduta.

Logo, positivada a existência do dano moral, cumpre arbitrar a 

satisfação compensatória correspondente. Nesse sentido, saliento não se poder 

pretender que seja a compensação financeira fonte de vantagem indevida por 

parte da parte lesada. Com efeito, a par dos critérios da condição econômica do 

responsável, de seu grau de culpa e da extensão do dano, necessário que o 



                                                         

9

Gabinete Desembargador Ricardo Roesler

julgador proceda com circunspecção e razoabilidade na estipulação do quantum 

indenizatório (art. 944 do Código Civil).

A indenização a ser paga deve representar para o lesado uma 

satisfação capaz de neutralizar, ou ao menos anestesiar em parte, os efeitos dos 

transtornos causados, sem equivaler a uma vantagem indevida de quem recebe. 

Deve servir, outrossim, como forma de punição, com o fito de evitar a repetição 

do fato (caráter pedagógico da medida), em observância ao disposto no artigo 

944 do Código Civil.

Na hipótese, tenho que uma das variantes a serem observadas é o 

fato de que, conforme o depoimento da própria autora/recorrente, o de cujus 

deixou de procurar assistência médica tão logo sentiu dores e mal estar, somente 

o fazendo quando a doença já estava em grau avançado. Tal circunstância, ao 

menos numa primeira análise, contribuiu para o resultado letal e, por isso, deve 

ser sopesada no montante da indenização.

Desse modo, a par das variáveis que orientam o caso concreto, 

entendo que a indenização por danos morais deve ser fixada em R$ 40.000,00 

(quarenta mil reais), valor que atende bem os desígnios da demanda.

No mais, postulou a recorrente, também, a concessão de pensão 

vitalícia, no que merece guarida.

Registro, em primeiro lugar, a possibilidade de percepção 

simultânea da pensão decorrente de ilícito civil e a advinda do seguro social – 

INSS. Com efeito, tem plena aplicabilidade aqui o disposto no art. 950 do Código 

Civil que, expressamente, reporta-se ao dever daquele que causou lesão que 

diminua a capacidade de trabalho do ofendido de implementar a correspectiva 

pensão.

Nesse sentido:

"DANOS MATERIAIS. PENSÃO MENSAL AOS FAMILIARES. TERMO 
FINAL PARA A PENSÃO DEVIDA AO COMPANHEIRO: DATA EM QUE A DE 
CUJUS COMPLETARIA 70 ANOS DE IDADE. CUMULAÇÃO COM PENSÃO 
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PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. NATUREZA DIVERSA.
"[...] 2 O termo final da pensão devida à família do finado deve ser 

mantida na data em que a vítima completaria 70 anos de idade, referente a 
viúvo, e 25 anos de idade para a filha.

[...] 4 'O pensionamento por ilícito civil não se confunde com o pago pela 
Previdência Social, por ter origem diversa, de sorte que possível a 
concomitância entre ambos, não ficando eximido o causador do sinistro se, 
porventura, a vítima ou seus beneficiários percebem pensão paga pelo INSS' 
(STJ, REsp n. 575839/ES, Min. Aldir Passarinho Júnior)" (Apelação Cível n. 
2013.028925-9, de Campos Novos, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 
24/07/2013)"

Assim, porque aquele que causa dano a outrem tem o dever da 

reparação integral do dano, é de prosperar o pedido de percepção de pensão 

mensal até a data em que a vítima completaria 70 (setenta) anos. Na hipótese, o 

de cujus nasceu em 29.04.1956 (p. 50), pelo que é devida a pensão à recorrente 

desde o evento danoso (05.02.2010 – p. 50) até 29.04.2026.

Quanto ao valor da pensão, este deve ser de 2/3 (dois terços) do 

salário mínimo vigente em atenção à Súmula n. 490 do Supremo Tribunal 

Federal e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no que 

tange à fração determinada (STJ, AgRg no REsp 1401717/RS, Rel. Ministro 

Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, j. 21/06/2016; STJ, AgRg no AREsp 

789.450/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15/12/2015).

 Transcrevo:

"A pensão correspondente à indenização oriunda de responsabilidade civil 
deve ser calculada com base no salário mínimo vigente ao tempo da sentença e 
ajustarse-á às variações ulteriores". "

Nesses termos, dou provimento ao apelo, também no ponto.

Por fim, no que se refere ao ressarcimento por danos materiais, 

estes decorrentes das despesas funerárias, tenho que não merece guarida. 

Afinal, o recibo de p. 69, que demonstra o pagamento das despesas, revela que 

não foi a recorrente quem desembolsou a quantia mencionada.

Assim, porque não houve prova do pagamento pela recorrente das 

mencionadas despesas, a restituição revela-se indevida.

Por tais razões, dou parcial provimento ao recurso da autora para 
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condenar o município recorrido no pagamento de indenização por danos morais 

no valor R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e pensão mensal à recorrida no valor 

de 2/3 do salário mínimo até a data em que a vítima completaria 70 (setenta) 

anos de idade.

Quanto aos juros de mora e correção monetária, considerando que 

o evento danoso ocorreu em 5.2.2010 (p.50), é de se observa a vigência Lei n. 

11.960/09 (30.6.2009), nos termos da tese recentemente fixada pelo Supremo 

Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (tema 810), nos seguintes 

termos:

"1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a 
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos 
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os 
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito 
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, 
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a 
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de 
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no 
art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O 
art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte 
em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à 
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, 
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de 
propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida 
adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a 
promover os fins a que se destina."

Desse modo, nos termos da decisão do STF, quanto aos juros de 

mora, deve ser aplicado o índice de remuneração da caderneta de poupança. No 

que toca à correção monetária, contudo, a aplicação de tal índice foi declarada 

inconstitucional.

Assim, o parâmetro usado para correção monetária deve ser o 

IPCA-E, em atenção ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Nesse 

sentido:

"ATUALIZAÇÃO DAS PARCELAS EM ATRASO. JULGAMENTO DO 
TEMA 810 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
INCONSTITUCIONALIDADE DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA 
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PREVISTO NA LEI N. 11.960/09. INCIDÊNCIA DO IPCA-E. Conforme restou 
decidido no julgamento do RE 870947/SE, em 20.9.2017, sob relatoria do Min. 
Luiz Fux (TEMA 810), "a remuneração da caderneta de poupança prevista no 
art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009, não 
consubstancia índice constitucionalmente válido de correção monetária das 
condenações impostas à Fazenda Pública", afigurando-se adequada a 
utilização do IPCA-E na atualização das parcelas de benefício previdenciário." 
(Apelação cível n.0300206-07.2014.8.24.0001;  Relator: Pedro Manoel Abreu; 
Julgado em: 28/11/2017)

 Ademais, quanto aos honorários advocatícios, conforme firme 

jurisprudência, estes devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação, este entendido como o montante atualizado da 

indenização por danos morais somado às prestações vencidas da pensão 

mensal estabelecida, acrescida de doze parcelas vincendas (REsp 1452306/SP, 

Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 

06/04/2016).

Registro a isenção de custas por parte do vencido, nos termos da 

Lei Complementar n. 156/97.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para condenar o 

Município de Camboriú ao pagamento de indenização por danos morais no valor 

de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e de pensão mensal em favor da recorrente 

no valor de 2/3 do salário mínimo até a data em que a vítima completaria 70 

(setenta) anos de idade. Ônus sucumbenciais e consectários legais nos termos 

da fundamentação. 

É como voto.
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