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-  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.

-  A  responsabilidade  da  Administração  Pública  é
objetiva,  respondendo  civilmente  o  ente  público
pelos  atos  de  seus  agentes,  independentemente  da
existência  de  culpa,  nos  termos do art.  37,  §6º,  da
Constituição Federal.

-  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. 

- Dúvidas não há que a gravidez inesperada, máxime
quando já se havia feito uma laqueadura para não ter
mais  filhos,  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
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melhor  orientação  doutrinária  e  jurisprudencial
versadas sobre a matéria sub examine.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, dar provimento ao apelo.

Maria  da  Guia  Alves  da  Silva ajuizou Ação  de
Indenização por Perdas e Danos Morais c/c Pensionamento Mensal,  em desfavor
do  Estado da Paraíba,  alegando,  em síntese,  que meses após realizar  laqueadura
tubária  no  Hospital  Regional  de  Guarabira,  engravidou  involuntariamente.  Para
tanto, pediu para ser indenizada e, ainda, uma pensão mensal no valor de 01 (um)
salário-mínimo até a filha completar a maioridade.

O  Juiz  de  Direito  a  quo julgou  improcedente  o
pedido, nos seguintes termos, fls. 75/79:

Isto posto, atendendo ao mais que dos autos consta e
princípios  de  direito  atinentes  à  espécie,  JULGO
IMPROCEDENTE, o pedido autoral, nos termos do
art. 487, I do CPC.

Inconformada, a  promovente ingressou  com
APELAÇÃO,  fls.  82/86,  onde  postulou  a  reforma  da  sentença,  realizando  uma
sinopse dos principais eventos fáticos e processuais, no sentido de responsabilizar a
parte promovida pela sua gravidez após a realização da laqueadura tubária. Sustenta
que  não  estava  gestante  quando  da  realização  do  procedimento  e,  haja  vista  a
existência  dos  elementos  configuradores  da  responsabilidade  civil,  pugna  pelo
provimento do apelo para que, assim, seu pleito seja julgado procedente.
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O Estado da Paraíba apresentou contrarrazões às fls.
88/92, alegando, em preliminar, a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, diz
que a decisão atacada foi proferida em perfeita consonância com os precedentes do
Superior Tribunal de Justiça, devendo ser desprovida a irresignação. 

Feito não remetido ao  Ministério Público, tendo-se
em vista  o não preenchimento das  hipóteses  elencadas  no art.  82,  do Código de
Processo  Civil  de  1973,  consubstanciado,  ainda,  no  art.  169,  §1º,  do  Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Maria da Guia Alves da Silva tenciona a reforma da
sentença que julgou improcedente o pedido inserto  na Ação de Indenização por
Perdas e Danos Morais c/c  Pensionamento Mensal  forcejada contra o Estado da
Paraíba, alegando que engravidou involuntariamente após realização de laqueadura
junto ao Hospital  Regional de Guarabira.  Assim, atribuindo à parte promovida a
responsabilidade pela  gestação inesperada,  postula o recebimento dos respectivos
danos morais e pensionamento. 

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
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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.

Pois bem, uma vez configurada a responsabilidade
do Estado da Paraíba, duas questões merecem destaque. A primeira toca ao dever de
informação por parte do médico, enquanto a segunda se remete ao fato de estar a
autora/apelante grávida ou não, quando da realização da laqueadura.

Os autos não demonstram, em momento algum, que
o médico que realizou a cirurgia tomou a precaução de informar a possibilidade de
nova gestação, mesmo após a laqueadura tubária. De fato, não há qualquer termo ou
autorização  da  paciente,  em  que  esta  tenha  firmado  ciência  a  respeito  da
possibilidade de falha do procedimento.

Tal  situação  afronta  a  Lei  nº  9.263/96,  que
regulamenta  o  art.  226,  §7º,  da  Constituição  Federal, tratando  do  planejamento
familiar e das técnicas de esterilização, entre elas a laqueadura, dispõe em seu art. 10,
§1º:

Art. 10. [...]
§ 1º É condição para que se realize a esterilização o
registro  de  expressa  manifestação  da  vontade  em
documento escrito  e firmado,  após a informação a
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respeito  dos  riscos  da  cirurgia,  possíveis  efeitos
colaterais, dificuldades de sua reversão e opções de
contracepção reversíveis existentes. (destaquei) 

Sobre o tema, destaco:

APELAÇÃO  CÍVEL.  RECURSO  ADESIVO.  AÇÃO
INDENIZATÓRIA.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.
CIRURGIA DE  LAQUEADURA TUBÁRIA.  NOVA
GRAVIDEZ  APÓS  DOIS  MESES  E  MEIO  DA
REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. DEVER DE
INFORMAÇÃO.  ART.  6º,  III DO  CDC.
NECESSIDADE  DE  CONSENTIMENTO
INFORMADO.  VIOLAÇÃO  À  GARANTIA
CONSTITUCIONAL  DE  PLANEJAMENTO
FAMILIAR.  ART.  226,  §  7º DA  CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.  DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS.
OCORRÊNCIA. 
-  O art.  226 da  Constituição  Federal,  em seu §  7º,
assegura  ao  casal  o  direito  ao  livre  planejamento
familiar,  fundado  nos  princípios  da  dignidade  da
pessoa  humana  e  da  paternidade  responsável,
garantia  que  é  ratificada  pela  Lei  9.263/1996  que
dispõe que o planejamento familiar é direito de todo
cidadão (art. 1º).
-  A  médica,  confessadamente,  não  informou  a
apelada  acerca  da  falibilidade  do  procedimento
cirúrgico  de  laqueadura  tubária,  o  que  evidencia
negligência em sua conduta.
-  Por  conta  dessa  negligência,  a  Apelada  acabara
gerando  um  terceiro  filho  e,  não  obstante  a
felicidade  que  ordinariamente  gera  o  nascimento
de  uma  criança,  fora  obrigada  a  alterar  o
planejamento familiar inicial, inclusive no que diz
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respeito às despesas para as quais, segundo diz, não
estava preparada.
-  Logo,  plenamente  configurado  o  dever  de
indenizar,  caracterizando-se  in  re  ipsa  os  danos
morais  suportados  pela  Apelada  que,  além  de  ter
frustrado  o  seu  planejamento  familiar,  suportou  o
agravamento  de  suas  condições  financeiras,  com o
aumento da família e, evidentemente, das despesas.
-  Apelação  desprovida.  Recurso  adesivo
parcialmente  provido  (TJMG,  APL  nº
02392311620108040001  AM  0239231-
16.2010.8.04.0001,  Rel.  Des.  Paulo Cesar  Caminha e
Lima,  1ª  Câmara  Cível,  Data  de  Publicação:
30/04/2015, Data de Julgamento: 27/04/2015).

Por  outro  lado,  embora  os  autos  estejam
controvertidos quanto ao fato da autora/apelante já estar ou não grávida na data da
realização da laqueadura, é certo que, ainda que estivesse, tal condição não excluiria
a responsabilidade médica, máxime quando ao profissional caberia a verificação do
estado da paciente. Demais disso, os exames pré-procedimento realizados incluíam o
Beta H.C.G., o qual apontava como negativa a possibilidade de gestação existente, fl.
07. 

A  gravidez  da  autora,  portanto,  pelo  panorama
apresentado, vislumbra relação de causalidade entre a conduta lesiva, por parte do
corpo médico do hospital, a ensejar no resultado.

A respeito, trago precedente:

APELAÇÃO  -  DANOS  MATERIAIS  E  MORAIS  -
CIRURGIA DE LAQUEADURA - OBRIGAÇÃO DE
MEIO  -  GRAVIDEZ  POSTERIOR  -  ILÍCITO
INDENIZÁVEL  -  PRESSUPOSTOS  LEGAIS  -
AUSÊNCIA.  
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Realizada  cirurgia  de  laqueadura  tubária  sob
informação  prévia  da  paciente  de  que  o
procedimento  padece  de  eficácia  absoluta,  não  há
falar-se  em  responsabilidade  do  nosocômio  e  do
médico  cirurgião  pela  superveniência  de  gestação,
portanto, em ilícito passível de reparação material e
moral, notadamente quando a imperícia profissional,
embora  alegada,  não  encontra  lastro  probatório
(TJMG,  AC  nº1.0290.03.001354-1/001,  Rel.  Des.
Saldanha  da  Fonseca,  12ª  Câmara  Cível,  Data  de
Julgamento: 25/03/2015). 

E,

CÍVEL.  ART.  46 DA  LEI  9.099/95.  SÚMULA  DO
JULGAMENTO  SERVINDO  DE  ACÓRDÃO.
SENTENÇA  CONFIRMADA  PELOS  SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RESPONSABILIDADE  OBJETIVA  DO  ESTADO.
AUSÊNCIA DE  FORMALIDADES  LEGALMENTE
ESTABELECIDAS  PARA  A  REALIZAÇÃO  DE
CIRURGIA DE  LAQUEADURA.  PACIENTE  NÃO
INFORMADA SOBRE A POSSIBILIDADE DE NOVA
GRAVIDEZ. OCORRÊNCIA DE GRAVIDEZ APÓS A
LIGADURA  DE  TROMPAS.  FALHA  NA
PRESTAÇÃO  DO  SERVIÇO.  DANO  MORAL
CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
1.  O  Estado  responde  objetivamente  pelos  danos
decorrentes  de  falha  na  prestação  do  serviço
causados aos usuários do serviço público.
2. Quando a Lei estabelece critérios para a realização
de  procedimentos  cirúrgicos,  a  não  observância
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destes caracteriza falha na prestação de serviço que,
gerando danos, faz nascer o dever de indenizar.
3.  A Lei  9.263/96,  art.  10,  §  1º,  que  versa  sobre  o
planejamento familiar, prevê que é condição para a
realização  da  laqueadura,  além  de  orientações  e
aconselhamentos  por  equipe  multidisciplinar,  ?...o
registro  de  expressa  manifestação  da  vontade  em
documento escrito  e  firmado,  após  a  informação a
respeito  dos  riscos  da  cirurgia,  possíveis  efeitos
colaterais,  dificuldades  de  sua  reversão  e  opções
reversíveis  existentes.?  4.  Não  se  desincumbindo o
recorrente  do  dever  que  lhe  é  imposto  pela  Lei,
demonstrado  está  o  dano  moral  suportado  pela
recorrida.  5.  Quanto  ao  quantum da  reparação  do
dano  moral,  na  ausência  de  critérios  definidos,
compete  ao  julgador  observar  as  melhores  regras
ditadas  para  a  sua  fixação,  atento  às  finalidades
compensatória, punitiva, preventiva ou pedagógica e
aos  princípios  gerais  da  prudência,  bom  senso,
proporcionalidade,  razoabilidade  e  adequação,
levando  em consideração  as  condições  econômicas
do  ofensor,  e  do  ofendido,  assim como o  grau da
ofensa moral, a preocupação de não se permitir que a
reparação  transforme-se  em  fonte  de  renda  ilícita,
bem  como  não  seja  tão  ínfima  que  passe
desapercebido  pela  parte  ofensora,  consistindo,
assim,  no  necessário  efeito  pedagógico  de  evitar
futuros  e  análogos  fatos.  Em  razão  dos  critérios
acima analisados, tenho que o quantum atribuído na
sentença combatida mostra-se justo, sendo suficiente
para compor os danos morais discutidos. 6. Recurso
conhecido e não provido, por consequência, condeno
o  recorrente  ao  pagamento  de  honorários
advocatícios,  no percentual  de 10% (dez porcento),
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sobre  os  índices  oficiais  do  TJ/RO,  e  custas
processuais,  na  forma  do  art.  55,  caput  da  Lei
9.099/85.  É  como  voto,  submetendo  a  questão  aos
eminentes pares (TJRO, RI nº 00040299420118220010
RO  0004029-94.2011.822.0010,  Rel.  Juiz  Convocado
Francisco  Alves  Júnior,  Turma  Recursal,  Data  de
Publicação:  13/04/2012,  Data  de  Julgamento:
02/04/2012).

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  gravidez
inesperada,  máxime quando já  se  havia  feito  uma laqueadura  para  não ter  mais
filhos,  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
concreto”.

Nesse  sentido,  é  valido  trazer  a  lume
pronunciamento do doutrinador  Humberto Theodoro Júnior, o qual se manifestou
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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, e 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.

A propósito do pedido de pensionamento, fixo-o no
valor de ½ (meio) salário-mínimo, devido à apelante, até a data em que a criança
completar a maioridade civil (18 anos, de acordo com o Código Civil). 

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. 

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, DOU PROVIMENTO AO APELO.

É o VOTO.

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  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 29 de agosto de 2017 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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