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APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  RESPONSABILIDADE
CIVIL.  IMPROCEDÊNCIA.  SUBLEVAÇÕES  DA
PARTE  AUTORA.  PRELIMINAR  DE  ERRO  IN
PROCEDENDO.  REVELIA  DECRETADA.
FAZENDA PÚBLICA. EFEITOS MATERIAIS.  NÃO
APLICAÇÃO.  INTERESSE  PÚBLICO.
CONTRADITÓRIO  OBSERVADO.  REJEIÇÃO.
MÉRITO. MORTE  DE  FETO  NO  INTERIOR  DE
ESTABELECIMENTO  HOSPITALAR.
RESPONSABILIDADE  OBJETIVA  DO  ESTADO.
NEXO  DE  CAUSALIDADE.  CONFIRMAÇÃO.
INÉRCIA NO ATENDIMENTO DAS CONDIÇÕES
DA GESTANTE.  DANO  MORAL EVIDENCIADO.
VALOR  ARBITRADO.  OBSERVÂNCIA  AOS
CRITÉRIOS  DA  RAZOABILIDADE. DANO
MATERIAL.  NÃO  CONFIRMAÇÃO.  PENSÃO
ESTABELECIDA A NATIMORTO. INVIABILIDADE.
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CORREÇÃO  MONETÁRIA E  JUROS  DE  MORA.
APLICAÇÃO  DO  DISPOSTO  NO  ART.  1º-F,  DAS
LEI Nº 9.494/97 E LEI Nº 11.960/09.  REFORMA DA
SENTENÇA.  PROVIMENTO  PARCIAL  DO
RECURSO.

- O fato de ter sido decretada a revelia do Município
de Campina Grande não presume verídico o alegado
na exordial, pois, ao se tratar de Fazenda Pública, os
efeitos  decorrentes  do  art.  345,  II,  do  Código  de
Processo Civil, não podem incidir na espécie.

-  Conforme  enunciado  no  art.  37,  §6º,  da
Constituição  Federal,  a  responsabilidade  da
Administração  Pública  é  objetiva,  respondendo
civilmente o ente público em caso de dano causado a
terceiro, independentemente da existência de culpa
dos seus agentes.

-  A morte de feto no interior  de recinto hospitalar
com ausência da devida prestação de cuidados a mãe
em  pré-parto,  induz  dano  passível  de  reparação,
configurando o nexo de causalidade. 

- Quanto à fixação do dano moral, necessário levar
em consideração o caso concreto, além das condições
pessoais  dos  envolvidos  e  da  gravidade  do  dano,
para não se transpor os limites dos bons princípios e
da igualdade que regem as relações de direito, a fim
de evitar prêmio indevido ao ofendido e impunidade
ao ofensor.

- A correção monetária, devida desde o arbitramento
dos  danos morais,  e  os  juros  de  mora  aplicados  a
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partir  do  evento  danoso,  são  fixados  consoante  o
disposto  no  art.  1º-F,  das  Lei  nº  9.494/97  e  Lei  nº
11.960/09.

- A pensão perseguida a título de reparação material
não  merece  acolhimento  em  se  tratando  de
natimorto.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de  Justiça  da  Paraíba,  por  unanimidade,  rejeitar  a  preliminar,  no  mérito,  dar
provimento em parte, ao apelo.

Trata-se de APELAÇÃO, fls. 93/99, interposta Maria
José Gonçalves Silva contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Comarca de
Araruna, fls. 87/89, que, nos autos da Ação de Responsabilidade Civil ajuizada em
desfavor do  Hospital Instituto de Saúde Elpídio de Almeida e do  Município de
Campina Grande, julgou improcedente o pedido inicial, consignando: 

Ante  o  exposto  e  o  que  mais  consta  dos  autos,
JULGO  IMPROCEDENTE  O  PEDIDO
INAUGURAL, autoral, e, em consequência, extingo
o processo  com resolução de mérito,  na forma do
487, I, do CPC. Condeno a parte Autora nas custas e
honorários advocatícios que fixo em 20% do valor de
causa, nos termos do §4º, do art. 20, do Código de
Processo  Civil  (Suspensos  em  razão  da  concessão
dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art.
98, § 3º, CPC).

Em suas razões, a promovente postula a reforma da
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sentença,  realizando uma sinopse dos principais  eventos fáticos e processuais,  no
sentido de responsabilizar a parte promovida pela morte de seu bebê em virtude da
negligência do corpo hospitalar, que permitiu ter o parto sozinha, quando seria caso
de  uma  cesariana.  Em  sequência,  aduziu  a  ocorrência  de  erro  in  procedendo,  ao
permitir o julgamento antecipado da lide em desacordo com as hipóteses do Código
de  Processo  Civil,  bem  como  de  erro  in  judicando,  haja  vista  a  existência  dos
elementos configuradores da responsabilidade civil. Pugna, então, pelo provimento
do apelo, para, assim, julgar procedente seu pedido.

O  Município  de  Campina  Grande  apresentou
contrarrazões às fls. 112/117, defendendo, em suma, a inexistência do nexo causal
necessário para fins de caracterizar a sua responsabilidade, conforme estabelecido no
art. 37, §6º, da Constituição Federal. Argumentando, outrossim, que na hipótese de
haver  responsabilização,  que  fosse  imputada  ao  Município  de  Araruna,  ao  não
marcar  o  parto  cesárea  antecipadamente.  Declina  sobre  a  necessidade  de  marte
irretocável a sentença, conquanto não houve produção de prova apta a ratificar a
versão externada pela insurgente. 

A Procuradoria  de  Justiça,  em  parecer  da  Dra.
Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes, fls.  120/124,  opinou  pelo  desprovimento  do
recurso.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Maria José Gonçalves Silva  tenciona a reforma da
sentença que julgou improcedente o pedido inserto na Ação de Responsabilidade
Civil  forcejada  contra  o Hospital  Instituto  de  Saúde  Elpídio  de  Almeida  e  do
Município de Campina Grande, alegando que, na condição de gestante em trabalho
de parto, deu entrada no referido nosocômio no dia 10 de dezembro de 2013, por
volta da meia noite,  ficando sem o devido acompanhamento até as seis horas da
manhã, do dia seguinte, quando deu à luz sozinha a criança que nascera morta, por
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causa desconhecida, conforme certidão de óbito de fl. 34. Assim, atribuindo à parte
promovida  a  responsabilidade  pela  morte  da  filha,  postula  o  recebimento  dos
respectivos danos morais e materiais. 

Inicialmente, refuto a sublevação concernente ao   erro
in procedendo, em virtude da decretação da revelia declinada à fl. 85, maculando-se,
inclusive, o princípio do contraditório.

De fato, a regra geral na processualística civil é que
incumbe ao réu manifestar-se precisamente sobre os fatos narrados na inicial, sob
pena de serem presumidos verdadeiros,  conforme o art.  344,  caput,  da respectiva
codificação. 

Acontece que a presunção de veracidade aludida no
art.  344 é  relativa,  não se configurando os  efeitos  da revelia  nos casos  em que a
matéria trata de direito indisponível, como proferiu a sentenciante à fl. 88: 

Registro  também  que  em  razão  dos  princípios  da
supremacia  e  da  indisponibilidade  do  interesse
público, a falta de contestação pela Fazenda Pública
não induz a presunção de veracidade absoluta dos
fatos alegados na inicial,  conforme inteligência dos
artigos  345,  II,  do  CPC,  conforme  entendimento
jurisprudencial (…).

Nesse viés, colaciono o dispositivo legal correlato: 

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado
no art. 344, se:
[...]
II -  se o litígio versar sobre direitos indisponíveis;
[grifei].

A  jurisprudência  hodierna  aquiesce  a  esse
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direcionamento:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  DESPEJO  POR
FALTA  DE  PAGAMENTO  C/C  COBRANÇA  DE
ALUGUEIS  EM  ATRASO  COM  PEDIDO  DE
TUTELA  ANTECIPADA.  REVELIA.  EFEITOS.
FAZENDA  PÚBLICA.  INAPLICABILIDADE.  ART.
345,  II,  CPC/2015  (ANTIGO ART.  320,  II,  CPC/73).
ALEGAÇÃO  DE  CELEBRAÇÃO  DE  CONTRATO
VERBAL  ENTRE  AS  PARTES.  AUSÊNCIA  DE
PROVA.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  373,  I,  DO
CPC/2015 (ANTIGO  ART.  333,  I,  CPCP/73).
RECURSO  CONHECIDO  E  IMPROVIDO.
SENTENÇA CONFIRMADA. I.  Diante do princípio
da  supremacia  do  interesse  público  e  diante  da
indisponibilidade de seus bens, não se pode aplicar o
efeito material  da revelia (presunção da veracidade
dos fatos narrados pelo autor) à Fazenda Pública (art.
345,  II,  CPC/2015.  Antigo  art.  320,  II,  CPC/73).
Precedentes  do  STJ.  II.  Não  consta  nos  autos
qualquer  tipo  de  documento  capaz  de  aferir  o
alegado contrato verbal formulado entre os litigantes,
de  modo  que  a  questão  posta  nos  autos  depende
fundamentalmente  da  prova  produzida,  ônus  do
qual o Apelante não se desincumbiu, desprezando o
que lhe é imposto pelo art. 373, inciso I, do CPC/2015
(antigo  art.  333,  I,  do  CPC/73).  III.  Apelação
interposta  pelo  ESPOLIO  DE  ALEXANDRE  JOSÉ
FRANCES  conhecida  e  improvida.  (TJPA;  APL
0032633-20.2009.8.14.0301;  Ac.  176513;  Belém;
Primeira  Turma  de  Direito  Público;  Relª  Desª
Rosileide  Maria  da  Costa  Cunha;  Julg.  12/06/2017;
DJPA 14/06/2017; Pág. 264).
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Outrossim,  instada  a  se  manifestar,  a  promovente
limitou-se a postular o julgamento antecipado da lide, dispensando a necessidade de
produção probatória, fls. 82/83.

Rejeito, assim, a preliminar de erro in procedendo.

Avançando no mérito, passo a examinar a pretensão
recursal. 

Como  se  sabe,  a  responsabilidade  civil,  no
ordenamento jurídico brasileiro, comporta duas modalidades: a subjetiva, que exige
a  presença  do  dano,  da  conduta  do  agente,  do  elemento  subjetivo  da  conduta  -
consistente no dolo ou na culpa - e do nexo causal entre a conduta e o dano. A outra é
a responsabilidade  objetiva, para a qual também se exige a presença do dano, da
conduta  do  agente  e  do  nexo  causal  entre  um e  outro,  dispensando,  todavia,  a
verificação de dolo ou de culpa. 

Essa  última  modalidade  é  excepcional,  somente
sendo  admitida  em  casos  expressamente  previstos  em  lei.  Assim,  enquanto  a
responsabilidade subjetiva é a regra, responsabilidade objetiva é a exceção, já que
existirá independentemente de averiguação de culpa do causador do dano. 

A  responsabilidade  da  Administração  Pública  é
objetiva,  respondendo  civilmente  o  ente  público  pelos  atos  de  seus  agentes,
independentemente da existência de culpa. É essa a regra que se extrai do art. 37, §6º,
da Constituição Federal, senão vejamos:

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito
privado  prestadoras  de  serviços  públicos
responderão  pelos  danos  que  seus  agentes,  nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito
de regresso contra o responsável no caso de dolo ou
culpa.
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Na  hipótese,  analisando  o  acervo  fático-probatório
colacionado, a condenação do Município de Campina Grande, também responsável
pela administração do hospital-maternidade, a título de danos morias, é medida que
se impõe.

Isso  porque  restou  incontroverso  que  Maria  José
Gonçalves da Silva  estava sobre os cuidados do Hospital “ISEA, do Município de
Campina Grande-PB”,  nos exatos termos da certidão de óbito de  fl.  34. de outra
senda, as ultra-sonografias apresentadas, notadamente a de fl. 30, datada de 22 de
novembro de 2013, conclui que a “Idade gestacional ecográfica de 38 semanas e 01
dia +/-01 semana”,  ou seja,  já  perto parto,  existindo “Sinais  de vitabilidade fetais
presente (Movimentos fetais e preparatórios). 

Pela  narrativa  da  exordial,  não  houve  a  adequada
avaliação de seu quadro, permanecendo sozinha para dar luz mediante parto natural,
quando o  caso  seria  de  cesariana.  De  logo,  faz-se  o  registro  que  não  compete  a
paciente  avaliar  qual  medida  seria  a  mais  apropriada,  haja  vista  que tal  medida
deveria ser adotada pelo corpo clínico do hospital. 

Portanto, essa situação induz como provada a falha
na prestação de serviço pela ausência de correta avaliação acerca das condições e
cuidados com a gestante, sem que lhe fosse dado o correto atendimento. 

Não  se  desconstitui  o  raciocínio  ora  firmado,  a
assertiva  declinada  pelo  Município  de  Campina  Grande,  quando  atribui  a
responsabilidade ao Município de Araruna,  que não marcou parto cesariana com
antecipação,  a um, pois a omissão se deu no ISEA, como visto;  a dois, porque, em
regra, em se cuidando do nascimento de uma criança, o natural é se esperar que a
mãe entre em trabalho de parto; a três, estando a autora em pré-parto, dando entrada
no  serviço  do  demandado,  deve  haver  a  realização  de  exames,  para  posterior
encaminhamento adequado ao parto natural ou cesariana. Contudo, o quadro clínico
foi desprezado, e, com essa negligência, o bebê veio a falecer, causando desconforto e
sofrimento  em  razão  do  tormento  vivenciado,  conjuntura  que  indubitavelmente
gerou transtorno emocional, passível de reparação indenizatória. 
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A morte  prematura  de  seu  bebê,  pelo  panorama
apresentado, vislumbra relação de causalidade entre a conduta lesiva, por parte do
corpo médico do hospital, a ensejar no infeliz resultado.

A respeito, trago atual precedente:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS.  ERRO  MÉDICO.  MORTE
DE FETO. ATENDIMENTO MÉDICO NEGLIGENTE
REALIZADO  EM  HOSPITAL DA REDE  PÚBLICA
MUNICIPAL.  PACIENTE  QUE  ESPEROU  POR
MAIS  DE  16(DEZESSEIS)  HORAS  ATÉ  A
RETIRADA DO FETO,  JÁ  SEM VIDA.  ENTRADA
NA MATERNIDADE RÉ EM 20/09/2012, ÀS 23:50 E
PROCEDIMENTO  CIRÚRGICO  REALIZADO
SOMENTE  ÀS  15:05  DO  DIA  SUBSEQUENTE.
IDENTIFICAÇÃO  DE  PROLAPSO  DE  CORDÃO
UMBILICAL  COM  DECURSO,  A  PARTIR  DE
ENTÃO,  DE  TEMPO  CONSIDERÁVEL  ATÉ  A
REALIZAÇÃO  DO  PARTO.  ROBUSTA
COMPROVAÇÃO, PELA PROVA DOCUMENTAL E
ORAL  COLIGIDA AOS  AUTOS,  DE  ESFORÇO  E
SOFRIMENTO  DO  FETO.  INOBSERVÂNCIA  DE
DIRETRIZES  E  RECOMENDAÇÕES  DO
MINISTÉRIO DA SAÚDE QUANTO A AVALIAÇÃO
FETAL REITERADA, A SER REALIZADA A CADA
30(TRINTA)  MINUTOS.  SENTENÇA  PRIMEVA
QUE  JULGOU  PROCEDENTE  O  PLEITO
AUTORAL.  CONDENAÇÃO  SOLIDÁRIA  DOS
ACIONADOS,  MUNICÍPIO  DE  LAGARTO,
MATERNIDADE  ZACARIAS  JÚNIOR  E  DR.
ROGÉRIO  ROCHA  PEREIRA,  AO  PAGAMENTO
DE  INDENIZAÇÃO  PELOS  DANOS
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EXTRAPATRIMONIAIS  SUPORTADOS  PELA
ACIONANTE,  NO  IMPORTE  DE  R$
50.000,00(CINQUENTA  MIL  REAIS).  MUNICÍPIO
DE LAGARTO QUE NÃO SE INSURGIU QUANTO
AO  COMANDO  SENTENCIAL.  TRÂNSITO  EM
JULGADO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA EM SEU
DESFAVOR.  APELAÇÕES  CÍVEIS  INTERPOSTAS
PELA MATERNIDADE E PROFISSIONAL MÉDICO
DEMANDADOS.  ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO  QUANTO  AO  DANO
DENUNCIADO. FALHA NA INVESTIGAÇÃO DO
QUADRO CLINICO QUE LEVOU O BEBÊ A ÓBITO.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR
CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  INDEFERIMENTO
DE  PROVA  TÉCNICA  INDIRETA.
INOCORRÊNCIA.  LIVRE  CONVENCIMENTO  DO
JULGADOR.  DANO  MORAL  CONFIGURADO.
APELO AUTORAL VISANDO A MAJORAÇÃO DA
QUANTIA  INDENIZATÓRIA.  QUANTUM
RAZOÁVEL  E  PROPORCIONAL  AO  DANO.
VERBA  HONORÁRIA.  MANUTENÇÃO  DO
VALOR  FIXADO.  APELOS  IMPROVIDOS.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA  PRIMEVA.
DECISÃO  UNÂNIME.  1.  Da  prova  documental
produzida,  notadamente  exames  e  cartão  de  pré-
natal(fls.  12/21),  a  guia  de  encaminhamento  da
paciente(fl.  09/10),  os  relatórios  de  atendimento  e
prontuários médicos juntados às fl. 71/82 e da prova
testemunhal colhida em audiência, verifica-se que, ao
contrário do quanto alegado nas razões recursais e,
nas  respectivas peças  defensivas,  os  procedimentos
médicos  padrões,  indicados  pelo  Ministério  da
Saúde(67),  a  exemplo  de  avaliação  regular  e
intercalada(a cada 30 minutos) não foram realizados
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devida  e  oportunamente,  tendo  decorrido  tempo
considerável(16 horas) até a realização do parto para
a  retirada  do  feto,  já  sem  vida,  não  obstante
identificação de prolapso de  cordão umbilical  pelo
médico  assistente,  cuja  negligência  finda
suficientemente  demonstrada,  não  obstante
comprovação  anterior,  ante  a  identificada  presença
de líquido meconial, de esforço e sofrimento do feto;
2. É o entendimento dos Tribunais pátrios, dentre os
quais se inclui este Tribunal de Justiça de Sergipe, no
sentido de que a responsabilidade por erro médico
surge somente nos casos em que restar comprovado
que o médico foi negligente, imprudente ou imperito
na condução do tratamento da paciente, ostentando
natureza  subjetiva  a  correlata  responsabilidade,
respondendo,  ao  revés,  objetivamente,  a  unidade
hospitalar e o Município (arts. 12 e  14, do CDC); 3.
No  caso  dos  autos,  considerando  a  suficiente
comprovação do nexo causal entre a conduta tida por
negligente por parte do médico assistente ao deixar a
gestante aguardando por tanto tempo, a despeito da
reclamação desta de dores fortíssimas e mostrando-
se  preocupada  com  sua  gravidez,  não  adotou
nenhum  procedimento  tendente  à  redução  do
sofrimento fetal, sequer tendo cogitado a realização
de  cesariana,  e  da  falha  do  serviço  prestado  pela
maternidade e o dano moral alegado na Inicial, resta
configurada  a  responsabilização  dos  recorridos;  4.
Recursos  conhecidos  e  improvidos.  (TJSE;  AC
201700703439; Ac. 9973/2017; Primeira Câmara Cível;
Rel.  Des.  Ruy  Pinheiro  da  Silva;  Julg.  15/05/2017;
DJSE 18/05/2017).

No assunto, disserta Maria Sylvia Zanella di Pietro:
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A mesma regra se aplica quando se trata de ato de
terceiros,  como  é  o  caso  de  danos  causados  por
multidão ou por delinquentes; o Estado responderá
se ficar caracterizada a sua omissão, a sua inércia, a
falha  na  prestação  do  serviço  público.  Nesta
hipótese,  como  na  anterior,  é  desnecessário  apelar
para  a  teoria  do  risco  integral;  a  culpa  do  serviço
público demonstrada pelo seu mau funcionamento,
não  funcionamento  ou  funcionamento  tardio  é
suficiente  para  justificar  a  responsabilidade  do
Estado.  (In.  Direito  Administrativo,  18ª  Edição,
Editora Atlas, pág. 569).

Apesar de não possuir conceito legalmente previsto,
o dano moral tem sido reconhecido nas situações em que o ato ilícito do agente causa
à vítima dor, sofrimento e angústia ou, ainda, viola o seu ego e honra, enfim, atinge o
patrimônio subjetivo da pessoa. Nesse trilhar, dúvidas não há que a perda de um
ente familiar, sobretudo de um pai ou de um filho, e na forma que se deu, causa e
causou sofrimento físico e psicológico imensuráveis, reclamando, sim, indenização
pelos danos suportados.

No tocante à fixação da verba indenizatória moral,
convém esclarecer que os critérios utilizados para o seu arbitramento devem estar de
acordo  com  a  melhor  orientação  doutrinária  e  jurisprudencial  versadas  sobre  a
matéria  sub examine.  Ou seja, atentando-se ao critério da razoabilidade, incumbe ao
Magistrado, observando as especificidades do caso concreto, arbitrar valor de forma
que não se torne fonte de enriquecimento, nem, tampouco, seja inexpressivo a ponto
de não atender aos fins ao qual se propõe. 

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 238.173,
cuja relatoria coube ao Ministro Castro Filho, pronunciou-se no sentido de que “não
há critérios determinados e fixos para a quantificação do dano moral. Recomendável
que o arbitramento seja feito com moderação e atendendo às peculiaridades do caso
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concreto”.

Nesse  sentido,  é  valido  trazer  a  lume
pronunciamento do doutrinador  Humberto Theodoro Júnior, o qual se manifestou
no tocante aos limites e critérios utilizados pelo julgador, para a fixação do valor da
indenização decorrente de danos morais:

O  problema  haverá  de  ser  solucionado  dentro  do
princípio  do  prudente  arbítrio  do  julgador,  sem
parâmetros apriorísticos e à luz das peculiaridades
de  cada  caso,  principalmente  em  função  do  nível
sócio-econômico dos litigantes e da maior ou menor
gravidade da lesão (In. RT 662/9).  

Desse  modo,  considerando  as  especificidades  do
caso  concreto,  notadamente  o  fato  de  mãe  perder  a  filha,  de  forma  definitiva,
atentando-me,  aos  princípios  da  razoabilidade  e  proporcionalidade,  entendo
prudente fixar a quantia estabelecida a título de danos morais para  o equivalente a
R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Ressalvo que o arbitramento de tal valor, além de visar
a amenizar o sofrimento da demandante, objetiva, também, ser fator de desestímulo
à  reiteração  da  conduta  ora  analisada,  pois  fará  com  que  o  demandado  adote
medidas para evitar a repetição de atos de tal natureza.

Na  espécie,  por  se  tratar  de  responsabilidade
extracontratual,  os  juros  de  mora  devem  incidir  a  partir  do  evento  danoso,  nos
termos da Súmula nº 54, do Superior Tribunal de Justiça:

Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso,
em caso de responsabilidade extracontratual.

Com  relação  à  fixação  da  correção  monetária  do
quantum arbitrado  a  título  de  danos  morais,  em  harmonia  com  o  entendimento
firmado pela Corte Superior de Justiça, deverá fluir a partir da data da decisão que
fixou a indenização, senão vejamos:
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Súmula  nº  362:  A correção  monetária  do  valor  da
indenização do dano moral  incide desde a data do
arbitramento.

A correção monetária e os juros de mora aplicados
sobre as condenações devem ser fixados consoante o disposto no art. 1º-F, das Lei nº
9.494/97 e Lei nº 11.960/09. 

A propósito da reparação por danos materiais, sabe-
se que tem por fim recompor uma perda financeira, seja esta atual ou eventual, sendo
indispensável, no caso, comprovação de que o falecido efetivamente colaborava no
orçamento familiar, circunstância obviamente inviável em se tratando de natimorto.

Logo,  não  merece  acolhimento  o  pleito  formulado
para auferir  danos materiais,  configurada como pensão vitalícia,  senão vejamos o
seguinte aresto:

ERRO  MÉDICO.  MORTE  DO  NASCITURO  NO
VENTRE  MATERNO.  RESPONSABILIDADE
CONFIGURADA.  CONDUTA  NEGLIGENTE.
INSURGÊNCIA DA RÉ  CONTRA SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. Erro médico. Gestante
com dores abdominais e pós-datismo se apresenta ao
hospital.  Cesárea  marcada  para  o  dia  seguinte.
Apesar de passar a noite na enfermaria do Hospital,
não  foi  feito  nenhum  acompanhamento  nesse
interim.  De manhã foi  constatada a  morte  do feto,
por  ausência  de  oxigenação.  Acompanhamento
durante  a  noite  teria  sido  crucial  para  detectar  o
sofrimento fetal e salvar a vida do nascituro. É sabido
que o pós-datismo também pode apresentar riscos ao
bebê. Negligência da equipe médica constatada em
laudo  pericial.  Ausência  dos  procedimentos
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necessários  para  gestante  prestes  a  parir.  Culpa
configurada. Responsabilidade civil do prestador de
serviços.  Danos  morais  e  materiais  devidos.  Valor
razoável dos danos morais. Sentença mantida nestes
capítulos. 2.  Pensão mensal por morte de nascituro.
Descabimento.  Posição  majoritária  que  não  confere
direitos  patrimoniais  ao  nascituro.  No  mais,
independentemente  de  nascimento  com  vida,  a
jurisprudência  somente  concede  pensão  vitalícia
quando  o    de  cujus   contribuía  efetivamente  para  a
vida econômica da família.  Assim, a pensão vitalícia
seria fixada para voltarem os parentes ao    status     quo
anterior à morte. Não é o caso, em que o nascituro
proporcionava apenas  expectativa de  direto  de  um
dia laborar e auxiliar a família,  o que é irrelevante
para a fixação da pensão. Condenação ao pagamento
da  pensão  vitalícia  afastada.  Sucumbência  parcial
reconhecida  para  fins  de  encargos  processuais.
Recurso parcialmente provido.  (TJSP; APL 0113598-
50.2005.8.26.0100;  Ac.  10081973;  São Paulo;  Terceira
Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Alberto
de  Salles;  Julg.  16/12/2016;  DJESP  31/01/2017)  -
sublinhei.

Por  fim,  invertendo-se  os  ônus  sucumbenciais,
compete agora à Fazenda Pública arcar com os honorários advocatícios, nos termos
do art.  85,  §3º,  I,  do Código de Processo Civil,  a  serem calculados no âmbito da
liquidação de sentença.

Ante  o  exposto, REJEITO  A  PRELIMINAR,  NO
MÉRITO, DOU PROVIMENTO PARCIAL AO APELO.

É o VOTO.
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Presidiu o julgamento,  o  Desembargador Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator). Participaram, ainda, os Desembargadores
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira e João Alves da Silva.

Presente o Dr. José Raimundo de Lima, Procurador
de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 15 de agosto de 2017 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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