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EMENTA:  APELAÇÃO.  AÇÃO  INDENIZATÓRIA. DANOS  MORAIS.
HOSPITAL  PÚBLICO.  INTERNAÇÃO  DO  FILHO  DA  PROMOVENTE.
COMUNICAÇÃO  DE  FALECIMENTO.  TROCA  DA  FICHA  DE
IDENTIFICAÇÃO.  VELÓRIO  E  SEPULTAMENTO  DE  PESSOA  DIVERSA.
MORTE DO DESCENDENTE DA AUTORA SOMENTE APÓS O FUNERAL.
RESPONSABILIDADE  OBJETIVA.  PRECEDENTES  DO  STF.  CONDUTA
ESTATAL  QUE  ULTRAPASSA  O  MERO  ABORRECIMENTO.  LESÃO
EXTRAPATRIMONIAL  CARACTERIZADA.  QUANTUM  INDENIZATÓRIO
ARBITRADO  EM  EXCESSO.  NECESSIDADE  DE  MINORAÇÃO.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

1. “A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que as pessoas jurídicas de
direito  público  e  as  pessoas  jurídicas  de  direito  privado  prestadoras  de  serviço
público  respondem  objetivamente  pelos  danos  que  causarem  a  terceiros,  com
fundamento  no art.  37,  §  6º,  da  Constituição  Federal,  tanto  por  atos  comissivos
quanto  por  atos  omissivos,  em  situações  como  a  ora  em  exame,  desde  que
demonstrado  o  nexo  causal  entre  o  dano  e  a  omissão.”  (ARE  951552  AgR,
Relator(a):  Min.  DIAS  TOFFOLI,  Segunda  Turma,  julgado  em  02/08/2016,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-181 DIVULG 25-08-2016 PUBLIC 26-08-2016)

2. Comprovado que o dano resultou da conduta do Ente Público que, por meio dos
seus agentes, entregou corpo diverso para o fim de velório e sepultamento, exsurge o
dever do Estado de indenizar a genitora do falecido pelos danos morais causados.

3.  O binômio  reparação/prevenção  deve  ser  o  norte  do  Juiz  na  tarefa  árdua  de
arbitrar o valor da indenização por danos morais, o qual deve ser fixado em quantia
razoável, moderada e justa, que não resulte em enriquecimento sem causa.

VISTO,  relatado  e  discutido  o  presente  procedimento  referente  à
APELAÇÃO  N.º  0013892-08.2014.815.2001,  em que  figuram  como  Apelante  o
Estado da Paraíba e como Apelada Terezinha Targino de Sousa.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando o voto do Relator,  em conhecer da Apelação e dar-lhe parcial
provimento.

VOTO.

O Estado da Paraíba interpôs Apelação contra a Sentença prolatada pelo



Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca desta Capital,  f.  379/381v, nos
autos da Ação Indenizatória ajuizada em seu desfavor por  Terezinha Targino de
Sousa,  que julgou procedente o pedido, para condená-lo a pagar indenização por
danos  morais,  no  valor  de  R$  30.000,00  (trinta  mil  reais),  pelo  fato  de  haver
providenciado a entrega do cadáver de terceira pessoa como se fosse o do falecido
filho  da  Autora,  Josildo  Targino  de  Sousa,  causando  velório  e  sepultamento
equivocado, acrescida de correção monetária pelo IPCA, a partir do arbitramento, e
de  juros  de  mora  pelo  índice  da  caderneta  de  poupança,  a  contar  da  citação,
condenando-o, ainda, ao adimplemento de honorários advocatícios no percentual de
10% sobre o valor da condenação.

Em suas Razões,  f.  385/393, alegou que a Recorrida não comprovou os
fatos constitutivos do direito alegado na Exordial, bem como a configuração da lesão
extrapatrimonial passível de indenização, requerendo, em razão disso, o provimento
do Apelo para que seja julgado improcedente o pedido ou, subsidiariamente, para
que seja reduzido o quantum indenizatório.

Intimada, a Apelada apresentou Contrarrazões, f. 394/397, pugnando pela
manutenção do Decisum, ao argumento de que restaram amplamente demonstrados
os danos causados pela entrega do cadáver diverso do seu finado filho.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria de Justiça, por não configurar
quaisquer das hipóteses elencadas no art. 178, do CPC de 2015.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da Apelação.

O  Supremo  Tribunal  Federal,  revendo  posicionamento  anteriormente
firmado, assentou que a responsabilidade objetiva do Estado, prevista no art. 37, §6º,
da Constituição Federal1, abrange tanto atos comissivos como omissivos, exigindo
apenas a demonstração do nexo causal entre o dano e a conduta dos seus agentes2.

Infere-se dos autos que, no dia 22 de fevereiro de 2014, funcionário lotado
no  Complexo  de  Doenças  Infecto  Contagiosas  Clementino  Fraga  comunicou  à

1 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito  Federal  e  dos  Municípios  obedecerá  aos  princípios  de  legalidade,  impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
[…].
§ 6º 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 nos casos de dolo ou culpa.

2 Ementa:  AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  COM  AGRAVO.
RESPONSABILIDADE  OBJETIVA  DO  ESTADO.  REEXAME  DE  MATÉRIA  FÁTICA.
SÚMULA 279 DO STF.  1.  A responsabilidade objetiva se aplica às  pessoas jurídicas  de direito
público  pelos  atos  comissivos  e  omissivos,  a  teor  do  art.  37,  §  6º,  do  Texto  Constitucional.
Precedentes. 2. O Tribunal de origem assentou a responsabilidade do Recorrente a partir da análise do
contexto probatório dos autos e, para se chegar à conclusão diversa daquela a que chegou o juízo a
quo,  seria  necessário  o  seu  reexame,  o  que  encontra  óbice  na  Súmula  279  do  STF.  3.  Agravo
regimental  a  que  se  nega  provimento.  (ARE 956285 AgR,  Relator(a):   Min.  EDSON FACHIN,
Primeira Turma, julgado em 09/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 24-08-2016
PUBLIC 25-08-2016)

EMENTA Agravo regimental  no recurso extraordinário com agravo.  Administrativo. Acidente de
trânsito.  Rodovia  pedagiada.  Concessionária  de  serviço  público.  Responsabilidade  objetiva.



Recorrida da morte do seu filho, Josildo Targino de Sousa, tendo sido providenciado
no  dia  subsequente,  23  de  fevereiro  de  2014,  o  velório  com  o  caixão  lacrado,
segundo a Recorrida, por orientação médica, porquanto a causa mortis decorreu de
grave quadro infeccioso causado por complicações oriundas do vírus da AIDS, f.
352.

Ocorre que no dia  seguinte  ao funeral,  24 de fevereiro de 2014,  tomou
conhecimento de que a ficha de identificação do descendente da Apelada foi trocada
com a de terceira pessoa, conhecida por  Josinaldo Gomes Rocha,  e que seu filho
somente veio a óbito na retromencionada data.

Conclui-se, a partir dessas premissas, que a conduta do Agente Público de
trocar  a  identificação dos  pacientes  ensejou o sepultamento  de corpo diverso do
finado filho da Recorrida, fato que, na época, causou grande repercussão na mídia
local e nacional, sendo, inclusive, confirmado pela Diretora Técnica do Nosocômio
em matéria jornalística, f. 354/356.

Os Tribunais de Justiça pátrios firmaram entendimento no sentido de que o
velório e sepultamento de cadáver estranho em razão de errônea identificação pelo
Hospital,  por  si  só,  causa  aos  familiares  transtornos  que  ultrapassam  o  mero
aborrecimento, ensejando, dessa forma, danos morais passíveis de indenização3.
Possibilidade.  Elementos  da  responsabilidade  civil  demonstrados  na  origem.  Dever  de  indenizar.
Legislação  infraconstitucional.  Ofensa  reflexa.  Fatos  e  provas.  Reexame.  Impossibilidade.
Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que as pessoas jurídicas de direito
público  e  as  pessoas  jurídicas  de  direito  privado  prestadoras  de  serviço  público  respondem
objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição
Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, em situações como a ora em exame,
desde  que  demonstrado  o  nexo  causal  entre  o  dano  e  a  omissão.  2.  Inadmissível,  em  recurso
extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório
da  causa.  Incidência  das  Súmulas  nºs  636  e  279/STF.  3.  Agravo  regimental  não  provido.  4.
Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que, na origem, os honorários advocatícios já
foram fixados no limite máximo previsto no § 2º do mesmo artigo. (ARE 951552 AgR, Relator(a):
Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 02/08/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-
181 DIVULG 25-08-2016 PUBLIC 26-08-2016)

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Competência do
relator. 3. Ofensa ao art. 544, § 4º, II, “b”, do CPC e ao princípio da colegialidade. Inocorrência. 4.
Responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal abrange também os atos
omissivos  do  poder  público.  Precedentes.  5.  Impossibilidade  de  reexame  do  conjunto  fático-
probatório. Enunciado 279 da Súmula do STF. 6. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a
decisão recorrida. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 842088 AgR, Relator(a): 
Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma,  julgado em 03/03/2015,  PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015) 

3 AGRAVO  INTERNO  EM  APELAÇÃO  CÍVEL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL  OBJETIVA.
ARTIGO 37, § 6º DA CRFB. INDENIZATÓRIA. FALECIMENTO EM HOSPITAL PÚBLICO.
TROCA DE CORPOS. 1. Troca de corpos em hospital público, ocasionando o encaminhamento da
mãe  da  Autora  para  sepultamento  no  lugar  de  outra  falecida.  Dano  moral  configurado  no  caso
concreto. Susto e apreensão dos familiares, que ultrapassam o mero aborrecimento. 2. Inconformismo
das  partes  com  o  quantum  indenizatório.  3.  Verba  indenizatória  bem  fixada  em  R$  20.000,00,
observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Honorários adequadamente fixados
em 5% do valor da condenação, de acordo com a orientação do art. 20, § 4º, do CPC 4. A Câmara que
mantém a decisão do Relator que negou seguimento a apelação cível do município, com fulcro no art.
557, caput, do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJRJ - APL 01550820720098190001 -
Órgão Julgador QUARTA CÂMARA CÍVEL – Publicação 07/10/2013 – Julgamento 2 de Outubro
de 2013 – Relator ANTONIO ILOIZIO BARROS BASTOS)

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TROCA DE
CADÁVER.  NEGLIGÊNCIA  DO  HOSPITAL  DEMANDADO.  DANO  MORAL
CARACTERIZADO.  Evidenciado  nos  autos  o  dano  moral  suportado  pelos  autores  ao  tomarem



Considerando  que  a  Apelada  comprovou  o  nexo  causal  entre  o  ato  do
servidor e o evento danoso, deve ser mantida a condenação do Ente Público a pagar
a indenização pela lesão extrapatrimonial, notadamente porque não foi colacionado
aos autos  qualquer  elemento probatório  extintivo,  modificativo  ou impeditivo  do
direito autoral.

Materializado o dano moral, passa-se a analisar se a quantia arbitrada pelo
Juízo atendeu aos limites traçados pelo ordenamento jurídico.

O quantum da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o
bem jurídico violado, a situação pessoal da parte autora, o potencial econômico do
lesante, atendendo, ainda, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim
de não resultar enriquecimento sem causa.

Conquanto  reste  configurado  o  fato  lesivo  que  ultrapassa  o  mero
aborrecimento, o  quantum arbitrado pelo Juízo em  R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
revela-se excessivo, principalmente porque a comunicação do equívoco ocorreu em
tempo hábil para que fosse providenciado o funeral do filho da Recorrida no exato
dia  do  seu  falecimento,  pelo  que  é impositiva  a  redução  da  indenização para
R$  10.000,00  (dez  mil  reais),  suficiente  para  compensar  o  dano  suportado  e
desempenhar as funções preventiva e pedagógica.

Posto isso,  conhecida a Apelação, dou-lhe parcial provimento apenas
para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 30.000,00 (trinta
mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Presidi o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta Quarta Câmara Es-
pecializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 13 de março de 2018,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, os
Excelentíssimos  Desembargadores  João  Alves  da  Silva  e  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho. Presente à sessão o Excelentíssimo Promotor de Justiça convoca-
do Dr. Rodrigo Marques da Nóbrega.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

conhecimento, no momento em que o corpo que chegou para ser velado não era o do de cujus, porque
trocado no hospital em razão de errônea identificação, e o nexo de causalidade entre o dano e a culpa
do réu, que atuou com descaso e negligência,  dando causa ao infortúnio descrito na inicial, resta
evidente  a  obrigação  de  indenizar.  Condenação  mantida.  Na  fixação  da  reparação  por  dano
extrapatrimonial,  incumbe  ao  julgador,  atentando,  sobretudo,  para  as  condições  do  ofensor,  do
ofendido e do bem jurídico lesado, e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar
quantum  que  se  preste  à  suficiente  recomposição  dos  prejuízos,  sem  importar,  contudo,
enriquecimento sem causa da vítima. Indenização fixada na sentença [R$ 10.000,00 - dez mil reais]
mantida.  Negaram provimento  à  Apelação.  Decisão  unânime.  (Apelação  Cível  Nº  70048365852,
Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado
em 23/05/2013)


