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S E N T E N Ç A

 

Tratam os autos de ação de indenização por danos morais, materiais e 

estéticos proposta por NÚBIA SOARES DOS SANTOS em face de Antônio Rogério Moiana 

de Toledo e o Município de Mozarlândia-GO.

Aduz o polo ativo, em síntese, que:

a) em outubro de 2009, iniciando trabalho de parto, se dirigiu ao Posto 

de Saúde Municipal de Mozarlândia e se submeteu a cirurgia de cesariana para nascimento 

de seu filho realizada pelo médico Antônio Rogério;

b) após o parto, sentiu dores intensas no abdômen, mas, mesmo assim, 

recebeu alta, e em nova consulta, o referido médico teria afirmado se tratar de um cisto no 

ovário; 

c) em consulta com outro médico, na cidade de Araguapaz-GO, realizou

exame de ultrassom que indicou haver um “corpo estranho” no interior do seu abdômen;

d) foi submetida a nova cirurgia para a retirada do referido corpo 

estranho constatando-se tratar de um pedaço de pano. Compressa que havia sido deixada pelo

médico Antônio Rogério, dentro do abdômen da autora quando ele realizou a cirurgia de 

cesariana.

Ao final requereu a total procedência do pedido exordial com a 

condenação do polo passivo, de forma solidária, ao pagamento dos danos materiais no 

importe de R$ 266,00, danos morais em R$ 150.000,00 e danos estéticos em R$ 150.000,00.



Inicial acompanhada dos documentos de fls. 22/45.

O requerido Antônio Rogério em sua contestação de fls. 53/73 alegou 

responsabilidade subjetiva e ausência de culpa no resultado da cirurgia, assim, requereu a 

improcedência da presente ação.

O Município de Mozarlândia-GO apresentou sua defesa às fls. 120/130 

pugnando pela improcedência dos pedidos, aduzindo inexistência de dano material 

presumido, não haver danos estéticos e a fixação do dano moral se pautar em critérios 

proporcionais e razoáveis. 

Laudo da perícia médica às fls. 226/238.

As partes se manifestaram sobre o laudo pericial (fls. 243-v e 248).

Designada audiência de instrução e julgamento, foi homologado acordo 

entre a requerente e o primeiro requerido, sendo extinto o processo com resolução de mérito 

em relação a Antônio Rogério Moiana de Toledo prosseguindo o feito em relação ao Município

de Mozarlândia-GO.

 

É o relatório. Decido.

 

Inicialmente, ressalto que o processo tramitou observando os interesses dos sujeitos processuais, 

mormente quanto aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Presentes os pressupostos 

processuais e as condições da ação.

Informo que o feito corre tão somente contra o Município de Mozarlândia-GO, haja vista ter sido 

extinto com resolução de mérito em relação ao réu Antônio Rogério Moiana de Toledo.

A Constituição Federal de 1988, determinou, em seu art. 37, § 6º, a responsabilidade objetiva do 

Estado e responsabilidade subjetiva do funcionário: “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.”

Assim, para configurar a responsabilidade objetiva são exigidos os seguintes requisitos: que em 

virtude de ação ou omissão de pessoa jurídica de direito público tenha sido causado dano a terceiro 



em decorrência da prestação de serviço público, ou seja, que o serviço executado pelo ente público 

seja o causador do dano suportado, o que se define como nexo de causalidade.

No caso em tela, o serviço médico prestado foi realizado pelo Posto Municipal de Saúde de 

Mozarlândia, o qual gerou o dano a parte autora que ficou devidamente demonstrado, conforme 

boletim de ocorrência de fls. 24/25, ultrassom de fls. 28, relatório médico de fls. 30, bem como 

pelos demais documentos acostados na exordial.

Destaca-se o longo laudo pericial de fls. 226/238, que: “No ato cirúrgico, foi retirado de sua 

barriga um pedaço de pano grande (corpo estranho – compressa cirúrgica). (…) O ato cirúrgico 

para realização de uma cesariana é bem simples, metódico e consciente quando realizado por um 

médico com larga experiência cirúrgica.”

Portanto, não resta dúvidas de que durante um procedimento simples de cesariana foi deixado, pela 

equipe médica do município, a gaze no abdômen da vítima.

Além disso, o Dr. Antônio Rogério Moiana de Toledo confessou em sua contestação ter deixado 

uma compressa dentro do abdômen da paciente durante o procedimento cirúrgico (cesariana), trata-

se de fato indubitável: “Infelizmente a cirurgia só não foi 100% por causa da compressa que ficou 

no abdômen da paciente, (…) a paciente foi fechada mas uma compressa ao encharcar-se de 

sangue, confunde-se com, o tecido humano, (…)”- fls. 60.

Assim, não havendo controvérsia de que a parte autora esqueceu “corpo estranho”, qual seja, uma 

compressa cirúrgica dentro do corpo da requerente, sendo, inclusive, reconhecido como verídico 

pelo réu, a indenização é medida que se impõe:

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 
ERRO MÉDICO. ESQUECIMENTO DE CORPO ESTRANHO DURANTE 
CIRURGIA. DANOS MORAIS DEVIDOS. VALOR MAJORADO. 1. Dever de
indenizar. Hipótese em que não há controvérsia de que a parte autora teve 
esquecido em seu corpo uma compressa cirúrgica, fato, inclusive, 
reconhecido pelo réu como verídico. 2. Dano moral caracterizado. Agir 
ilícito do réu que ultrapassa o mero dissabor. Quantum indenizatório 
majorado para atender as peculiaridades do caso e com o fim de assegurar o
caráter repressivo e pedagógico da indenização, sem constituir-se elevado 
bastante para o enriquecimento indevido da parte autora. APELAÇÃO 
PROVIDA E RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 
70064782741, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Isabel Dias Almeida, Julgado em 24/06/2015). (TJ-RS - AC: 70064782741 
RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 24/06/2015, Quinta 
Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/06/2015)



 

Destarte, demonstrado o nexo causal e a conduta do médico do município e o evento danoso, 

surgindo, então, o dever do ente municipal indenizar.

Assim, aquele que por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo, 

independentemente de culpa, nos termos do art. 927 do CPC/15.

Resta, então, avaliar os danos decorrentes da conduta acima demonstrada, analisando os pedidos de 

forma individual.

DOS DANOS MATEIRIAS

Quanto aos danos materiais, entendo que devidamente comprovados conforme documentos 

acostados na inicial, já que se deslocou para outro município a fim de obter o parecer de médico 

diverso sobre os sintomas que vinha sentindo após sua cirurgia cesariana, realizada em 

Mozarlândia, dando apenas o devido prosseguimento no acompanhamento médico, sendo 

verossímil os valores apresentados pela requerente.

DOS DANOS ESTÉTICOS

Com relação aos danos estéticos, vejo que incabível sua concessão, com respaldo na perícia médica 

realizada que afirma que não houve lesão estética, visto que as cicatrizes deixadas na parede 

abdominal são quase imperceptíveis (fls. 231/232).

Para que não paire dúvidas, transcrevo a conclusão do perito que abordou este ponto (fls. 232): “Ao

ser avaliada esteticamente, não há lesão estética, visto que atualmente as cicatrizes em 

decorrência da cesariana e da laparotomia exploradora são praticamente imperceptíveis, 

comparadas com a cicatriz de cesarianas anteriores (…).”

Portanto, improcedente o pedido de indenização por danos estéticos.

DOS DANOS MORAIS

Tanto a dor sofrida pela paciente, quanto os transtornos psicológicos de ter um “corpo estranho” 

dentro de si, combinado com o fato de ter que se submeter a exames e novo procedimento cirúrgico 

para desentranhar a compressa do seu abdômen, são suficientes a ensejar indenização por dano 

moral.

Nesse sentido:

Apelação. Indenização por danos morais. Erro médico. Esquecimento de 
gaze após realização de parto. Laudo pericial que conclui pela atipicidade 
do caso. Demais provas dos autos, contudo, que conduzem à caracterização 
de conduta negligente do requerido, profissional responsável pela colocação 



e retirada de tampão. Constatação inequívoca em atendimento posterior, 
prestado por outra médica, da presença da gaze, que provocou dor, febre e 
odor fétido. Danos morais configurados. Arbitramento em R$ 15.000,00, 
observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso 
parcialmente provido. (TJ-SP - APL: 40013461920138260597 SP 4001346-
19.2013.8.26.0597, Relator: Mauro Conti Machado, Data de Julgamento: 
01/12/2015, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 
02/12/2015)

 

Para a fixação do quantum indenizatório/reparatório, o juiz deve obedecer aos princípios da 

equidade e razoabilidade, considerando-se a capacidade econômica das partes; a intensidade do 

sofrimento do ofendido; a gravidade, natureza e repercussão da ofensa; e, o grau do dolo ou da 

culpa do responsável.

Enfim, deve objetivar uma compensação do mal injusto experimentado pela ofendida e punir o 

causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato.

O egrégio Tribunal de Justiça de Goiás tem primado, repito, pela razoabilidade na fixação de 

importância, a título de reparação por danos morais. Considerando sempre que a indenização 

deve alcançar o valor que sirva de exemplo para a parte que causou o dano e nunca deve ser 

fonte de enriquecimento para aquele que o suportou, servindo, apenas, como compensação 

pela dor sofrida.

Dessa maneira, considerando a profissão da parte autora – do lar – e a capacidade da parte 

requerida, tenho que a verba indenizatória no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título 

de indenização por danos morais, se ajusta ao princípio da razoabilidade, inibe novas práticas

ilícitas e compensa do dano.

Do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o Município de 

Mozarlândia-GO ao pagamento das seguintes parcelas:

a) R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais; 

 

b) R$ 266,00 (duzentos e sessenta e seis reais), a título de danos 

materiais; 

A correção monetária do dano moral dar-se-á a partir deste julgamento 

(Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ). A 

correção monetária dos danos materiais serão contadas de cada valor desembolsado, e juros 

de mora da citação. Os juros de mora serão fixados em 6% ao ano, nos termos do art. 1-F da 



Lei 9494/97. 

O Município é isento. Condeno o polo passivo ao pagamento de honorários 

advocatícios fixados em 5%, sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, inciso IV, do 

CPC/15, eis que vencida a Fazenda Pública. 

P.R.I. 

Mozarlândia,

 

Nickerson Pires Ferreira 

Juiz de Direito - Respondente

Decreto Judiciário nº 303/2016


