
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

A C Ó R D Ã O

APELAÇÕES CÍVEIS Nº. 0001974-98.2015.815.0181 – 5ª Vara Mista de Guarabira.
RELATOR : João Batista Barbosa, Juiz Convocado em substituição ao Exmo. Des. Sau-
lo Henriques de Sá e Benevides
01 APELANTE : Fernanada Enedino do Nascimento
ADVOGADO : Antônio Teotônio de Assunção (OAB/PB 23.052)
02 APELANTE : Estado da Paraíba, representado por seu Procurador, Paulo Renato Guedes
Bezerra

APELAÇÕES  CÍVEIS.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DA-
NOS MORAIS. RESTOS DO PARTO. SAÚDE DA PARTURIEN-
TE. AGRAVAMENTO. EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RES-
PONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA REFORMADA EM
PARTE.  MAJORAÇÃO  DO  DANO  MORAL.  PROVIMENTO
PARCIAL DO RECURSO DA AUTORA E DESPROVIMENTO
DO APELO DO ESTADO.

– In casu, o serviço público não foi prestado a contento, porque não é
razoável  que  uma  paciente,  após  um  parto  normal/natural  seja
novamente  internada  para  retirada  de  restos  de  parto,  o  que  lhe
ocasionou uma infecção, dores, febre, mal odor e pôs em risco sua
saúde e a própria vida.

– Sendo assim, a questão diz respeito à existência de erro médico e à
aplicação  do  art.  37,  §6º  da  CF/88  (responsabilidade  objetiva
estatal), e não se o serviço público foi ou não prestado. Logo, o caso
em  análise  não  se  resolve  pela  responsabilidade  subjetiva,  e  sim  pela
responsabilidade objetiva, ou seja, ao lesado cabe apenas demonstrar que o
prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração
sobre dolo ou culpa. Subjetiva é a responsabilidade dos agentes estatais, a
qual  deve  ser  perquirida  em  Ação  Regressiva  ou  em  Ação  Autônoma.
Cabível, pois, a devida indenização por dano moral.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos acima
identificados.

A C O R D A a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, dar provimento parcial ao apelo do autor
e negar provimento ao recurso apelatório do Estado da Paraíba. 
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RELATÓRIO

Cuidam-se de apelações cíveis interpostas, respectivamente, por Fer-
nanda Enedino do Nascimento (fls. 119/124) e Estado da Paraíba (fls. 130/138) contra a
sentença de fls. 110/116, proferida pelo Juízo da  5ª Vara Mista de Guarabira,  nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais proposta pela primeira apelante em face do segundo
recorrente.

O Juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido inicial, conde-
nando  o  promovido  ao  pagamento  de  indenização  por  danos  morais  no  importe  de  R$
10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária e juros de mora, a partir da sentença. Con-
denou, ainda, o Estado da Paraíba em 10% (dez por cento) de honorários de sucumbência, so-
bre o valor da condenação.

Irresignada, a autora interpôs recurso apelatório (fls. 119/124), pug-
nando pela majoração da indenização para o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil
reais).

O Estado da Paraíba apelou às fls. 130/138, aduzindo que a responsa-
bilidade dos hospitais, no que tange à atuação dos médicos, é subjetiva, sendo necessária a
comprovação de, pelo menos, culpa dos agentes públicos, o que não ocorreu nos autos. Afir-
ma, ainda, que não restou demonstrado o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a conduta
alegada. Por fim, requereu a redução da indenização.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado da Paraíba às fls. (126/129).
Embora intimada, a promovente não ofertou contrarrazões ao apelo do Estado (fls. 106/114).

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de fls. 159/161, sem opi-
nar no mérito recursal, indicando apenas que o feito retome seu caminho natural.

É o relatório. 

VOTO.

Na inicial, a promovente informa que se encontrava grávida, quando,
deu entrada, em 14/03/2015, para realização do parto normal da sua filha, no Hospital Regio-
nal de Guarabira. Mãe e filha foram encaminhadas para o apartamento do hospital e dois dias
depois receberam alta médica.

Ocorre que, 17 (dezessete) dias após o parto, a autora deu entrada no-
vamente no hospital, queixando-se de dores na região da vagina e relatando forte odor. Reali-
zado exame de toque, os médicos perceberam que havia restos de gazes e placenta, deixados
no organismo da autora após o parto. Tais materiais provocaram infecção puerperal (bartolini-
te),  o  que  levou  à  internação  da  promovente  para  tratamento  da  doença,  no  período  de
31/03/2015 a 04/04/2015. Referida negligência médica ocasionou risco de morte e dificultou a
recuperação da primeira apelante. 
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Diante dos fatos ocorridos, a promovente ingressou com a presente
ação, alegando a responsabilidade objetiva do hospital, pugnando pela devida indenização por
danos morais.

O Juízo de origem entendeu que o ato ilícito estava configurado, ante
os restos de placenta e material cirúrgicos deixados no organismo da autora, quando da reali-
zação do parto normal, ocorrido no Hospital Regional de Guarabira, oportunidade em que jul-
gou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou o promovido ao pagamento de inde-
nização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetá-
ria e juros de mora, a partir da sentença. Condenou, ainda, o Estado da Paraíba em 10% (dez
por cento) de honorários de sucumbência, sobre o valor da condenação.

Irresignados, a promovente e o promovido interpuseram recursos ape-
latórios.  A autora  pretende,  em  suma,  a  majoração  da  indenização  para  o  valor  de  R$
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). 

Por sua vez, o promovido aduz que a responsabilidade dos hospitais,
no que tange à atuação dos médicos, é subjetiva, sendo necessária a comprovação de, pelo
menos, culpa dos agentes públicos, o que não teria ocorrido nos autos. Afirma, ainda, que não
restou demonstrado o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a conduta alegada. Por fim,
requereu a redução da indenização.

Pois bem. 

A autora apresentou, com a petição inicia, as cópias dos prontuários
expedidos pelo Complexo de Saúde de Guarabira/Hospital Regional de Guarabira (fls. 11/43).

Compulsando-se os elementos contidos nos mencionados documentos,
observa-se dos prontuários médicos que a autora deu entrada no referido nosocômio, quei-
xando-se de dores na região da vagina e forte odor no local, consequência de infecção puerpe-
ral (bartolinite), além de febre. Após exame de toque, foram retirados restos do parto, perma-
necendo a autora internada no período de 31/03/2015 a 04/04/2015. 

Ora, a questão trazida á baila diz respeito à existência de erro médico
e à aplicação do art. 37, § 6º da CF/88 (responsabilidade objetiva estatal), e não se o serviço
público foi ou não prestado. 

O  caso  em análise  não  se  resolve  pela  responsabilidade  subjetiva,
como pretende o Estado da Paraíba, segundo apelante, e sim pela responsabilidade objetiva,
ou seja, ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta esta-
tal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa. Subjetiva é a responsabilidade dos agen-
tes estatais, a qual deve ser perquirida em Ação Regressiva ou em Ação Autônoma em des-
favor dos seus prepostos. 

In casu, não se realizou perícia e o Estado não apresentou provas con-
trárias, capazes de desconstituir aquelas apresentadas pela Autora, sobre a situação vexatória e
de humilhação experimentada em decorrência do erro médico na modalidade de negligência. 
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Data vênia, o serviço público não foi prestado a contento, porque não
é razoável que uma paciente, após um parto normal/natural seja novamente internada para re-
tirada de restos de parto, o que lhe ocasionou uma infecção, dores, febre, mal odor e pôs em
risco sua saúde e a própria vida.

Com efeito,  a  marca característica da responsabilidade objetiva é  a
desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência da culpa do agente ou do
serviço. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade obje-
tiva, sendo certo que a caracterização da responsabilidade objetiva requer, apenas, a ocorrên-
cia de três pressupostos: a) fato administrativo: assim considerado qualquer forma de conduta
comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público;
b) ocorrência de dano: tendo em vista que a responsabilidade civil reclama a ocorrência de
dano decorrente de ato estatal, latu sensu; c) nexo causal: também denominado nexo de causa-
lidade entre o fato administrativo e o dano, consectariamente, incumbe ao lesado, apenas, de-
monstrar que o prejuízo sofrido adveio da conduta estatal, sendo despiciendo tecer considera-
ções sobre o dolo ou a culpa. 

Nesse sentido: 

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO  E
INDENIZAÇÃO - DANO MORAL E PENSIONAMENTO - ERRO MÉDICO
MATERNIDADE MUNICIPAL - LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍ-
PIO DE CONTAGEM - ERRO NA ESCOLHA DO PROCEDIMENTO ADE-
QUADO NO MOMENTO DO PARTO - PARALISIA CEREBRAL RESPON-
SABILIDADE OBJETIVA - DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPRO-
VADOS -  DANO MORAL DEVIDO -  QUANTIFICAÇÃO EQUÂNIME E
SUFICIENTE - PENSIONAMENTO DEVIDO - ENCARGOS DA CONDE-
NAÇÃO - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA -
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - PREJUDICIALIDADE DO
APELO VOLUNTÁRIO. 1. Ao Município de Contagem compete responder
pela pretensão indenizatória fulcrada na imputação de erro médico ocorrido
nas dependências da Maternidade Municipal de Contagem - integrante do
Sistema Único de Saúde (SUS). 2. Constatado o erro médico quanto à esco-
lha do procedimento adequado no momento do parto, com as conseqüências
danosas daí advindas, mostra-se acertado o reconhecimento do dever de in-
denizar por danos morais imputados à municipalidade.  3.  A inabilitação
permanente para qualquer atividade laborativa, ocasionada por erro médi-
co, impõe ao causador do dano a obrigação de pensionar a vítima de modo
a suprir as despesas decorrentes da paralisia cerebral. 4. Os juros e a corre-
ção monetária, que nada mais são do que consectários legais da condena-
ção principal, possuem a natureza de questão de ordem pública, comportan-
do a modificação de ofício. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 5.
'Em virtude da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei
11.960/09: (a) a correção monetária das dívidas fazendárias deve observar
índices que reflitam a inflação acumulada do período, a ela não se aplican-
do os índices de remuneração básica da caderneta de poupança; e (b) os ju-
ros moratórios serão equivalentes aos índices oficiais de remuneração bási-
ca e juros aplicáveis à caderneta de poupança, exceto quando a dívida os-
tentar natureza tributária, para as quais prevalecerão as regras específicas'
(REsp n.  1270439/PR).  6.  Sentença parcialmente reformada, em reexame
necessário. Recurso voluntário prejudicado." (TJ/MG, Ap Cível/Reex Neces-
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sário 1.0079.08.411208-9/001, Relator (a): Des.(a) Corrêa Junior , 6ª CÂ-
MARA  CÍVEL,  julgamento  em  05/11/2013,  publicação  da  sumula  em
20/11/2013) 

"CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO RESPONSABILIDADE CIVIL
DO ESTADO COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS - ERRO MÉDICO -
RELAÇÃO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADA - MONTANTE FIXADO
DE  MANEIRA  SATISFATÓRIA  -  JUROS  MORATÓRIOS  FIXADOS  EM
0,5% (MEIO POR CENTO), A CONTAR DA CITAÇÃO, ATÉ A ENTRADA
EM VIGOR DA LEI Nº 11.960/09, QUANDO A ATUALIZAÇÃO E OS JU-
ROS DE MORA DEVEM SEGUIR OS CRITÉRIOS NELA ESTABELECI-
DOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - Nos termos do art.
37, § 6º, da Constituição Federal, a responsabilidade civil é objetiva, sendo
necessário para sua configuração a comprovação de 03 (três) requisitos,
quais sejam: ocorrência do dano; Conduta estatal; Nexo de causalidade -
Assim, estando preenchidos os 03 (três) requisitos anteriormente menciona-
dos, resta configurado o dano moral por ato ilícito da ré, dado o comporta-
mento negligente, quiçá contagiado por dolo eventual, de sua preposta - É
cediço que a indenização pelo dano moral deve ser quantificada com mode-
ração para não se tornar fonte de enriquecimento sem causa, não podendo
os valores assentados ser exorbitantes, nem ínfimos, uma vez que atentariam
contra a dignidade da vítima - Entendo, devidamente satisfatório, o montan-
te fixado pelo juízo a quo como critério objetivo de compensação, qual seja
o valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), devido desde a data da
ocorrência do dano - No tocante a fixação dos juros moratórios e correção
monetária a incidirem sobre o valor da condenação, os mesmos devem ser
fixados em 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir da citação, até a entrada
em vigor da Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de quando serão
utilizados os índices da caderneta de poupança para computar os juros de
mora e corrigir o débito - Mantenho a condenação em honorários advocatí-
cios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, tendo
em vista a complexidade moderada da causa e a realização de audiência de
instrução - Apelações não providas. Remessa oficial parcialmente provida."
(TRF 5ª R. - APELREEX 2006.84.00.005364-1 - (4713/RN)- 2ª T. - Rel. Des.
Fed. Paulo Gadelha - DJe 07.04.2011 - p. 227).

Com efeito, se a Autora da Ação alega a existência do fato, o dano e o
nexo de causalidade entre um e outro, cabe ao Estado Réu a contraprova sobre tais alegações,
o que, in casu, não ocorreu. 

Diante  de  todas  as  considerações,  entendo  que  restou  sobejamente
comprovado o nexo causal essencial à configuração da responsabilidade civil. Tal requisito, se
caracterizará quando for causado dano diretamente pela conduta praticada, isto é, quando da
apreciação do dano, constata-se que é consequência lógica e normalmente previsível a sua
ocorrência em razão do ato praticado. 

Portanto, dúvida não há de que a negligência médica da Promovida se
mostrou decisiva para o resultado lesivo.

 
Assim sendo, estabelecido, assim, o ato ilícito e o nexo de causalida-

de, cabe à segunda Apelante o dever de indenizar. 
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Senão, veja-se:

ADMINISTRATIVO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ERRO MÉDICO RES-
PONSABILIDADE  SUBJETIVA  DO  HOSPITAL  NECESSIDADE  DE
ANÁLISE DA CULPA DO MÉDICO CULPA COMPROVADA - NEGLIGÊN-
CIA E IMPRUDÊNCIA VERIFICADAS - ATENDIMENTO QUE SE TIVES-
SE SIDO DADO COM  MAIS  EFICIÊNCIA TERIA EVITADO O DANO
OCORRIDO RESPONSABILIZAÇÃO DO HOSPITAL. VERBA FIXADA A
TÍTULO DE RESSARCIMENTO PELOS DANOS MORAIS -  VALOR EX-
CESSIVO - REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A respon-
sabilidade civil do Hospital Vita neste caso não é objetiva, uma vez que não
se trata de defeito no serviço hospitalar, mas de falha pessoal do médico.
Estando comprovada a imprudência e a negligência do profissional atestada
está a sua culpa pelo evento danoso e, de conseqüência, a responsabilidade
do Hospital pelos danos ocorridos ao autor da ação. A indenização por da-
nos morais deve atender à capacidade financeira das partes, bem como ser
suficiente a compensar os danos do ofendido e servir como medida educati-
va ao ofensor, razão pela qual merece redução a verba indenizatória fixada
pela sentença. 

ADMINISTRATIVO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ERRO MÉDICO RES-
PONSABILIDADE  OBJETIVA  DO  ENTE  MUNICIPAL.  NEXO  CAUSAL
COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE FORÇA MAIOR E CULPA EXCLUSI-
VA DA VÍTIMA CAPAZ DE EXCLUIR A SUA RESPONSABILIDADE. VER-
BA FIXADA A TÍTULO DE RESSARCIMENTO PELOS DANOS MORAIS -
VALOR EXCESSIVO - REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVI-
DO, SENTENÇA MANTIDA, QUANDO AO MAIS, EM REEXAME NECES-
SÁRIO. Estando evidenciado o nexo causal e inexistindo culpa exclusiva da
vítima, não há que se falar em inexistência de responsabilização do ente mu-
nicipal  pelos  danos causados ao autor.  A indenização por danos morais
deve atender à capacidade financeira das partes, bem como ser suficiente a
compensar os danos do ofendido e servir como medida educativa ao ofensor,
razão pela qual merece redução a verba indenizatória fixada pela sentença. 

ADMINISTRATIVO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ERRO MÉDICO - VER-
BA INDENIZATÓRIA REDUZIDA EM RAZÃO DO PROVIMENTO PARCI-
AL DOS APELOS DOS RÉUS - MATÉRIA QUE RESTA PREJUDICADA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR FIXADO EM SENTENÇA QUE
SE  MOSTRA  INADEQUADO  NECESSIDADE  DE  MAJORAÇÃO  EM
ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO § 4º DO ART. 20 DO CPC. RE-
CURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Tendo sido parcialmente providos os
recursos dos réus e tendo sido reduzida a verba indenizatória fixada em sen-
tença, mostra-se prejudicada a análise desta matéria. Não tendo a sentença
atendido ao disposto pelo § 4º do art. 20 do CPC, no que se refere à verba
honorária,  necessária  a  majoração  da  mesma.  (TJ-PR  -  APCVREEX:
6329737  PR  0632973-7,  Relator:  Silvio  Dias,  Data  de  Julgamento:
06/07/2010,  2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 430)

Em relação ao valor da indenização por danos, tem-se que além de
proporcionar  ao  ofendido  um bem-estar  psíquico  compensatório  pelo  amargor  da  ofensa,
deve, ainda, representar uma punição para o infrator, capaz de desestimulá-lo a reincidir na
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prática do ato ilícito. A indenização pelo dano moral não pode ser fonte de lucro, também não
pode servir de estímulo à violação de direitos personalíssimos de outrem. 

Portanto, utilizando-se dos critérios da equidade e da razoabilidade,
tendo em vista todo o sofrimento no pós-parto, com uma infecção, dores, febre, mal cheiro,
nova internação e, principalmente, a impossibilidade de oferecer a atenção necessária a seu fi-
lho recém-nascido, entendo que a reparação indenizatória deve ser fixada em R$ 20.000,00
(vinte mil reais).

Isso posto,  DOU PROVIMENTO PARCIAL à Apelação Cível in-
terposta pela autora para, reformando a Sentença, majorar a indenização por danos morais
para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), devendo incidir correção monetária pelo IGP-M, desde a
sentença, nos termos da Súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça (“A correção monetá-
ria do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”), e juros de
1% ao mês desde a data do evento danoso, a teor da Súmula nº 54 do STJ e NEGO PROVI-
MENTO ao apelo do Estado da Paraíba, mantendo a sentença nos seus demais termos.

Considerando que o promovido foi vencido em seu apelo e o disposto
no art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro os honorários advocatícios em mais 5% sobre o que já
foi arbitrado, perfazendo 15% sobre o valor econômico obtido. 

É como voto.

   Presidiu o julgamento, com voto, o Exmo. Des. Saulo  Henriques  de
Sá  e  Benevides. (Presidente). Presentes no julgamento o Exmo. Dr. João Batista Barbosa, 
Juiz convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides) (Relator), a 
Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes e o Exmo Dr. Ricardo Vital de Almeida, Juiz 
convocado para substituir o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque.  

Presente ao julgamento o Exmo. Dr. Rodrigo Marques da Nóbrega,
Promotor de Justiça convocado. 

João Pessoa, 17 de abril de 2018.

                                           João Batista Barbosa
                                         Juiz convocado/Relator
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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

APELAÇÕES CÍVEIS Nº. 0000052-22.2015.815.0181 – 5ª Vara Mista de Guarabira.

RELATÓRIO

Cuidam-se  de  apelações  cíveis  interpostas,  respectivamente,  por
Fernanda Enedino do Nascimento (fls. 119/124) e Estado da Paraíba (fls. 130/138) contra a
sentença de fls. 110/116, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Mista de Guarabira, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais proposta pela primeira apelante em face do segundo
recorrente.

O Juízo  a quo julgou parcialmente  procedente  o  pedido  inicial,
condenando o promovido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$
10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária e juros de mora, a partir da sentença.
Condenou, ainda, o Estado da Paraíba em 10% (dez por cento) de honorários de sucumbên-
cia, sobre o valor da condenação.

Irresignada, a autora interpôs recurso apelatório (fls. 119/124), pug-
nando pela majoração da indenização para o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil
reais).

O Estado da Paraíba apelou às fls. 130/138, aduzindo que a respon-
sabilidade dos hospitais, no que tange à atuação dos médicos, é subjetiva, sendo necessária
a comprovação de, pelo menos, culpa dos agentes públicos, o que não ocorreu nos autos.
Afirma, ainda, que não restou demonstrado o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a
conduta alegada. Por fim, requereu a redução da indenização.

Contrarrazões  apresentadas  pelo  Estado  da  Paraíba  às  fls.
(126/129). Embora intimada, a promovente não ofertou contrarrazões ao apelo do Estado
(fls. 106/114).

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de fls. 159/161, sem
opinar no mérito recursal, indicando apenas que o feito retome seu caminho natural.

É o relatório. 

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 12 de março de 2018.

                                           João Batista Barbosa
                                         Juiz convocado/Relator
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