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REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL — SENTEN-
ÇA ILÍQUIDA —  CONHECIMENTO  DA REMESSA —
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,  ES-
TÉTICOS E MATERIAIS — ACIDENTE DE TRÂNSITO
— CIRURGIA REALIZADA EM HOSPITAL PÚBLICO —
ERRO MÉDICO — NEXO DE CAUSALIDADE VERIFI-
CADO — DANO COMPROVADO — INDENIZAÇÃO DE-
VIDA —  VALOR  RAZOÁVEL —  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA — DESPROVIMENTO.

 
— “...o art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, preconiza que
este é responsável objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causem a terceiros. IV - Destarte, sendo contatado o dever
de indenizar do apelante, cumpre-me salientar que a fixação do quan-
tum indenizatório foi realizado pelo M.M. Juiz conforme os parâme-
tros da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo necessário qual-
quer alteração a verba indenizatória fixada, mantendo valor estipulado
na sentença vergastada.” (Apelação nº 0627944-83.2013.8.04.0001, 3ª
Câmara Cível do TJAM, Rel. Nélia Caminha Jorge. j. 03.12.2017). 

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS  os presentes autos
acima identificados.

A C O R D A a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tri-
bunal de Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao re-
curso. 

RELATÓRIO
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Trata-se de apelação cível interposta pelo  Estado da Paraíba
contra sentença proferida pelo magistrado  a quo (fls. 116/125), nos autos da  Ação de
Indenização por Danos Morais, Estéticos e Materiais proposta por Fulvio Gasparel-
la, que julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar o réu ao pagamento de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de danos morais, e R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
por danos estéticos, além de pensionamento correspondente a um salário mínimo vigen-
te,  até o autor completar 75 (setenta e cinco) anos de idade, considerando tal  limite
como sendo a atual expectativa de vida do brasileiro, com as devidas atualizações mo-
netárias pelo IPCA, nos termos da Súmula 362 do STJ, e juros aplicados à caderneta de
poupança, a partir da citação. Honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (mil
reais).

O apelante, em suas razões recursais de fls. 126/139, sustenta
que não há nexo causal entre a conduta do Estado e o dano alegado, ressaltando a ine-
xistência de omissão quanto à realização da cirurgia. Alternativamente, pugna pela mi-
noração do quantum indenizatório e honorários advocatícios.

Contrarrazões às fls. 142/150.
 
A Douta Procuradoria de Justiça,  em parecer  de fls.  157/162,

opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. 

VOTO

Nos  termos  da  Súmula  490  do  STJ,  quando  a  sentença  for
ilíquida, deve ser conhecida a remessa. 

Súmula 490 - A dispensa de reexame necessário, quando o valor da conde-
nação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos,
não se aplica a sentenças ilíquidas.

Portanto, conheço da remessa oficial.

O autor/apelado afirmou que, no dia 14/10/2011, foi vítima de
acidente de motocicleta, sendo encaminhado ao Hospital de Emergência e Trauma para
se submeter a procedimentos médicos.

Assegurou que os exames acusaram a ocorrência de traumatis-
mo cranioencefálico e abdômen flácido Glashow, além de edema e hematoma periorbi-
tário esquerdo, escoriações na face, afundamento sugestivo de fratura do osso molar es-
querdo e hemorragia subjuntival à esquerda. 

Três dias após ser internado, afirmou ter recebido alta com o se-
guinte indicativo: “recebe alta hospitalar evoluindo sem intercorrências”. Ocorre que, ao
chegar em casa sentiu fortes dores em seu ombro esquerdo, passando dias terríveis de
convalescença, nesses termos, por verificar o agravamento de seu estado de saúde, re-
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tornou ao hospital, onde fez novos exames e se verificou um deslocamento acentuado de
seu ombro esquerdo, com necessidade de cirurgia para correção.

Alega que devido a uma má avaliação de seu quadro, quarenta
dias após o acidente, foi realizada a cirurgia em seu ombro, onde, inclusive, foram colo-
cados dois pinos. Dessa forma, se encontra com o braço esquerdo praticamente sem mo-
vimento, impossibilitado de exercer a sua função de mecânico.

O magistrado a quo, a seu turno, julgou parcialmente procedente
o pedido, para condenar o réu ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título
de danos morais, e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por danos estéticos, além de pensiona-
mento correspondente a um salário mínimo vigente, até o autor completar 75 (setenta e
cinco) anos de idade, considerando tal limite como sendo a atual expectativa de vida do
brasileiro, com as devidas atualizações monetárias pelo IPCA, nos termos da Súmula
362 do STJ, e juros aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação. Honorários
advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Pois  bem.  A responsabilidade  civil  das  pessoas  jurídicas  de
direito público é, em regra, objetiva - independente de prova de culpa, porque amparada
na teoria do risco administrativo, prevista no art. 37, § 6º da Constituição Federal/1988.

Art. 37 ‘Omissis’
(...)
§6º  "As  pessoas  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".

Sendo assim, para serem responsabilizadas pelos danos, bastam
três pressupostos: a ocorrência do fato administrativo, caracterizado pelo comportamen-
to comissivo ou omissivo, o prejuízo e o nexo de causalidade entre o fato e o dano. Nes-
sas circunstâncias, a responsabilidade do Estado somente pode ser elidida na hipótese de
culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior ou fato de terceiro, situações essas
que rompem o nexo causal entre a sua conduta e os prejuízos experimentados, afastan-
do, por conseguinte, o dever de indenizar.

Sobre o tema, explica Sérgio Cavalieri Filho (Programa de Res-
ponsabilidade Civil. 8ª ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 231/232):

“Nesta fase, descarta-se qualquer indagação em torno da culpa do fun-
cionário causador do dano, ou, mesmo, sobre a falta do serviço ou cul-
pa anônima da Administração. Responde o Estado porque causou dano
ao seu Administrado, simplesmente porque há relação de causalidade
entre a atividade administrativa e o dano sofrido pelo particular. 

(...)

Com efeito, a teoria do risco administrativo, embora dispense a prova
da  culpa  da  Administração,  permite  ao  Estado  afastar  a  sua
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responsabilidade  nos  casos  de  exclusão  do  nexo  causal  –  fato
exclusivo da vítima,  caso fortuito,  força maior  e  fato exclusivo de
terceiro.”

A partir de uma análise dos autos, verifica-se que o apelado, de
fato, sofreu acidente de motocicleta, sendo atendido no Hospital de Emergência e Trau-
ma no dia 14/10/11, recebendo alta médica em 17/10/11 (fls. 22).

O documento de fls. 23, por sua vez, demonstra que o promo-
vente deu nova entrada no Hospital no dia 18/11/11, sendo realizada cirurgia em seu
ombro esquerdo no dia 24/11/11.

Em depoimento prestado pelo médico que realizou o menciona-
do procedimento, Dr. Ricardo Barros Cardoso, mencionou (fls. 98):

“que o autor foi atendido pelo depoente no dia da cirurgia, já no centro
cirúrgico constatou haver uma lesão disjunção crônio-clavicular à es-
querda, que foi corrigida cirurgicamente e que transcorreu sem anor-
malidade; (…) que em relação a esta lesão, não tinha havido cirurgia
no autor; (…) que a lesão constatada e objeto da cirurgia é compa-
tível com o acidente de moto; (...) que o longo período entre o aci-
dente e a cirurgia poderia ter concorrido para a situação de redu-
ção de mobilidade que se encontra o autor”

Vale destacar que, de acordo com depoimento do Dr. Saulo de
Tarso F. Torquato, médico que atendeu o apelado no dia do acidente (fls. 99), “...não foi
feita radiografia do ombro do autor (…) que a cirurgia a que foi submetido o autor
após o período de 30 a 40 dias foi em decorrência do acidente sofrido por ele.”

O laudo de fls. 38, por sua vez, confirma a debilidade de abdu-
ção do membro superior esquerdo em 50% (cinquenta por cento), sendo assim, verifica-
do o nexo de causalidade entre a debilidade do apelado e a negligência do apelante, o
que enseja o pagamento de indenização.

Nesse sentido:

APELAÇÃO  CÍVEL. ESTADO DO ACRE.  AÇÃO INDENIZATÓ-
RIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. DANOS
MATERIAIS  E  MORAIS.  FUNDAÇÃO  HOSPITALAR. ERRO
MÉDICO. NEGLIGÊNCIA. PERDA DE VISÃO. NEXO DE CAU-
SALIDADE DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OB-
JETIVA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO
DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS.  APELO PARCIALMENTE
PROVIDO. 1. Repele-se a alegação de julgamento extra petita quando
as questões enfrentadas na origem guardam relação intrínseca com o
pedido e a causa de pedir expostas na petição inicial. 2. Para a carac-
terização da responsabilidade objetiva do Estado, não é necessário
a comprovação do dolo ou culpa do agente público, sendo suficien-
te  que  o  lesado  demonstre  a  ocorrência  do  ato  administrativo
omissivo ou comissivo, o dano e o nexo causal entre um e outro,
além da inexistência de culpa concorrente ou exclusiva da vítima.
3.  Pedido  decorrente  de  complicações  após  procedimento  cirúrgico
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que antecedeu perda total da visão do olho direito. 4. Negligência ca-
racterizada pela  falta  de cautela  e  cuidado na condução do quadro
clínico da demandante. 5. Sendo cabível a indenização a título de dano
moral, deve-se considerar a jurisprudência dos tribunais pátrios e ain-
da os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 6. No perti-
nente ao quantum indenizatório, entendo que a quantia arbitrada pelo
magistrado de 1º grau a título de danos morais deve ser reduzida para
R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), sendo R$ 20.000,00 (vinte mil
reais) a título de danos morais e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a títu-
lo de danos estéticos, estando tal valor em consonância com o arbitra-
do em casos semelhantes. 7. Apelo parcialmente provido. (Apelação
nº 0700140-86.2014.8.01.0005, 2ª Câmara Cível do TJAC, Rel. Ro-
berto Barros. j. 07.11.2017). 

 DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE IN-
DENIZAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MORTE DE RECÉM-NASCI-
DO. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR DA
REDE  PÚBLICA DE  SAÚDE. RESPONSABILIDADE OBJETI-
VA DO ESTADO.  TEORIA  DO  RISCO  ADMINISTRATIVO.
DANOS  MORAIS.  CABIMENTO.  RECURSO  CONHECIDO  E
DESPROVIDO. I - Configurada a existência de falha na prestação do
serviço público, cabe ao ente público o dever de indenizar. Adentrando
no caso concreto, fica evidente a ocorrência de falha na prestação do
serviço  público,  e  por  conseguinte  o  dever  de  indenizar  atribuído
ao Estado do Amazonas, em razão dos danos causados a apelada, por
terem sido oriundos da má prestação do serviço médico (erro médi-
co por imperícia). II - As provas que constam nos autos são suficientes
para  caracterizar  a responsabilidade objetiva da  parte  apelante,  visto
que existe o nexo causal entre a má prestação do serviço público e a
morte do recém-nascido, devendo o Estado ser responsabilizado pelo
evento morte, uma vez que é evidente a presença dos requisitos que
configuram  a responsabilidade objetiva,  quais  sejam;  ato  ilícito,  o
dano a conduta e o nexo causal. III - Destaco que o art. 37, § 6º, da
Constituição Federal de 1988, preconiza que este é responsável ob-
jetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causem
a terceiros. IV - Destarte, sendo contatado o dever de indenizar do
apelante, cumpre-me salientar que a fixação do quantum indeni-
zatório foi realizado pelo M.M. Juiz conforme os parâmetros da
razoabilidade e proporcionalidade, não sendo necessário qualquer
alteração a verba indenizatória fixada, mantendo valor estipulado
na sentença vergastada. V - Recurso de apelação conhecido e des-
provido. (Apelação nº 0627944-83.2013.8.04.0001,  3ª Câmara Cível
do TJAM, Rel. Nélia Caminha Jorge. j. 03.12.2017). 

Cumpre observar que o apelante não acostou aos autos provas
que viessem a elidir sua responsabilidade, já que não se vislumbra nenhuma exclu-
dente de ilicitude.

O dano moral tem o objetivo de representar para a vítima uma
satisfação  moral,  uma compensação  pelo  dano subjetivo  e,  também,  desestimular  o
ofensor da prática futura de atos semelhantes. Ademais, ao arbitrar a indenização, deve-
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se levar em consideração o nível sócio-econômico das partes, assim como, o animus da
ofensa e a repercussão dos fatos.

Diante da situação de grande incômodo causado ao apelado, por
ficar tantos dias sofrendo dores e ainda sendo acometido por debilidade permanente, ca-
bível o quantum indenizatório, a título de danos morais, fixado em R$ 30.000,00 (trinta
mil reais).

Quanto aos danos estéticos, no importe de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), acertada a medida tomada pelo juiz de 1º grau, pois, como bem pontuou, “...o
longo período entre o acidente e a cirurgia concorreu para o agravamento das lesões
sofridas e suportadas pelo promovente, agravando a situação de redução de mobilida-
de do braço” (fls. 124).

Nesse diapasão:

APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MÉDICO. CIRURGIA ORTOPÉDI-
CA. Sentença de procedência parcial para:(…) condenar o réu a pa-
gar à autora a quantia de R$ 5.000,00, a título de danos estéticos.
Recurso de ambas as partes. Responsabilidade objetiva do Hospital.
Equipe médica formada por prepostos. Laudo pericial concluiu pela
ocorrência de erro médico; incapacidade total temporária pelo período
de doze meses; dano estético em grau mínimo e pela inexistência de
impedimento para o exercício das atividades em caráter permanente.
As conclusões do laudo devem ser acatadas, porque representam o re-
sultado  de  trabalho  realizado  com técnica  e  rigor  científicos.  (…)
Dano moral  configurado.  Valores das indenizações por danos mo-
rais e estético mantidos, visto que fixados de acordo com os princí-
pios da razoabilidade e proporcionalidade.  Correção monetária e
juros sobre as verbas referentes ao dano material contados a partir de
cada recebimento a menor e sobre as verbas referentes aos danos es-
tético e moral, contados a partir do arbitramento e da citação, respecti-
vamente. Sucumbência recíproca afastada. (...). DESPROVIMENTO
DO RECURSO DO RÉU. PROVIMENTO PARCIAL DO INTER-
POSTO PELA AUTORA. (Apelação nº 0029148-29.2015.8.19.0001,
23ª Câmara Cível - Consumidor do TJRJ, Rel. Sônia de Fátima Dias.
j. 26.04.2017, Publ. 28.04.2017).  

Como houve limitação física  ao  apelado e  diante  da  falta  de
comprovação de seus rendimentos, razoável a fixação de pensão no importe de um salá-
rio mínimo até os 75 (setenta e cinco) anos de idade. 

Seguindo essa linha de raciocínio:

CIVIL. APELAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPON-
SABILIDADE CIVIL. HOSPITAL PÚBLICO. CIRURGIA DE RE-
MOÇÃO DO APÊNDICE. ANESTESIA RAQUIMEDULAR. ERRO
MÉDICO. OCORRÊNCIA. FALHA NO PROCEDIMENTO. DEBI-
LIDADE PERMANENTE.  NEXO DE CAUSALIDADE. RESPON-
SABILIDADE  OBJETIVA.  CASO  FORTUITO.  EXCLUDENTE
NÃO CONFIGURADA. DEVER DE ATENÇÃO NÃO OBSERVA-
DO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONAL. REVISÃO.
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IMPOSSIBILIDADE. PENSÃO MENSAL.  CABÍVEL.  PATAMAR
ADEQUADO  DE UM SALÁRIO MÍNIMO.  SENTENÇA MANTI-
DA. 1. A responsabilidade do hospital onde atua o médico é objetiva
quanto à atividade de seu profissional, sendo, portanto, dispensada a
demonstração de culpa relativa aos atos lesivos 2. Na hipótese dos au-
tos, demonstrados o fato administrativo (anestesia) e o efeito (debili-
dade parcial e definitiva), intimamente interligados pelo liame do pro-
cedimento cirúrgico realizado no Hospital, é de se reconhecer a res-
ponsabilidade objetiva do Estado. 3. O caso fortuito capaz de ilidir a
responsabilidade é o "fortuito externo", e no caso dos autos, diante do
quadro fático posto, verifica-se hipótese de fortuito interno, porquanto
o agravamento da saúde do apelado foi propiciado por falha na aplica-
ção da anestesia. 4. A medida judicial interventiva na esfera patrimoni-
al do ente estatal se revela absolutamente adequada e necessária para
compensar ou minorar os efeitos dos danos extrapatrimoniais causa-
dos diretamente ao apelado. Ademais é também proporcional, na me-
dida em que não demonstrado que o valor fixado, correspondente a R$
60.000,00 (sessenta mil reais), resulte mais do que média afetação de
recursos estatais, ao passo que grave a afetação ao direito do apelado,
de tal modo que a satisfação do direito do autor justifica a média inter-
venção financeira, razão pela qual o valor da condenação não se apre-
senta como quantia elevada a importar em enriquecimento sem causa,
nem estímulo à prática do ilícito. De mais a mais, o patamar fixado
encontra-se em consonância com entendimento jurisprudencial do Su-
perior Tribunal de Justiça em casos similares. 5. A vítima do evento
danoso - que sofre redução parcial e permanente da capacidade
laborativa - tem direito ao pensionamento previsto no artigo 950
do CC,  independentemente  da existência  de  capacidade  para o
exercício de outras atividades, em face do maior sacrifício tanto na
busca de um emprego quanto na maior dificuldade na realização
do serviço. 6. Na hipótese, o pensionamento prescinde de compro-
vação do salário da parte beneficiária, isso porque, sendo o apela-
do pedreiro de profissão, presume-se que não poderia ser inferior
a um salário mínimo.  7.  Apelo desprovido e reexame improceden-
te. (Apelação  nº  0010940-13.2006.8.01.0001,  1ª  Câmara  Cível  do
TJAC, Rel. Laudivon Nogueira. j. 06.06.2017). 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PREVENÇÃO
DA CÂMARA NÃO ESPECIALIZADA. MORTE DE PARTURIEN-
TE.  GRAVES  SEQUELAS  CAUSADAS  NO  RECÉM-NASCIDO
QUE  CULMIRARAM  COM  SEU  FALECIMENTO  AOS
DOIS ANOS DE  VIDA.  RESPONSABILIDADE  SUBJETIVA DA
OBSTETRA. IMPERÍCIA E NEGLIGÊNCIA DO PROFISSIONAL
MÉDICO  DURANTE  O  PARTO  E  APÓS  O  PROCEDIMENTO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO HOSPITAL. EVIDENCI-
ADA A CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO. CLÍNICA
INDICADA PELA PRÓPRIA MÉDICA. PRECEDENTES DO SU-
PERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANO MORAL CARACTERI-
ZADO. QUANTUM ARBITRADO QUE SE MERECE SER MAJO-
RADO. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AU-
TOGESTÃO.  INAPLICABILIDADE DAS NORMAS CONSUME-
RISTAS. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. Sentença
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que julgou procedentes os pedidos autorais formulados contra médica
obstetra, hospital e operadora de plano de saúde com a finalidade de
obter a indenização devida tendo em vista a morte de parturiente e a
gravidade das sequelas deixadas em recém-nascido, que finalmente fa-
leceu aos dois anos de idade, em decorrência da gravidade de seu esta-
do de saúde, ao fundamento de que houve erro médico pela atuação
imperita e negligente da médica obstetra durante e após o parto. Re-
cursos interpostos por todos os réus com a finalidade de obter o afasta-
mento da condenação que não comportam provimento. (...) Ressarci-
mento  do  dano  material  e  concessão  de pensão mensal  vitalícia
que, igualmente, mostraram-se corretos no caso em apreço, de modo
que a sentença deve ser mantida em tais pontos. Respaldo para a ele-
vação do termo final do pensionamento de cunho indenizatório até
a data em que a vítima completaria 75 anos de idade, em atenção
aos indicadores do IBGE diante da mais recente pesquisa realiza-
da  em  2015.  CONHECIMENTOS  DE  TODOS  OS  RECURSOS.
DESPROVIMENTO  DOS  PRIMEIRO  E  SEGUNDO  APELOS  E
PROVIMENTO  DO  TERCEIRO  E  DA  APELAÇÃO  ADESI-
VA. (Apelação nº 0140810-47.2005.8.19.0001, 20ª Câmara Cível do
TJRJ, Rel. Alcides da Fonseca Neto. j. 31.05.2017).  

No tocante aos honorários advocatícios, verifica-se que não me-
rece reforma o valor fixado, pois em conformidade com a complexidade da demanda.

Pelo  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AOS  RECURSOS
OFICIAL E APELATÓRIO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu o julgamento, com voto, o Exmo. Des. Marcos Ca-
valcanti de Albuquerque (Presidente). Participaram do julgamento o Exmo. Sr. Dr.
João Batista Barbosa (Juiz Convocado para substituir o Des. Saulo Henriques de Sá e
Benevides) e a Exma. Desª. Maria das Graças Morais Guedes. 

Presente  ao julgamento  o Exmo.  Sr.  Dr.  Marcus  Vilar  Souto
Maior, Procurador de Justiça.

João Pessoa, 13 de março de 2018. 

João Batista Barbosa 
Juiz Convocado
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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL Nº.  0028918-80.2013.815.2001 — 6ª
Vara da Fazenda Pública da Capital

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo  Estado da Paraíba
contra sentença proferida pelo magistrado  a quo (fls. 116/125), nos autos da  Ação de
Indenização por Danos Morais, Estéticos e Materiais proposta por Fulvio Gasparel-
la, que julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar o réu ao pagamento de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de danos morais, e R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
por danos estéticos, além de pensionamento correspondente a um salário mínimo vigen-
te,  até o autor completar 75 (setenta e cinco) anos de idade, considerando tal  limite
como sendo a atual expectativa de vida do brasileiro, com as devidas atualizações mo-
netárias pelo IPCA, nos termos da Súmula 362 do STJ, e juros aplicados à caderneta de
poupança, a partir da citação. Honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (mil
reais).

O apelante, em suas razões recursais de fls. 126/139, sustenta
que não há nexo causal entre a conduta do Estado e o dano alegado, ressaltando a ine-
xistência de omissão quanto à realização da cirurgia. Alternativamente, pugna pela mi-
noração do quantum indenizatório e honorários advocatícios.

Contrarrazões às fls. 142/150.
 
A Douta Procuradoria de Justiça,  em parecer  de fls.  157/162,

opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. 
Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 17 de janeiro de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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