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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  INDENIZATÓRIA  POR 
DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS.  PACIENTE 
GRÁVIDA DE CINCO MESES. ALEGAÇÃO DE QUE 
ESTAVA  COM  SANGRAMENTO.  FALHA  NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EXAME URGENTE NÃO 
REALIZADO  COM  BREVIDADE. 
RESPONSABILIDADE DA CLÍNICA PELO DEFEITO 
NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCEDÊNCIA DO 
PEDIDO.  IRRESIGNAÇÃO.  ALEGADA 
INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA 
DA  CLIM.  PEDIDO  DE  MINORAÇÃO  DO  VALOR 
DOS  DANOS  MORAIS  E  SUPRESSÃO  DA 
CONDENAÇÃO  PATRIMONIAL.  ACOLHIMENTO. 
SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA.  PROVIMENTO 
PARCIAL.

A regra  do  art.  14,  caput, do  Código  de  Defesa  do 
Consumidor é a seguinte: “O fornecedor de serviços 
responde, independentemente da existência de culpa,  
pela reparação dos danos causados aos consumidores  
por  defeitos  relativos à prestação dos serviços,  bem 
como  por  informações  insuficientes  ou  inadequadas  
sobre sua fruição e riscos.”

Constatando-se  defeito  na  prestação  do  serviço, 
consubstanciado  na  demora  na  realização  de  um 
exame de ultrassonografia em uma paciente grávida de 
cinco  meses,  com sangramento,  a  responsabilização 
da clínica é medida que se impõe.
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Deve  o  causador  do  dano  responder  na  medida  de  sua 
culpabilidade. Nesse contexto, não havendo provas de que a 
Clínica  foi  responsável  pela  demora  na  realização  da 
Cerclagem, tampouco pela morte do bebê,  deve-se ajustar 
o valor da condenação, evitando que a demanda sirva de 
enriquecimento  indevido  das  vítimas,  bem  como  possa 
estimular o ofensor em repetir a prática. 

A condenação por danos materiais é infundada, haja vista 
que a prestação de serviço ocorreu, sendo o procedimento 
de  curetagem  realizado,  não  por  culpa  da  clínica 
demandada, mas por problemas apresentados na gravidez 
da autora.

Havendo sucumbência recíproca,  cada parte deve custear 
os honorários dos seus respectivos advogados e ratearem 
as custas, com a ressalva do art. 12 da Lei n.º 1.060/50, em 
favor dos apelados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça 
da  Paraíba,  por  unanimidade,  DAR  PROVIMENTO  PARCIAL  AO   RECURSO 
APELATÓRIO. 

RELATÓRIO

Cuida-se  de  Apelação  Cível  proposta  pela  CLIM Hospital  e  Maternidade 

LTDA em face de sentença que,  nos autos da Ação Ordinária  n.º  2002010042956-8, 

julgou procedente o pedido no sentido de condenar o promovido, ora apelante, a pagar 

aos  autores   (Katherine  Ramalho  Batista  e  Eudes  Carlos  Matias  da  Silva)  uma 

indenização por danos morias no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescidos de 

juros  de  mora  de  1%  ao  mês,  a  partir  da  citação,  bem  como  a  pagar  R$  760,79 

(setecentos  e  sessenta  reais  e  setenta  e  nove  centavos)  pelos  danos  materiais 

suportados.

 

Em suas razões, às fls. 157/173, a recorrente alega os seguintes pontos: 

que  em  nenhum  momento  os  apelados  solicitaram  atendimento  de  urgência;  que  a 
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informação dos  apelados foi  no  sentido  de que a  sua  médica,  Dra.  Tatiane Fragoso 

estava monitorando a recorrida e lhe daria toda a assistência, de modo que, o médico 

plantonista  naquele  dia  não a  examinou;  inexistência  de  responsabilidade objetiva  da 

CLIM; que a condenação por danos materiais é infundada, pois a curetagem feita pela 

apelada deveria ter sido realizada, uma vez que é comum se fazer o citado procedimento  

quando ocorre aborto; ofensa ao princípio da razoabilidade.

Ao final, requer o provimento do recurso, afastando a condenação imposta.

Contrarrazões ofertadas às fls. 176/180, pela manutenção do julgado.

A  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo  desprovimento  do  apelo  (fls. 

188/193).

É o relatório. 

 

VOTO

Os autores ingressaram com ação ordinária objetivando receber indenização 

por danos morais em valor não inferior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e danos materiais,  

(correspondente ao dobro do montante indevidamente cobrado), alegando, em resumo, 

que  dirigiram-se  a  CLIM  para  realizar  uma  ultrassonografia,  a  pedido  da  médica  da 

autora, haja vista encontrar-se grávida e com sangramento e, inobstante ter solicitado 

urgência no atendimento, tal exame somente foi realizado quatro horas e meia depois.

Aduzem que foi detectado, na ultrassonografia, que o útero estava aberto e 

que  seria  preciso  realizar  uma  cerclagem,  contudo  referido  procedimento  foi  iniciado 

apenas às 19:30h, quando se observou a impossibilidade de realização da cerclagem, 

“pelo “apagamento total  do colo(100%) com dilatação completa” conforme exposto na  

evolução clínica.”(fls. 03)
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Afirmam que se o atendimento tivesse ocorrido no tempo certo, não teriam 

perdido o filho e a autora estaria  bem com a sua gestação e faltando poucos meses para 

dar a luz, pelo que requerem a condenação da clínica pelos danos suportados.

A sentença julgou procedente o pedido, para condenar o promovido,  ora 

apelante,  a  pagar  aos  autores  uma  indenização  por  danos  morais  no  valor  de  R$ 

30.000,00 (trinta  mil  reais),  acrescidos  de juros  de  mora  de 1% ao  mês,  a  partir  da 

citação, bem como a pagar R$ 760,79 (setecentos e sessenta reais e setenta e nove 

centavos) pelos danos materiais.

Irresignada, apelou a demandada, pugnando pela total reforma do decisum, 

aduzindo inicialmente que os apelados não solicitaram atendimento de urgência.

Com efeito, não se comprovou, nos autos, terem os promoventes  pedido 

urgência. Entretanto, se a paciente informou à recepcionista da clínica que estava grávida 

e com sangramento, é de se reconhecer a necessidade de urgência no exame que se 

desejava realizar.

A propósito, vejamos trecho do depoimento da própria atendente, às fls. 121: 
“(…) que a paciente informou a depoente que estava grávida e  
com sangramento e que teria ligado para doutora Tatiana e que  
esta lhe instruiu no sentido de fazer uma utra-som.” 

Nesse contexto, não é preciso ser um perito para saber que uma paciente 

nesse estado,  com indicação de ultrassonografia  pela médica assistente,  não poderia 

aguardar o atendimento normal - que se deu aproximadamente 04 (quatro) horas após a 

sua chegada.

Por isso, vislumbro que houve falha na prestação de serviço por parte da 

CLIM, quanto a questão de não ter procedido ao exame na paciente em tempo hábil.

A jurisprudência pátria já decidiu que o hospital é responsável pelos danos 

decorrentes de defeito na prestação do serviço. Vejamos: 
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APELAÇÃO  CÍVEL   AÇÃO  INDENIZATÓRIA   FALHA  NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOHOSPITALAR  PACIENTE 
GRÁVIDA EM PROCESSO DE ABORTAMENTO ESPONTÂNEO 
 EXAME  URGENTE  NÃO  REALIZADO  COM  BREVIDADE   
MALFERIMENTO  DO  DIREITO  À  INFORMAÇÃO  IMPOSTO 
PELO  ARTIGO 6º, INCISO III, DO CDC  RESPONSABILIDADE 
DO  HOSPITAL PELOS DANOS DECORRENTES DE DEFEITO 
NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO  TEORIA DA PERDA DE UMA 
CHANCE   INAPLICABILIDADE  ANTE  A  NÃO 
DEMONSTRAÇÃO  DA  POSSIBILIDADE  DE  MELHOR 
RESULTADO  DANOS MORAIS CONFIGURADOS APENAS NO 
TOCANTE  À  PRESTAÇÃO  DEFICIENTE  DO  SERVIÇO 
HOSPITALAR  EM  DISSONÂNCIA  COM  O  DIREITO  DO 
CONSUMIDOR  À  INFORMAÇÃO   MANUTENÇÃO  DO 
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NO JUÍZO A QUO ANTE  
A  ADEQUAÇÃO  AOS  CRITÉRIOS  DE  RAZOABILIDADE  E  
PROPORCIONALIDADE   RECURSOS  IMPROVIDOS  
SENTENÇA  MANTIDA.  1   Incide  na  espécie  a  legislação  
consumerista,  enquadrandose  as  partes  nos  conceitos  de 
consumidores e fornecedor, nos moldes firmados nos artigos 2º e  
3º  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor,  sendo  objetiva  a 
responsabilidade  civil do  hospital, porquanto regulada pelo  artigo 
14,  também,  do  CDC,  de  modo  que  para  a  aferição  dessa 
responsabilidade é necessário perquirir  acerca da existência de 
defeito na prestação desse serviço, sendo o nexo causal e o dano  
suficientes  para  a  materialização  do  dever  reparatório,  
independentemente  da  demonstração  de  culpa,  salvo  se 
demonstrada pelo fornecedor a inexistência de defeito ou a culpa  
exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do parágrafo  
3º, incisos I e II, do aludido  artigo 14 do CDC. 2   Evidenciado o 
defeito  na  prestação  do  serviço  pelo  recorrente  adesivo,  
agredindo,  mormente,  o  direto  básico  à  informação  dos 
consumidores,  encartado  no  artigo  6º,  inciso  III,  do  Código  de 
Defesa  do  Consumidor,  informação  esta  que  constitui  parte  
integrante do serviço prestado, importando em danos de ordem 
moral  aos  autores  ante  a  lesividade  da  falha,  considerando  a  
necessidade de atendimento urgente, e, o estado de fragilidade 
emocional que se abatia sobre os autores, principalmente sobre a  
gestante ante o seu quadro clínico. 3   "A perda da chance, em 
verdade,  consubstancia  uma  modalidade  autônoma  de  
indenização, passível de ser invocada nas hipóteses em que não  
se puder apurar a  responsabilidade direta do agente pelo dano 
final.  Nessas  situações,  o  agente  não  responde  pelo  resultado  
para o qual sua conduta pode ter contribuído, mas apenas pela  
chance de que ele privou a paciente. A chance em si  desde que 
seja concreta, real, com alto grau de probabilidade de obter um 
benefício  ou  de  evitar  um  prejuízo   é  considerada  um  bem 
autônomo e perfeitamente reparável.  " (Precedente STJ   RESP 
1254141/PR).  4   Dentro  do  contexto  trazido  pelos  autos,  a  
segunda  demandante  passou  por  um  processo  de  aborto 
espontâneo, não sendo o simples fato de possuir boas condições 
de  saúde  suficiente  para  afastar  a  possibilidade  de  um 
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abortamento  espontâneo  precoce  e  inevitável,  dada  a 
multiplicidade de eventos capazes de implicar na interrupção da  
gravidez.  5   Não resta demonstrado que a conduta do  hospital  
tenha induzido o agravamento do estado de saúde da segunda 
requerente a importar no abortamento, afastando do caso em tela  
a incidência da "teoria da perda de uma chance", ante a ausência  
de  seu  elemento  essencial,  qual  seja,  a  "chance",  a  real  
possibilidade de um melhor resultado, escorandose o argumento 
dos autores na irresignação compreensível  que a dor da perda  
abrupta de um filho esperado e desejado motiva, mormente, na  
esperança  de  que  mais  pudesse  ter  sido  feito  para  evitar  o  
abortamento,  contudo,  em que pese a carga emocional  que tal  
expectativa  frustrada  produz,  não  se  pode  com  base  
exclusivamente nela impor  o dever indenizatório pela teoria ora  
em  comento.  6   O  valor  da  indenização  referente  aos  danos  
morais  deve  ser  arbitrado  com  observância  aos  critérios  de 
proporcionalidade e razoabilidade, consideradas as circunstâncias 
que  envolvem  o  caso  bem  como  a  extensão  dos  danos 
suportados, visto que seu fim não é enriquecer o ofendido, nem,  
tampouco,  incentivar  o  ofensor  a  ignorar  a  vedação  legal,  
estimulando a repetição da conduta em razão de uma indenização  
cujo  valor  seja  irrisório.  7   Recursos  improvidos.  Sentença 
mantida (TJCE; APL 008424147.2009.8.06.0001; Sexta Câmara 
Cível;  Relª  Desª  Sérgia  Maria  Mendonça  Miranda;  DJCE 
20/06/2014; Pág. 55 )

Por outro lado, não se pode atribuir ao hospital a responsabilidade pela 
demora na realização da cerclagem, tampouco pela morte do feto. Explico:

É  que  em  nenhum  momento  os  autores  solicitaram  a  realização  do 

procedimento por médico plantonista da clínica. 

Na espécie, observa-se que a paciente ficou aguardando a chegada de sua 

médica particular, como se depreende de seu próprio depoimento:

“que o médico entrou em contato com a médica da paciente e que 
a mesma disse-lhe que a paciente ficasse aguardando pois a sua  
médica viria fazer o procedimento de cerclagem, visando tentar  
salvar o bebe, pois devido a demora do atendimento o quadro já  
estava muito agravo; quando a médica da depoente chegou ao 
hospital  não  foi  mais  possível  devido  a  paciente  já  estar  em  
trabalho  de  parto  e  útero  estar  aberto;  que  o  bebe  nasceu  
natimorto, pois só estava com cinco meses de gravidez(...)” (fls.  
116)
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Além disso, a Dra. Tatiana Vieira Fragoso afirmou, às fls. 129, “que não tem 

condições de responder se em caso de atendimento pela CLIM no momento em que  

esteve na CLIM, o resultado não teria ocasionado a perda da criança.” 

Assim, não havendo provas, nos autos, de que os recorridos solicitaram a 

realização da cerclagem por  profissional  da  clínica  recorrente  e  esta  negligenciou  tal  

atendimento,  bem como  que  o  resultado  teria  sido  outro  caso  a  promovente  tivesse 

realizado a cerclagem em menor espaço de tempo, não há como responsabilizar a CLIM 

pelo resultado morte do bebê, razão pela qual entendo que o valor imposto na sentença 

de primeiro grau merece ser atenuado.

Considerando que o quantum ressarcitório referente aos danos morais deve 

ser estabelecido com observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de 

conformidade  com  as  circunstâncias  que  envolvem  o  caso  concreto,  bem  como  a 

extensão dos danos suportados,  haja vista  que seu fim não é enriquecer o ofendido,  

tampouco, incentivar  o ofensor a ignorar a vedação legal,  estimulando a repetição da 

conduta  em  razão  de  uma  indenização  com  valor  irrisório,  reduzo  o  montante  da 

indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Repise-se que tal quantia visa reparar apenas a má prestação de serviço da 

apelante  quanto  à  demora  na  realização  da  ultrassonografia,  haja  vista  que  pela 

realização da cerclagem tardia ou pelo resultado morte do bebê, não deve responder a 

clínica  demandada,  eis  que  não  existem  provas  de  que  esses  fatos  ocorreram  por 

negligência da apelante, como acima justificado.

Por outro lado, assiste razão à recorrente quando afirma que a condenação 

por danos materiais é infundada, pois a curetagem feita pela apelada tinha que ter sido 

realizada, uma vez que é comum se fazer o citado procedimento quando ocorre aborto.

Com efeito, é cediço que a curetagem é um procedimento médico utilizado 

para a raspagem da cavidade uterina. Normalmente é realizado para retirar os restos 

placentários de um aborto.
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Sendo assim, se a curetagem foi  realizada, não por culpa do recorrente, 

mas  em  função  de  problema  na  gravidez  da  autora,  não  há  como  os  apelados  se  

eximirem da obrigação de pagamento.

Desse modo, deve ser retirado da condenação os danos materiais fixados 

em R$ 760,79 (setecentos e sessenta reais e setenta e nove centavos).

Por essas razões, provejo parcialmente o apelo, para minorar o valor dos 

danos  morais  para  R$  10.000,00  (dez  mil  reais)  e  desconstituir  o  valor  dos  danos 

materiais.

Sucumbência recíproca, devendo cada parte custear os honorários dos seus 

respectivos  advogados  e  ratearem  as  custas,  com  a  ressalva  do  art.  12  da  Lei  n.º 

1.060/50 em favor dos apelados.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Sr. Desembargador Marcos Cavalcanti 
de Albuquerque. Participaram do julgamento, além deste relator, a Exmª. Srª. Dra. Vanda 
Elizabeth Marinho (convocada em substituição ao Exmo. Sr. Des. Leandro dos Santos) e 
o Exmo. Sr. Des.  Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

Presente  à  sessão  a  Procuradora  de  Justiça  Jacilene  Nicolau  Faustino 
Gomes.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível “Desembargador 
Mário  Moacyr  Porto”  do Egrégio Tribunal  de Justiça  do Estado da Paraíba,  em João 
Pessoa, 29 de julho de 2014 (data do julgamento).

João Pessoa, 31 de julho de 2014

  Des. José Ricardo Porto 
RELATOR

J07/J04
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