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SENTENÇA 

Processo Digital nº: 1013550-67.2018.8.26.0405 

Classe - Assunto Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Moral 

Requerente: ----------------------------------- 

Requerido: Prefeitura Municipal de Osasco 

Justiça Gratuita 

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carlos Eduardo D'Elia Salvatori 

VISTOS. 

---------------------------------------------------------------- propôs ação comum em face do  

MUNICÍPIO DE OSASCO, alegando, em síntese, que, após ter dois filhos e engravidar do 

terceiro, decidiu se inscrever em curso de planejamento familiar, em 06.05.2016, passando 

a ser assistida por uma equipe multidisciplinar. Relatou que o curso teve duração de 4 meses, 

sendo que, ao final, recebeu autorização para realizar a cirurgia de laqueadura. O parto foi 

agendado para o dia 30.09.2016; todavia, a bolsa se rompeu três dias antes, de modo que foi 

encaminhada ao Hospital e Maternidade ----------- no Município de Osasco, para realização 

da cesariana e laqueadura das trompas. Descreveu que estava se sentindo muito mal no 

momento do parto, não tendo visto a médica, a não ser uma lembrança de que uma moça 

dissera “...não dava mais tempo”. O parto foi realizado, tendo ela retornado ao quarto, sendo 

que notou que a comida era igual a das outras, oportunidade em que a funcionária que servia 

a refeição interveio, pois em sua ficha estava que a dieta era líquida, não podendo ela comer 

alimentos sólidos em razão da laqueadura. Aduziu que, no terceiro dia de internação, 

compareceu no quarto uma assistente social que afirmou que ela estava laqueada e não 

precisaria mais se preocupar. Ocorre que, para o espanto da autora, ela veio descobrir, no dia 

01.08.2017, que estava novamente grávida, de modo que a laqueadura não foi realizada. No 

dia 12.12.2017, nasceu ------------, e, então, dessa vez, a laqueadura foi feita. Requereu, 

assim, a condenação do requerido ao pagamento de R$ 47.700,00, a título de ressarcimento 

dos danos morais e de R$ 164.850,91, a título de ressarcimento dos danos materiais. Juntou 

documentos.  
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Decisão de fls. 173 deferiu os benefícios da justiça gratuita à autora.  

Citado, o requerido apresentou contestação, arguindo, em síntese, que não  

houve erro médico, sobretudo porque o parto da autora se deu em caráter de urgência e não 

eletivo, de sorte que a realização da laqueadura foi obstada corretamente. Ademais, frisou 

que, em nenhum momento, foi informado à autora sobre a realização da laqueadura. Juntou 

documentos.  

Réplica às fls. 192-200.  

Decisão saneadora às fls. 261-262. 

Foi realizada prova pericial (laudo às fls.  237-246) e prova testemunhal (ata  

de fls. 296-299).  

Memoriais da autora às fls. 300-308 e do requerido às fls. 334-343.     

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO.  

Já se encontrando o feito saneado, passo, desde logo, ao exame do mérito.  

Conforme relatório supra, a autora fundamenta sua pretensão ressarcitória  

na existência de erro médico, uma vez que, embora tenha participado de programa de 

planejamento familiar com autorização para laqueadura, o procedimento não foi observado 

quando do parto, o que causou uma superveniente gravidez.  

O requerido, por sua vez, resiste à pretensão, pontuando que a laqueadura  

não se deu em razão do parto ter se realizado na condição de urgência.    

   Com efeito, no presente caso, a deflagração dos mecanismos da responsabilidade civil 

demanda a existência da comprovação de falha na prestação dos serviços hospitalares, nos 

termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, visto que a ação fora intentada contra o 

hospital público e não contra os médicos. Todavia, a referida falha, considerando toda a 

narrativa da petição inicial, decorreria propriamente da evidência de erro de conduta médica 

culposa. A reponsabilidade civil objetiva e subjetiva, em função  
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das vicissitudes de ativação dos mecanismos de deflagração acabam se confundindo, sendo 

inviável a responsabilização do hospital/Município sem a prova de erro médico.  

De forma semelhante e com a contundência de que a responsabilidade do  

hospital nesses casos é subjetiva, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 

 “A responsabilidade dos hospitais, no que tange à atuação 

técnicoprofissional dos médicos que neles atuam ou a eles sejam ligados por 

convênio, é subjetiva, ou seja, dependente da comprovação de culpa dos 

prepostos, presumindo-se a dos preponentes. Em razão disso, não se pode 

dar guarida à tese que objetiva excluir, de modo expresso, a culpa dos 

médicos e, ao mesmo tempo, admitir a responsabilidade objetiva do 

hospital, para condená-lo a pagar indenização por morte de paciente” 

(REsp 258.389-SP, 4a. T, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU de 22 e agosto 

de 2005  grifo nosso). 

Realizado o escólio normativo e evidenciado qual o suporte fático  

normativo que deflagra os mecanismos da responsabilidade civil no caso em testilha, adentro 

nas considerações da perícia médica. 

Aferindo-se o laudo de fls. 237-246, observa-se que a perita registrou que a  

laqueadura é um “procedimento eletivo e a decisão da realização cabe à equipe médica e à 

paciente”. Acrescentou que “no caso em tela, somente temos a informação de desejo de 

laqueadura no documento de fls. 30”. E ainda: “Não temos documentos que indiquem que a 

não realização da laqueadura tenha sido informada à autora. Não temos, portanto, 

elementos que nos permitam fazer considerações sobre o motivo pelo qual não foi realizada” 

(fls. 245).  

Ressalto que são duas as notas importantes a serem extraídas da perícia. 

Primeiro, de fato, a não realização da laqueadura em um parto de urgência, vale dizer, não 

eletivo, estaria dentro da conduta médica possível. Segundo, a existência de pedido e 

documentação afeta à laqueadura foi entregue pela autora ao hospital (fls. 30). 

Como descrito pela autora, ela e o marido fizeram parte de programa de  

planejamento familiar, com base na Lei 9.263/96, visando à realização da laqueadura tubária 

(fls. 24).  
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O hospital público sabia do intento da laqueadura, o que foi assinalado no  

documento de fls. 30 (ficha de admissão obstétrica), e confirmado pelo documento juntado 

pelo requerido às fls. 188-189, haja vista que a defesa do hospital é toda voltada à 

circunstância de que não era caso de proceder à laqueadura naquele momento, e não de que 

teria havido ausência do pleito pela autora quando da internação. 

A partir daí, tenho por convicção que a lide se resume em perquirir se a não  

realização da laqueadura foi devidamente informada à autora. Isso porque, em que pese a 

não feitura do procedimento naquele momento tenha sido justificável, o ponto nodal é saber 

se, considerando o comprovado pedido da autora, foi ela cientificada de que a laqueadura 

não fora realizada naquela ocasião. 

Em outras palavras, o “erro médico”, ou melhor, a falha na prestação do  

serviço hospitalar como um todo, resumir-se-ia na falta de prestação do dever de informação.  

Nesse ponto, não trouxe o requerido qualquer documento que comprovasse  

que a autora teria sido informada. Não há documento com a assinatura da autora, e quiçá há 

relatório médico com essa observação. Reitero que, como houve a solicitação de laqueadura 

na entrada, a negativa, por qualquer razão fundada que fosse, deveria ter sido acompanhada 

de documentação hábil.  

No outro extremo do vértice probatório, a autora produziu prova no sentido  

de que os funcionários do Município atestaram o contrário, isto é, de que a laqueadura teria 

sido realizada.  

Conforme se verifica no termo de fls. 298, a testemunha --------------------  

declarou que conheceu a autora no quarto de hospital, pois o filho dela nasceu no mesmo 

dia. Disse se recordar quando uma enfermeira falou abertamente que a autora tinha feito 

laqueadura. Além disso, apontou que, no pé da cama, havia uma ficha constando que a 

requerente havia sido laqueada, e, em dado momento, uma enfermeira afirmou que a dieta 

da autora era outra, pois estava laqueada. Por fim, rememorou da presença de um assistente 

social que também teria falado da laqueadura.               
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 Já o depoimento de --------------- (fls. 299) se dá no mesmo sentido, porém, como é o esposo 

da autora, deixo de me aprofundar por ser mero informante.  

Enfim, a prova dos autos, especialmente o relato da testemunha ----------,  

converge à versão da autora, vale dizer, de que não foi ela informada acerca da não realização 

da laqueadura, donde se verifica falha no dever informacional, ocasionando a deflagração 

dos mecanismos da responsabilidade civil, consoante adrede fundamentado.  

Em sequência, passo à análise dos danos apontados, pois, para a completude  

da responsabilidade civil, a falha da prestação informacional deve estar ligada em juízo de 

adequação e causalidade aos danos cujo ressarcimento se pretende.  

Decerto, a autora pleiteou a indenização dos danos materiais e morais. 

Analiso-os separadamente.  

Danos materiais. Como o filho não era programado  pelo contrário , a  

autora pretende que os gastos com ele projetados sejam indenizados, baseando 1/3 do valor 

que o genitor aufere (R$ 1.761,23), com inclusão do 13º salário, até quando o filho completar 

25 anos. Tendo a autora trazido o holerite dele (fls. 170-172), reputo adequada estimativa do 

cálculo. Entretanto, o pagamento não deverá se dar em parcela única (a não ser os já 

vencidos), e sim mês a mês, mediante prova de vida de -------- até 25 anos. O valor base (R$ 

1.761,23) deverá ser atualizado pelo IPCA-E ano a ano, não sofrendo alteração na 

superveniência de desemprego ou eventual aumento, sob pena de gerar insegurança. Por 

outro lado, o pedido de majoração do valor realizado em alegações finais, muito embora a 

nova situação tenha surgido somente após a propositura da ação, não deve ser acolhido. 

Ainda que possível diante do disposto no art. 493 do CPC, causando certa espécie as fortes 

e pouco polidas palavras utilizadas pelo Município às fls. 336, entendo que o nexo causal 

que preenche a responsabilidade não é adequado, em juízo de razoabilidade. A situação é 

limítrofe, mas não considero que as intempéries ocasionadas na  

vida de -------- devem todas ser indenizadas, com exceção do ponto básico dos gastos 

correntes como já equacionado acima. Eventual patologia não pode ser ligada à falha na 
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prestação do dever informacional, não tendo o ordenamento optado pela teoria da conditio 

sine qua non.         

Danos morais. Entendidos como violação de direito da personalidade, nos  

espectros objetivo e subjetivo, seguindo-se os ensinamentos de Sérgio Cavalieri Filho, 

“Dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, 

a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação 

à vítima” (cf. Programa de Responsabilidade Civil, 2ª Edição, Malheiros Editores, p. 78), 

reputo que, levando em conta a participação em programa de planejamento familiar e a falsa 

ideia de realização de procedimento de laqueadura, a notícia de uma nova gravidez 

certamente trouxe à autora abalo psicológico efetivo. A questão  e não nos confundamos  

não é o nascimento de um filho, premente motivo de felicidade, e sim a notícia de uma 

gravidez não planejada. Com efeito, a existência dos danos morais é incontestável.      

Em sequência, tenho por convicção que a quantificação do ressarcimento  

dos danos morais deve atender critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não se 

olvidando que a indenização se mede exclusivamente pela extensão do dano, como prescreve 

o art. 944 do Código Civil. Nesse mister, tendo em mente a situação descrita no parágrafo 

acima, arbitro o valor de arbitro o valor de R$ 30.000,00, já embutidos os juros de mora até 

a presente data.     

Nesse sentido, o seguinte aresto do Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo: 

“JUSTIÇA GRATUITA. Concessão do benefício no início da ação. 

Impugnação em sede de apelação. Intempestividade. Responsabilidade civil.  

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Erro 

médico. Pretensão indenizatória em razão da falta de realização no momento 

do parto de laqueadura tubária contratada. Gravidez indesejada do terceiro 

filho. Sentença de procedência. Insurgência dos requeridos e do MP. Erro 

médico caracterizado. Prova carreada demonstra que o serviço contratado  

deixou de ser prestado pelo médico corréu e que a autora foi levada a erro 

tanto pelo hospital quanto pelo facultativo. Prova pericial robusta, a despeito 

do que alegam os apelantes. Responsabilidade do hospital pela posição de 

patrão ou comitente. Reconhecido o dever de indenizar. Inteligência dos art. 

932, III, e 951 do CC. Danos materiais. Fixação de pensão mensal até os 18 
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anos de idade do menor nascido em razão da não realização da laqueadura. 

Pensão fixada em valor proporcional. Manutenção do decisum. Dano moral. 

Sofrimento psicológico que não deriva do nascimento de filho, motivo de 

felicidade. Elevado sofrimento decorrente de gravidez indesejada, com 

as dificuldades e riscos próprios por ter ocorrido em desconformidade ao 

planejamento familiar. Indenização fixada pela sentença majorada para 

R$ 30.000,00. Recursos dos requeridos desprovidos. Provido, em parte, o 

recurso do Ministério Público.” (Apelação Cível 1014951-

09.2015.8.26.0114; Relator (a): Coelho Mendes; Órgão Julgador: 10ª Câmara 

de Direito Privado; Foro de Campinas - 2ª Vara Cível;  

Data do Julgamento: 27/10/2020; Data de Registro: 28/10/2020) 

DECIDO. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os  

pedidos, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, 

do CPC, para (i) condenar o requerido ao pagamento de pensão no valor de 1/3 do valor base 

de R$ 1.761,23, a partir de 12.12.2017, incluindo o décimo terceiro, com juros de mora por 

mês pelo índice da poupança, a partir da citação (as que se venceram depois a partir de cada 

vencimento), e correção monetária pelo IPCA-E, a partir de cada vencimento. O valor base 

será atualizado a cada ano, começando em dezembro de 2019, também pelo IPCA-E. As 

parcelas vencidas serão pagas de uma só vez; e (ii) condenar o requerido ao pagamento de 

R$ 30.000,00, a título de ressarcimento dos danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, 

a contar da presente sentença (os anteriores estão embutidos no montante nominal), e 

correção monetária pela Tabela Prática do TJ/SP, também a partir da sentença.  

Pela sucumbência mínima da autora, imponho ao requerido o pagamento  

das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor somado 

da condenação (considerando apenas as pensões que se venceram até a data da sentença + 

12 pensões vincendas), nos termos do art. 85, § 3º, inciso I, e § 9º, do CPC. P.I.  

Osasco, 23 de fevereiro de 2021. 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,  

CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA 
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