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Poder Judiciário da União 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS  

2VAFAZPUB 
2ª Vara da Fazenda Pública do DF 

  

Número do processo: 0700310-75.2019.8.07.0018 

Classe judicial: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

AUTOR: _________________, ___________ 

RÉU: DISTRITO FEDERAL 

 

  

Trata-se de ação indenizatória interposta por _________________ 

(genitora) e _________________ (menor) contra o DISTRITO FEDERAL.  

A autora, à época gestante, narra que, em 29/8/2014, dirigiu-se ao Hospital 

Regional da Ceilândia, com dores intensas, porém foi orientada a retornar para casa. 

Com fortes dores e sangramentos, retornou ao hospital no mesmo dia e foi 

encaminhada para realização de parto.   

Alega que após inúmeras e infrutíferas tentativas de parto normal, solicitou 

à equipe médica que realizasse cirurgia cesárea. Não obstante, a equipe médica deu 

prosseguimento ao parto normal, amarrou a autora com lençóis e realizou a manobra 

de Kristeller, forçando de forma veemente a saída da criança. Frustradas as tentativas 

de parto normal, decidiu-se, por fim, pela realização de cirurgia cesárea.  

Ato contínuo, constatou-se, tão logo a criança nasceu, quadro de asfixia 

perinatal e insuficiência respiratória, tendo o neonato sofrido parada 

cardiorrespiratória logo na primeira hora de vida. Levado diretamente à UTI 

neonatal, permaneceu internado e em recuperação pelas semanas seguintes, após o 

que foi liberado e obteve alta, sem quaisquer indicações de dano ou lesões 

aparentes. 
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Contudo, pouco mais de um ano após o parto, a autora notou dificuldades 

em relação às funções motoras da criança e ao desenvolvimento cognitivo, 

momento no qual constatou-se a ocorrência de danos e sequelas sofridas pelo autor 

em razão do serviço médico prestado. 

Requer, ao final, a condenação do réu a pagar danos morais ao autor 

(menor) no valor de 200.000,00; pensão vitalícia ao autor (menor) no valor de um 

salário mínimo mensal, a título de danos materiais; danos morais reflexos à autora 

(genitora) em valor não inferior a R$ 100.000,00; e danos morais pessoais à autora 

(genitora) em valor não inferior a R$ 100.000,00.  

Gratuidade de justiça concedida (ID 28598361).  

O DF apresentou contestação tempestiva (ID 31579994) em que 

alega inexistência de qualquer ato ilícito, erro médico, falha, imperícia, negligência 

ou omissão por parte dos prepostos do Distrito Federal, apta a ensejar o pagamento 

de indenização.   

O DF juntou petição e documentos obtidos após a apresentação da 

contestação (ID 31904915).  

A parte autora apresentou réplica (ID 33349230) por meio da qual 

requereu a procedência dos pedidos aduzidos na petição inicial, mediante 

reconhecimento da responsabilidade do Distrito Federal pelos danos sofridos pelos 

autores, com consequente condenação ao ressarcimento. Requereu, ainda, 

produção de prova pericial.  

Decisão saneadora em ID 33362830, com deferimento da prova 

pericial e nomeação do perito.  

Laudo pericial juntado em ID 45684648.   

O Distrito Federal apresentou impugnação em ID 48277252.  

O perito prestou esclarecimentos em ID 49095970 e o DF juntou nova 

manifestação acerca do laudo complementar (ID 50657480). 

O MPDFT manifestou-se pela procedência dos pedidos, para condenar o 

Distrito Federal ao pagamento de indenização a título de danos materiais, 

consistente em pensionamento vitalício, e morais, a serem arbitrados de acordo com 

o prudente arbítrio deste Juízo, conforme os critérios legais e jurisprudenciais 

adequados ao caso. Por fim, ressaltou que os pagamentos que vierem ser feitos em 
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favor do menor deverão ser depositados em conta poupança de sua titularidade, 

bloqueada para saques até que complete a maioridade ou, antes disso, mediante 

autorização judicial da Vara de Família (ID 53456224).  

Após, os autos vieram conclusos para sentença.  

É o relato do necessário.  

FUNDAMENTO E DECIDO.  

Estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. 

Os pedidos comportam julgamento de mérito, na forma do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil (CPC). 

Com efeito, foi devidamente produzida a prova pericial necessária ao 

deslinde da controvérsia, bem como submetido o respectivo laudo à manifestação 

de ambas as partes, com a consequente perfectibilização do contraditório, razão 

pela qual HOMOLOGO o laudo pericial apresentado (ID 45684648). 

Em  síntese,  a  autora  alega  a  existência  de 

 sequelas físicas/motoras e psicológicas permanentes no menor e imputa o fato à 

negligência e imperícia médica de preposto do réu. O réu, por seu turno, alega que 

não restou caracterizado comportamento inadequado, desidioso ou negligente da 

equipe médica responsável pelo atendimento prestado à requerente na rede 

pública. 

Assim, controvertem as partes acerca da responsabilização do réu pelas 

sequelas permanentes e incapacitantes sofridas pelo menor, configurada em alegada 

conduta inadequada por parte da equipe de saúde que atendeu a autora, bem como 

acerca da existência ou não de nexo entre a conduta e os danos sofridos pelos 

autores. 

Tratando-se de pretensão indenizatória fundamentada em falha na 

prestação de serviços por parte do Poder Público, mostra-se impositiva a aplicação 

da teoria da culpa do serviço público (faute du service), que conduz à 

responsabilidade subjetiva do Estado, de modo que, para que fique caracterizado o 

dever de indenizar é necessária a efetiva demonstração de que o resultado danoso 

decorreu de negligência, imprudência ou imperícia do agente público. 

Nesse sentido: 
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APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONDUTA OMISSIVA DO 

ESTADO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. FATO LESIVO. SERVIÇO 

MÉDICOHOSPITALAR. NÃO REALIZAÇÃO DE 

CIRURGIA. TRATAMENTO ADEQUADO. OBSERVÂNCIA. 

CULPA E NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. A 

reparação de danos decorrentes de conduta omissiva 

praticada pelo Estado cuida de hipótese excepcional de 

responsabilidade subjetiva, fundada na teoria da faute du 

service, encontrando-se, portanto, sujeita à comprovação de 

culpa na falha do serviço prestado e do nexo de causalidade 

entre esta e o evento lesivo. 2. Conquanto não tenha havido 

a submissão do paciente à intervenção cirúrgica, se do 

exame dos fatos e do conjunto probatório se constata que, 

apesar do óbito, não houve conduta negligente ou omissiva 

do Estado no cuidado e no tratamento a ele dispensado, não 

há que se falar em culpa pela falha na prestação do serviço. 

3. Em se tratando de responsabilidade subjetiva, não tendo 

os apelantes se desincumbido do ônus de comprovar a culpa 

do réu para a ocorrência do evento morte, tampouco 

comprovado o nexo de causalidade mencionado, não há que 

se falar em responsabilidade civil do Estado. 4. Apelação 

conhecida e não provida. (Acórdão 

n.980081, 20140111249405APC, Relator: SIMONE LUCINDO 

1ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 

05/10/2016, Publicado no DJE: 21/11/2016. Pág.: 121143)  

AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. NÃO 

CONFIGURAÇÃO. RESPOSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR 

MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM HOSPITAL PÚBLICO. NÃO 

CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Quanto à 

responsabilidade do Estado por atos omissivos, observa-se 

que em nosso ordenamento jurídico é aplicada a teoria da 

faute du service, sendo entendida a faute como elemento 

subjetivo, no caso, a culpa. 2. Há responsabilidade subjetiva 

quando para caracterizá-la é necessário que a conduta 

geradora de dano revele deliberação na prática do 

comportamento proibido ou 
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desatendimento indesejado dos padrões de empenho, 

atenção ou habilidade normais (culpa) legalmente exigíveis, 

de tal sorte que o direito em uma ou outra hipótese resulta 

transgredido. 3. A alegação da existência de erro médico 

exige prova robusta apta a demonstrar o nexo causal entre a 

terapêutica empregada e as seqüelas apontadas pela autora, 

sem o que não há como se atribuir ao Estado 

responsabilidade alguma. 4. Não reconhecendo o nexo de 

causalidade entre as lesões da autora e a conduta dos 

prepostos da ré, não há que se falar em dever de indenizar. 

5. Recurso conhecido e negado provimento. (Acórdão 

n.931818, 

20100111900829APC, Relator: GISLENE PINHEIRO, Revisor: 

J.J. COSTA CARVALHO, 2ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 

30/03/2016, Publicado no DJE: 08/04/2016. Pág.: 151/209). 

Em relação às lides referentes a erros médicos a situação jurídica da 

Responsabilidade Civil do Estado é assim resumida: o Estado também não deve 

indenizar toda situação malsucedida nos atendimentos médicos. Aqui, a obrigação 

não é de resultado satisfatório, mas de os meios utilizados serem os adequados à 

situação vivenciada pela parte. Enfim, deve se comprovar a existência dos danos e da 

sua vinculação, por meio de um nexo causal naturalístico, com uma, se existente, 

falha do serviço de saúde. 

No caso dos autos, as partes não controvertem quanto ao resultado 

danoso, mas, sim, se há nexo entre o serviço médico prestado à autora e as sequelas 

permanentes e incapacitantes sofridas pelo menor. As partes divergem também 

quanto ao quantum indenizatório a ser eventualmente fixado. 

De início, importante anotar a conclusão da prova técnica produzida nos 

autos (ID 49095970): 

“Em tese, o atendimento não foi adequado, em especial para 

o dia 29/08/2014, haja vista o registro de passagens desde o 

dia anterior e no dia do parto, com gestação em paciente 

com idade de quarenta anos, onde deveria ser submetida, 

smj, a monitoração internada e ao parto cesárea, ante 
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riscos da 4ª gestação com duas cesáreas prévias e um 
aborto, restando ausência, data vênia, de melhor avaliação 
no dia anterior e no dia do parto. 

[...] 

No presente caso, a evolução arrastada com sinais e 

sintomas gerais apontados pela periciada em sua 

peregrinação no sistema de saúde em dois dias consecutivos, 

findou no parto cesáreo de urgência, após ser detectado 

mecônio, resultando em registros superficiais que se 

colacionaram no prontuário médico da paciente, sendo forte 

evidência de imprecisão nas avaliações seriadas realizadas. ” 

Em impugnação, o DF alega que a conclusão do perito destoa das provas 

contidas nos autos, bem como das diretrizes preconizadas pelos protocolos 

assistenciais utilizados na prática obstétrica. 

DA  DEMORA  NA  PRESTAÇÃO  DO  SERVIÇO  PÚBLICO. 

NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA. DAS SEQUELAS SOFRIDAS PELO MENOR. NEXO CAUSAL. 

Conforme consta do laudo pericial, a autora procurou o sistema público de 

saúde em 28/8/2014, dia anterior ao parto, tendo sido dispensada. No dia seguinte, 

29/8/2014, dia do parto, já com dor em baixo ventre, buscou o sistema público de 

saúde por duas vezes. 

Na primeira vez, às 7h37, foi orientada a retornar para casa para 

reavaliação posterior. Na segunda vez, às 10h34, identificado o trabalho de parto, foi 

internada dentro do centro obstétrico, momento no qual iniciaram-se os 

procedimentos para realização do parto normal. 

Conforme prontuário médico juntado aos autos, a decisão pela realização 

de cesárea emergencial ocorreu somente após a ruptura da bolsa com apresentação 

de líquido meconeal e queda dos batimentos cardiofetais (sinais de sofrimento fetal 

intra-útero), com o nascimento do menor às 11h35. 

Acerca dos acontecimentos acima relatados, o laudo pericial apontou que 

o atendimento prestado foi inadequado, tendo em vista o registro de passagens 

desde o dia anterior, com gestação na idade de quarenta anos, com alertas 

pregressos em seu pré-natal que deveria ser submetida ao parto cesárea, ante riscos 

da quarta gestação, restando ausência de melhor avaliação no dia anterior e no dia 

do parto. 
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Com efeito, concluiu o perito que os procedimentos adotados pela equipe 

médica foram inadequados, pois tratava-se de gestante com risco elevado de 

morbidade durante sua gestação e houve postergação com sinais de avaliação 

superficiais no período final da gestação, postergando a assistência ao parto. 

O laudo aponta, ainda, que o procedimento correto a ser adotado seria 

uma avaliação pormenorizada com assistência intensiva à gestante desde sua 

avaliação no dia anterior ao parto (28/8/2014), procedendo-se, desde logo, à sua 

internação com monitoramento fetal, o que, contudo, não ocorreu. 

No que tange às sequelas sofridas pelo menor ao nascer, os laudos 

médicos juntados aos autos apontam o seguinte: insuficiência respiratória e asfixia; 

lesão cerebral; paralisia cerebral triplegica; transtorno, distúrbio e atraso cognitivo; 

e disfagia. 

Indagado se os procedimentos médicos adotados, em especial a opção pelo 

parto normal, deram causa ou foram decisivos para o quadro de enfermidade do 

menor, o perito concluiu que sim. Concluiu, ainda, que houve demora na opção pela 

cirurgia cesárea, bem como ausência de cuidados intensivos à parturiente de risco. 

Verifica-se, assim, que houve negligência e imperícia no atendimento 

prestado à gestante. A ineficácia das técnicas empregadas e a omissão no 

atendimento ensejaram as complicações do parto e tiveram como consequência as 

sequelas apresentadas pelo autor. Portanto, configurado o nexo causal, merece ser 

responsabilizado o ente público, com fulcro no art. 37, § 6º, da CRFB.  

DA REALIZAÇÃO DA MANOBRA DE KRISTELLER. VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA. 

A autora afirma na petição inicial que foi submetida a manobra de 

Kristeller, que é uma manobra obstétrica executada durante o parto consistente na 

aplicação de pressão na parte superior do útero com o objetivo de facilitar a saída do 

bebê. Informa ainda que foi amarrada com lençóis a fim de se executar o referido 

procedimento. 

O perito apontou no laudo pericial que a referida manobra não é 

recomenda e trata-se de um procedimento ofensivo, pois desarranja a contratilidade 

uterina, produz hipertonia, repercutindo ominosamente na vitabilidade fetal, 

podendo culminar inclusive com descolamento prematuro de placenta e embolia 

amniótica. 
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Concluiu o perito que a adoção da referida manobra deu causa ao quadro 

de enfermidade do menor. 

O DF argumenta, em impugnação ao laudo pericial, que inexiste no 

prontuário da autora relato sobre a realização do referido procedimento e que está 

proscrito na assistência materno/fetal da rede assistencial do Distrito Federal o uso 

da manobra de Kristeller. 

Ora, em que pese as alegações, o Distrito Federal não se manifestou acerca 

da realização da manobra em sede de contestação. Nos termos do art. 341 do Código 

de Processo Civil, incumbe ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de 

fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas. 

Ressalta-se que, atualmente, a realização da manobra de Kristeller é 

considerada como violência obstétrica, tendo sido, inclusive, desaconselhada pela 

Organização Mundial de Saúde, conforme recomendações emitidas em fevereiro de 

2018: 

“RECOMMENDATION 40 

Application of manual fundal pressure to facilitate childbirth 

during the second stage of labour is not recommended. (Not 

recommended) 

Remarks 

 The GDG had serious concerns about the potential for harm 

to mother and baby with this procedure. 

 The panel is aware of an ongoing trial, the Gentle Assisted 

Pushing (GAP) trial (183), which could help to provide 

important evidence on the effects of applying fundal 

pressure according to a specific protocol.” 

Nesse sentido, o Ministério da Saúde editou, no ano de 2017, as Diretrizes 

Nacionais de Assistência ao Parto Normal, na qual também adverte expressamente 

que a manobra de Kristeller não deve ser realizada, observe: 

“Puxos e manobra de Kristeller: 

118 A manobra de Kristeller não deve ser realizada no 

segundo período do trabalho de parto.” 
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Não fosse suficiente a realização da manobra de Kristeller, a autora alega 

ainda ter sido amarrada com lençóis para que a manobra fosse realizada, fato que 

também não foi impugnado pelo Distrito Federal em sua contestação. 

A Lei Distrital nº 6.144, de 7 de junho de 2018, que trata sobre a política 

nacional de atenção obstétrica e neonatal, em seu artigo 2º dispõe que: 

Art. 2º Considera-se violência obstétrica todo ato praticado 

pela equipe de assistência à mulher grávida ou parida de 

estabelecimentos hospitalares, postos de saúde, unidades 

básicas de saúde e consultórios médicos especializados no 

atendimento da saúde da mulher grávida ou parida que 

ofenda de forma verbal ou física desde o pré-natal até o 

puerpério. 

Deveras, não há outra conclusão senão a de que a autora foi vítima de 

violência obstétrica, apta a ensejar a responsabilidade do Distrito Federal em face 

dos danos sofridos. 

  

DOS DANOS MORAIS DO AUTOR (MENOR) 

De plano, necessário registrar que, em razão dos procedimentos médicos 

adotados, o menor sofreu danos que resultaram em sequelas 

físicas/motoras/psicológicas  permanentes  e  incapacitantes,  não 

havendo, pois, critério objetivo suficiente para medir o sofrimento dos autores e a 

extensão do dano. 

O menor é totalmente incapaz para o exercício de atividades cotidianas, 

como andar, assim como para o exercício futuro de atividade laboral, em razão dos 

danos cerebrais permanentes, o que causa abalo aos direitos da personalidade do 

autor, bem com afronta sua dignidade, resultando, assim, no dever do réu ao 

pagamento dos danos morais. 

Em relação à sua quantificação, deverá ser baseada na razoabilidade e 

proporcionalidade, bem como no binômio reparaçãoprevenção, a fim de que não 

represente um valor gerador de enriquecimento ilícito e, ao mesmo tempo, 

represente uma medida coercitiva a fim de que o requerido assuma postura 

diferente quando enfrentar situação semelhante àquela descrita na inicial. 

Com base nesses critérios, fixo o valor dos danos morais em R$ 100.000,00 

(cem mil reais) para o autor (menor). 

https://pje.tjdft.jus.br/consultapublica/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/documentoSemLoginHTML.seam?ca=cf99e25d68ee3c… 

DOS DANOS MORAIS DA AUTORA (GENITORA) 
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O dano moral reflexo, indireto ou por ricochete refere-se ao direito de 

indenização das pessoas intimamente ligadas à vítima direta do evento danoso, que 

sofreram, de forma reflexa, os efeitos do dano experimentado por esta. 

Quando se verifica que o terceiro sofre efetivamente com a lesão causada 

à vítima, nasce para ele um dano moral reflexo ou ricochete, que é específico e 

autônomo. Isto significa que todos aqueles que sofrem com os danos causados à 

vítima terão direito, separadamente, à indenização pelo dano moral a eles 

reflexamente causado. 

Assim, uma vez comprovada a intensa angústia e sofrimento da mãe do 

menor diante do quadro clínico de seu filho, que se encontra incapacitado 

permanentemente, resta caracterizada a ofensa reflexa apta a ensejar a condenação 

em danos morais reflexos à genitora. 

Nesse sentindo, e levando-se em consideração, ainda, a violência obstétrica 

sofrida, a negligência e a imperícia a que foi submetida nos procedimentos médicos 

adotados, fixo em R$ 70.000,00 (setenta mil reais) os danos morais à autora (genitora). 

DOS DANOS MATERIAIS DO AUTOR (MENOR) 

De outra forma, a indenização por danos materiais visa à recomposição 

patrimonial, devendo respeitar os limites dos danos efetivamente causados e 

comprovados. 

A teor disposto no art. 951 do Código Civil e tendo em vista a gravidade do 

quadro de saúde do menor, o caráter permanente e irreversível das seqüelas físicas 

e mentais que lhe acometem, inabilitando-a para o exercício de diversas atividades, 

bem como ser a família de baixa renda, é cabível a fixação de pensão vitalícia em 

montante que assegure o suprimento de suas necessidades básicas, para que tenha 

uma vida digna.  

Nesse sentindo, a jurisprudência do TJDFT. Veja: 

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. 

DEMORA NA REALIZAÇÃO DE PARTO. LESÃO CEREBRAL. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO  MORAL.  DANO  

MATERIAL  OCORRÊNCIA. PENSÃO MENSAL. TERMO INICIAL. 

NASCIMENTO. 

https://pje.tjdft.jus.br/consultapublica/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/documentoSemLoginHTML.seam?ca=cf99e25d68ee3íd

 d d úbl … 

I -As  pessoas  jurídicas  de  direito  público respondem,  

objetivamente, pelos  danos  que causarem  a  terceiros,  com  
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fundamento  no  art.  37, §  6º, da Constituição  Federal, tanto 

por  atos comissivos  quanto  por  omissivos,  desde que 

demonstrado  o  nexo  causal  entre  o  dano  e  a omissão  do  

Poder  Público, assegurado  o  direito  de regresso  contra  o  

responsável,  nos  casos  de  dolo ou culpa. 

II -Há  prova  suficiente  de  que o  quadro  de  saúde da  

menor  é conseqüência direta de condutas omissivas e 

comissivas dos agentes públicos nos diversos momentos em 

que a gestante esteve sob seus cuidados, pois lhe foi  

dispensado  atendimento inadequado desde  o  momento  em  

que  buscou socorro no  hospital  público  acusando  dores  e 

perda  de  líquido  amniótico  e  foi orientada  a retornar  para  

casa,  sem  investigação  mais acurada,  à  espera prolongada 

pela realização da cirurgia. 

III -Considerando a gravidade do quadro de saúde da menor, 
o caráter permanente  e  irreversível  das seqüelas  físicas  e  
mentais  que  lhe  acometem, inabilitando-a  para  o  exercício  
de  diversas atividades,  bem  como  ser  a  família de  baixa 
renda,  é  cabível  a  fixação  de  pensão  vitalícia  em montante 
que  lhe assegure o suprimento de suas necessidades básicas 
para que tenha uma vida digna, tendo  como  termo  inicial  o  
seu  nascimento,  pois a  partir  dessa  data passou a necessitar 
de tratamento contínuo e específico. 

IV - O  valor  a  ser  fixado  pelos  danos  morais  deve ser  

informado  por critérios de  proporcionalidade  e 

razoabilidade,  observando-se  as condições econômicas das 

partes envolvidas, a natureza e a extensão do dano. 

V -Negou-se provimento ao recurso do réu e deu-se parcial 

provimento ao recurso das autoras.(Acórdão n.1039144,  

20130110512803APC,  Relator:  JOSÉ  

https://pje.tjdft.jus.br/consultapublica/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/documentoSemLoginHTML.seam?ca=cf99e25d68ee3Í d

 l … 

DIVINO  6ª TURMA   CÍVEL,   Data   de   Julgamento:  

16/08/2017,   Publicado   no   DJE: 22/08/2017. Pág.: 620/647) 

Assim, condeno o Distrito Federal ao pagamento de danos materiais ao 

autor (menor), consistente no pagamento de pensão vitalícia ao menor, no valor de 

um salário mínimo, em razão dos danos permanentes e incapacitantes sofrido. 
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Ressalta-se que os pagamentos que vierem ser feitos em favor do menor 

deverão ser depositados em conta poupança de sua titularidade, bloqueada para 

saques até que complete a maioridade ou, antes disso, mediante autorização judicial 

da Vara de Família. 

Ante todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais 

para condenar o DISTRITO FEDERAL a: 

(i) indenizar o autor (menor) em danos morais no valor de R$ 100.000,00 

(cem mil reais); 

(ii) indenizar o autor (menor) em danos materiais, consistente no 

pagamento de pensão vitalícia ao menor, no valor de um salário 

mínimo, que deverá ser depositado em conta poupança de sua 

titularidade, bloqueada para saques até que complete a maioridade 

ou, antes disso, mediante autorização judicial da Vara de Família; 

(iii) indenizar a autora (genitora) em danos morais, no valor de R$ 

70.000,00 (setenta mil reais). 

Correção a partir da presente sentença, pelo IPCA-E. Juros a partir da data do 

parto, com base no índice da poupança. 

Em razão da sucumbência, condeno o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de 

honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos 

termos do art. 85, §3º, I do CPC. Condeno, ainda, o Distrito Federal ao pagamento 

dos honorários periciais, arbitrados no valor de R$ 1.850,00 (mil oitocentos e 

cinquenta reais), conforme ID 33849574. 

Por consequência, EXTINGO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. 

Sentença registrada eletronicamente nesta data. 

Publique-se. Intimem-se. 

https://pje.tjdft.jus.br/consultapublica/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/documentoSemLoginHTML.seam?ca=cf99e25d68ee3… 

  

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. 
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21 de janeiro de 2020 17:45:55. 

  

DANIEL EDUARDO BRANCO CARNACCHIONI 

Juiz de Direito 
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