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EMENTA 
  
Apelação. Ação indenizatória.  Retardamento de parto em maternidade municipal. Ausência de 
leito. Óbito intra-uterino. Serviço defeituoso.   Responsabilidade civil do município. 
Reconhecimento. Pensionamento. Conformação aos precedentes do STJ. Pagamento de uma só vez. 
Impossibilidade. Dano moral. Majoração. Necessidade. Improvido o recurso do município e 
provido o dos autores. 
  
Para configuração do dever de indenizar, em se tratando de responsabilidade objetiva do ente 
público, indispensável a constatação do nexo de causalidade havido entre a ação/omissão e o evento 
danoso, sem o qual não há que se falar em dever de indenização.  
  
Comprovada a ausência de disponibilização de leito em maternidade municipal para realização 
imediata de parto cesareano, bem como a ausência de monitoramento cardíaco do nascituro no 
tempo prescrito, resultando no retardamento do parto e, consequentemente, no óbito do feto, 
configura-se a responsabilidade civil do município e o dever de indenizar o dano material e moral 
experimentado pelos genitores. 
  
A pensão mensal, no caso, estabelecida em 2/3 do salário-minimo dos 16 até os 25 anos do menor, 
e, a partir de então, reduzida para 1/3 do salário-mínimo, até a data correspondente à expectativa 
média de vida da vítima, segundo tabela do IBGE na data do óbito ou até o falecimento dos 
beneficiários, o que ocorrer primeiro, está em consonância com a jurisprudência consolidada do 
STJ, o qual considera que a dependência econômica dos pais em relação ao filho menor falecido é 
presumida, mormente em se tratando de família de baixa renda. Ressalte-se, no ponto, que apesar de 
a jurisprudência admitir a pensão já a partir dos 14 anos, não houve insurgência dos autores quanto 
ao capítulo da sentença que adotou o termo inicial aos 16 anos. 
  
Segundo o STJ, o pagamento da pensão de uma só vez aplica-se tão somente aos casos em que há 
redução da capacidade laborativa, não se estendendo às hipóteses de falecimento. 
  
Quanto ao valor do dano moral, a quantia a ser arbitrada não deve ser irrisória, tampouco fonte de 
enriquecimento. Devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O 
valor mensurado, deve, ainda, "ressarcir" a parte afetada pelo mal sofrido, assumindo a indenização 
caráter compensatório para a vítima, e, de outro lado, punitivo para o ofensor.  
  
Embora não haja critério específico para a fixação do dano moral, devem ser sopesados pelo 
julgador: a intensidade do dano sofrido, o grau de culpa ou dolo perpetrado pelo ofensor, a maior ou 
menor compreensão do ilícito, a capacidade econômica do autor do fato, a duração da ofensa, as 
condições econômicas das partes, a repercussão do fato, a eventual participação do ofendido para 
configuração do evento danoso. No caso, considerando a extensão do dano suportado pelos autores, 
consistente no óbito intra-uterino de seu filho, com 9 meses de gestação, mostra-se razoável e 



proporcional sua fixação em R$ 70.000,00 (setenta mil reais), a título de dano moral aos autores, pai 
e mãe. 
  
  
  
RELATÓRIO 
  
Trata-se de apelação interposta por Analdir Nascimento Moura e Joel Marcos Batista bem como 
pelo município de Porto Velho contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública 
desta capital que, nos autos de ação indenizatória, julgou procedentes os pedidos. 
  
Consta dos autos que na data de 21/05/2014, os autores procuraram a maternidade municipal onde 
foram atendidos, sendo-lhes informado que estava tudo bem com o nascituro e, por não haver 
dilatação necessária, foi encaminhada para cirurgia cesariana naquele mesmo dia às 20h, com 
ordens de que houvesse monitoramento cardíaco fetal, o que não veio a ocorrer. 
  
Segundo os autores, às 21h do dia 21/05/2014 foi informado para aguardar,  pois não havia leitos 
pós-parto disponíveis, o que impediria a realização da cesária, sendo posteriormente infrmado pela 
enfermeira que o procedimento cirúrgico não ocorreria naquela data, estando liberada para ir para 
sua residência e retornar logo cedo para realização do procedimento. 
  
Disseram que a gestante foi para residência e logo cedo, às 4h, retornou à maternidade com fortes 
dores, sendo que apenas às 9h15 do dia 22/05/14 entrou em trabalho de parto, sendo-lhe informado 
que seu filho teria nascido sem vida. 
  
Defenderam que não teria como seu filho nascer morto, pois no dia anterior estava tudo normal, 
sendo que após a morte o feto foi colocado em uma sala nos fundos da maternidade, sobre uma 
pedra no chão, junto com caixas de papelão e sacos de lixo, onde permaneceu por 48 horas, tendo 
em vista a maternidade não dispor de necrotério. 
  
Enfim, afirmou que a morte ocorreu por falha da maternidade em não disponibilizar leito 
pós-cirúrgico para que a cesariana fosse realizada no dia e hora que teria sido indicada pela médica 
e, como consequência, requer indenização por danos materiais e morais. 
  
O juízo julgou procedentes os pedidos  e condenou a municipalidade ao pagamento de R$ 
20.000,00 a título de dano moral bem como ao pagamento de pensão mensal de 2/3 do 
salário-minimo desde os 16 anos até seus 25 anos e, a partir de então, reduzido para 1/3 do 
salário-mínimo, a serem pagos até o óbito dos requerentes ou até que o natimorto completasse 65 
anos. 
  
O Município recorreu requerendo a exclusão de responsabilidade. 
  
Os autores interpuseram a presente apelação defendendo a irrisoriedade do quantum de dano moral 
arbitrado na sentença e requerendo a sua majoração. 
  
Contrarrazões das partes pelo não provimento do apelo adverso. 
  
É o relatório. 
  
VOTO 
  



DESEMBARGADOR ROOSEVELT QUEIROZ COSTA 
  
Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos dos recursos, admito-os. 
  
Vieram à apreciação deste Tribunal recursos tanto dos autores quanto do réu, município de Porto 
Velho. Passo à análise individual de cada um deles. 
  
1. Da apelação do município de Porto Velho 
  
O ente municipal busca a reforma da sentença e a exclusão de sua responsabilidade pelo óbito do 
nascituro. 
  
Segundo o magistrado singular, apurou-se que a morte do nascituro ocorreu em razão da falta de 
disponibilização de leito para realização da cirurgia cesareana, circunstância que levou a gestante a 
se dirigir para sua residência, somente retornando quando o feto já se encontrava sem vida. 
  
E, de fato, a prova documental e testemunhal aponta nesse sentido. 
  
A médica Faiane Rodrigues de Sá, responsável pelo atendimento inicial da autora, foi ouvida em 
juízo, e confirmou que a cirurgia cesareana somente não foi realizada na autora no dia de ingresso 
entrada na maternidade (21/05/14) por falta de leito para acomodá-la no período pós cirurgico, 
esclarecendo que no final desse dia 21/05/14, às 23h, os batimentos do bebê estavam normais e, 
portanto, ele poderia ter nascido com vida se fosse realizada a cirugia naquele momento. 
  
Por ser esclarecedor, transcrevo o depoimento da referida médica: 
  
Faiane Rodrigues de Sá: A paciente estava com 41 semanas e dois dias. O correto é interromper a 
gravidez com 41 semanas, embora a literatura admita até 42 semanas. O protocolo da maternidade 
diz para interromper com 41 semanas. Como ela já havia feito cesárea anteriormente, o correto seria 
realizar cesárea novamente. Quando chegou na maternidade, eu avaliei ela, inclusive os batimentos 
do bebê. Encaminhei ela para cesárea. Como ela havia comido, encaminhei ela para o centro 
cirúrgico no prazo de 05 horas. Às 20h fui pedir sala de Centro cirúrgico e fui informada que não 
havia leito para colocar a paciente. Comuniquei os colegas, reunimos, e tentamos dar alta para 
pacientes. Não consiguimos dar alta. A observação estava lotada, o pré parto também estava lotado. 
A RPA também estava lotada. Tentamos entrar em contato com Hospital de Base, também estava 
cheio. Como não era o caso de emergência, também não poderia ser encaminhado para o hospital de 
base. Nós evitamos realizar a cesárea naquele momento, já que a paciente não poderiar permanecer 
sem leito, na sala de cirurgia, já que poderiam outras pacientes urgentes precirsar do centro 
cirúrgico. Conversei com a paciente, solicitei para ela ficar no hospital. Ela pediu para ir para casa. 
Eu falei que não era para ir pois era preciso monitorar os batimentos do bebê. Isso porque, embora 
não fosse emergência naquele momento, se virasse emergência, iriamos operá-la e deixá-la nem que 
fosse em cima da mesa cirúrgica. O caso dela não era tratado como emergência, mas ela deveria 
aguardar o acompanhamento no hospital. Inclusive escrevi no prontuário que ela deveria aguardar. 
Eu coloquei no prontuário que deveria ser realizada a escuta dos batimentos do bebê (BCF) de 4 em 
4 horas. O BCF é realizado geralmente pelos enfermeiros. No caso da autora, ela chegou às 16h. 
Não sei informar por qual motivo somente foi realizado o BCF cerca de 9 horas depois, às 23h. 
Nesse horário, os batimentos do bebê estavam normais. No outro dia, quando foi realizada a 
cesárea, às 10h20min da manhã, o bebê já estava em óbito. Não se informar com certeza se esse 
tempo foi determinante para a morte do bebê. Ele pode ter falecido de morte súbita, infecção, mas 
também pode ter sido por causa do prolongamento do parto. Ao que parece, se a cesárea tivesse 
sido realizada às 23h, no momento do último monitoramente do batimento, o bebê teria nascido 



com vida. 
  
Também foi ouvida em juízo a médica Sylvie Cristine de Souza Amado, responsável pelo 
prosseguimento do atendimento da autora a qual confirmou a ausência de leito na data de ingresso 
da paciente, bem como ratificou a informação de que, se realizada a cirugia naquela data, seria 
possível o nascimento do bebê com vida uma vez que os batimentos estavam normais até o final do 
dia de ingresso da paciente. 
  
Por oportuno, transcrevo o mencionado depoimento da médica:  
  
Sylvie Cristine: a cesárea não foi realizada porque a maternidade não tinha condições. Até poderia 
ser realizada, mas não teria onde colocá-la depois que ela tivessse cirurgiada. Entrei no plantão às 
19h e até aquele momento a paciente não era caso de urgência. Depois das 41 semanas nós temos 
que resolver a situação. Se a mãe não entra em trabalho de parto, nós temos que fazer a cesárea. 
Deixar para fazer a cesárea para outro dia porque não havia leito. Tentamos dar alta a noite para 
outros pacientes mas não foi possível. Está escrito nos prontuários que ela a cesárea seria realizada 
no outro dia, mas os monitoramentes dos batimentos deveria ser feito. Era para ter sido feito o BCF 
ao menos de 2 em 2 horas. Não sei explicar porque no caso da autora não foram feitos o BCF nos 
horários recomendados. Me parece que não havia onde a paciente ficar então ela chegou a pedir 
para enfermeira para ir para casa. Nós, medicos, não liberamos a paciente. A enfermeira chegou a 
pedir, mas nós não liberamos. O neném nasceu em início de decomposição, em masseração de 
primeiro grau. Na literatura, o estado de masseração do bebê pode ocorrer entre 24 a 72 horas após 
a morte. No caso da paciente, não tenho como afirmar com certeza se ele já estava morto há 24 
horas ou mais, após o parto. Eu não fiz o BCF na paciente. Não sei explicar o motivo porque havia 
batimento às 23h da noite anterior ao parto. A literatua explica que pode acontercer reverberação. 
Isso ocorre quando o bebê já está morto, mas a mãe faz taquicardia, isto é, coração da mãe bate 
além do normal, e acaba confudindo a pessoa que realiza o monitoramente, a qual escuta o 
batimento da mãe, mas acha e descreve como batimento do bebê. Isso é apenas uma possibilidade. 
Não estou dizendo que isso ocorreu no caso da paciente. Essa é apenas uma das hipóteses para 
justificar o fato de às 23h os batimentos do bebê estarem normais, e, por ocasião da cirurgia às 
10h20min, o bebê já está falecido. Foi realizado uma ultrassom de final de gestão, com 37 semanas 
e nessa ultrassom estava tudo bem com o neném. O fato de ter a paciente ter ingressado às 16h e 
somente ter sido realizado o BCF às 23h pode ter contribuido para a morte do neném. Confirmo o 
depoimento anterior em que afirmei que se houvesse leito na noite anterior o falecimento do neném 
poderia ter sido evitada. O bebê teria nascido com vida talvez sim, talvez não, não tenho como 
afirmar com certeza. Ao invés de deixar a paciente cirurgiada e sem leito, preferimos deixar a 
cirurgia para o outro dia, em que poderíamos oferecer uma condição melhor para ela, no caso, um 
repouso com leito para o pós operatório.  
  
Se bem observado, os depoimentos prestados pelas médicas são consonantes no sentido de que a 
ausência de leito para acomodar a autora no período pós-parto conduziu à decisão de postergação de 
realização da cesarena para o outro dia, e que essa decisão pode ter, ou não, dado causa ao 
falecimento do bebê. 
  
O fato é que, a partir dos questionamentos e discussões realizadas na audiência de instrução, diga-se 
de passagem, muito bem conduzida pela juíza da causa, concluiu-se que se a cirurgia fosse realizada 
na data de ingresso da paciente na maternidade, muito provavelmente o bebê teria nascido com 
vida, porquanto é incontroverso nos autos (registro no prontuário médico) que os batimentos 
cardíacos estavam regulares até às 23h do dia de ingresso da paciente no hospital. 
  
O município busca afastar sua responsabilidade alegando que a autora foi para casa, por contra 



própria, sem indicação médica, e que esse fato teria sido responsável pelo falecimento do bebê. 
  
Em que pese essa alegação, não há prova de que a autora tenha, deliberamente, ido para sua 
residência, sendo este um ponto controverso que remanesceu pendente na causa. 
  
Isso porque, de um lado, tem-se o depoimento da enfermeira Adriana Aparecida Costa a qual 
afirmou em juízo que os médicos deram autorização verbal para a autora ir para casa e retornar no 
outro dia cedo para realizar a cirurgia. De outro, tem-se o depoimento das médicas, as quais 
afirmaram de forma contudente que não concederam permissão à autora para se dirigir à sua 
residência, já que havia a necessidade de monitoramente cardíaco do bebê, a ser realizado de 4 em 4 
horas segundo consta da prescrição médica e que se ela foi para a sua residência, teria ido por 
contra própria. 
  
De qualquer forma, duas circunstâncias são inegáveis e estão  incontroversas nos autos, sendo 
confirmadas por todos os envolvidos, sejam eles médicos, enfermeiros ou a própria autora (ouvida 
no Ministério Público): a) não havia leito disponível para a realização da cirurgia na data de 
ingresso da autora na maternidade e esse fato, muito provavelmente, foi decisivo na ocorrência do 
óbito da do nascituro; b) como não havia leito, a autora não tinha onde dormir na maternidade, pois 
segundo os próprios médicos/enfermeiros, se ela ficasse, teria de permanecer em pé ou sentada 
numa cadeira durante toda a madrugada até a realização da cirurgia marcada para a manhã do dia 
seguinte, e, diante dessa circunstância, a autora foi para a sua casa, não restando comprovado de 
forma segura se com ou sem autorização da equipe médica. 
  
Independentemente da presença ou ausência de autorização para se deslocar à sua residência, fato é 
que a falha do serviço municipal, consistente na ausência de leitos disponíveis para a realização 
imediata do procedimento está evidenciada nos autos. Por óbvio, se houvesse o leito no dia de 
ingresso da autora na maternidade, ela teria imediatamente realizado a cesárea porquanto já possuia 
indicação para tanto. 
  
A falha do serviço consistiu, ainda, na ausência de monitoramento adequado dos batimentos 
cardíacos do nascituro, porquanto embora a médica tenha determinado o monitoramente a cada 4 
(quatro) horas, este somente foi realizado uma única vez, às 23h, apesar de a autora haver 
ingressado na maternidade às 16h. 
  
Além disso, apesar de retornar de sua residência com dores, às 4h da manhã, a autora ainda teve que 
aguardar a alta de outros pacientes e a desocupação de leitos por tempo acima do razoável se 
consideradas as suas condições em que se encontrava no momento, sendo a cirurgia realizada às 
10h20min, quando já se encontrava em óbito o nascituro. 
  
Essas circustâncias, analisadas em seu conjunto, são suficientes para justificar  o reconhecimento da 
responsabilidade civil do ente municipal pela ocorrência do dano experimentado pelos autores. 
  
Em relação à pensão mensal, fixada pelo magistrado em 2/3 do salário-minimo dos 16 até os 25 
anos do menor, e, a partir de então, reduzido para 1/3 do salário-mínimo, a serem pagos até o óbito 
dos genitores ou até que o natimorto completasse 65 anos, não deve ser modificada porquanto em 
consonância com a jurisprudência consolidada do e. STJ, o qual considera que a dependência 
econômica dos pais em relação ao filho menor falecido é presumida, mormente em se tratando de 
família de baixa renda, hipótese aplicável ao caso por ser o genitor desempregado e a genitora 
costureira, senão vejamos: 
  
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - 



DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. 
INSURGÊNCIA DOS RÉUS. 
[...] 
5. Quanto ao pensionamento, cabe ressaltar que a jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de 
ser esse devido, mesmo no caso de morte de filho(a) menor. E, ainda, de que a pensão a que tem 
direito os pais deve ser fixada em 2/3 do salário percebido pela vítima (ou o salário mínimo caso 
não exerça trabalho remunerado) até 25 (vinte e cinco) anos e, a partir daí, reduzida para 1/3 do 
salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos. 
Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 
[…] (AgInt no REsp 1287225/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 
16/03/2017, DJe 22/03/2017) 
  
  
RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 
FALECIMENTO DE MENOR IMPÚBERE VÍTIMA DE AFOGAMENTO EM PISCINA DE 
CLUBE ASSOCIATIVO. CULPA IN VIGILANDO. RESPONSABILIDADE CONCORRENTE 
DOS PAIS. NÃO OCORRÊNCIA. PENSIONAMENTO AOS PAIS. FIXAÇÃO DO TERMO 
FINAL. DATA EM QUE A VÍTIMA COMPLETARIA 65 ANOS DE IDADE, SOB PENA DE 
JULGAMENTO ULTRA PETITA, ASSEGURADO O DIREITO DE ACRESCER. RECURSO 
ESPECIAL DA RÉ DESPROVIDO E PROVIDO PARCIALMENTE O DOS AUTORES. 
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes do falecimento de 
menor impúbere, com 8 (oito) anos de idade, respectivamente, filho e irmão dos autores, o qual, 
entre o término da aula na escolinha de futebol e a chegada do responsável para buscá-lo, dirigiu-se 
à área da piscina na companhia de seu irmão, de 7 (sete) anos, vindo a se afogar. 
[…] 
8. Segundo precedentes deste Tribunal, é devido o pensionamento aos pais, pela morte de filho, nos 
casos de família de baixa renda, equivalente a 2/3 do salário mínimo ou do valor de sua 
remuneração, desde os 14 até os 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 até a data 
correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo tabela do IBGE na data do óbito ou 
até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro. No caso, tendo os recorrentes 
formulado pedido apenas para que o valor seja pago até a data em que o filho completaria 65 
(sessenta e cinco) anos, o recurso deve ser provido nesta extensão, sob pena de julgamento ultra 
petita. 
[...] 
(REsp 1346320/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado 
em 16/08/2016, DJe 05/09/2016) 
  
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
ACIDENTE DE TR NSITO. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 
N. 7/STJ. MORTE DE FILHO MENOR. PENSÃO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA 
PRESUMIDA. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 
1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto 
fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 
2. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do 
de cujus, cujas herdeiras são as ora recorrentes. Alterar esse entendimento demandaria o reexame 
das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 
3. "Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, a dependência econômica dos pais em 
relação ao filho menor falecido é presumida, mormente em se tratando de família de baixa renda" 
(AgRg no Ag n. 1247155/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 16/2/2012, DJe 29/2/2012). 



4. Agravo interno a que se nega provimento. 
(AgInt no AREsp 1047018/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA 
TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 29/06/2017) 
  
Nesse mesmo sentido, em outro caso, em que a criança nasceu morta por negligência do médico na 
condução do parto, esta Corte decidiu ser devida a pensão mensal bem como o dano moral, in 
verbis: 
  
Responsabilidade civil. Ação de Indenização por danos morais e materiais. Erro médico. Morte de 
filho recém-nascido. Responsabilidade objetiva do Município. Risco administrativo. Dever de 
indenizar configurado. Responsabilidade subjetiva do médico. Valor do dano moral. Pensão mensal 
devida. Honorários. 
1. À vítima é facultada a propositura de demanda para reparação civil com formação de 
litisconsórcio passivo entre a Administração Pública e seu agente, evidentemente, em relação a este 
último, terá o ônus de comprovar o elemento subjetivo, seja ele dolo ou culpa. 
2. Comprovada a conduta negligente do médico na condução do parto e consequente morte da 
criança por asfixia, impõe-se a indenização por dano moral e material. 
3. É da remansosa jurisprudência que a pensão mensal é devida na razão de 2/3 do salário mínimo, 
inclusive gratificação natalina, contada a partir do dia em que a vítima completasse 14 anos até a 
data em que viria a completar 25 anos, reduzida, a partir de então, para 1/3 do salário mínimo, até o 
óbito dos beneficiários da pensão ou a data em que a vítima completaria 65 anos de idade, o que 
ocorrer primeiro. 
4. Demonstrados os requisitos necessários à configuração do dever de indenizar, é imperiosa se 
imponha ao Município ressarcir os danos morais decorrentes da morte de filho, mostrando-se 
razoável a fixação em R$50.000,00, conforme precedentes desta Corte. 
5. A fixação da verba honorária em causas que envolvam a Fazenda Pública deve observar o grau 
de zelo do advogado, o tempo despendido e a importância da causa, não ficando o magistrado 
adstrito aos percentuais legalmente previstos. 
6. Recurso do espólio de Orlando Emílio Bustillos Galvez parcialmente provido e do Município de 
Ji-Paraná não provido. 
  
Apelação, Processo nº 0011058-55.2007.822.0005, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª 
Câmara Especial, Relator(a) do Acórdão: Des. Gilberto Barbosa, Data de julgamento: 19/02/2016 
  
Por essas razões, deve ser improvido o recurso do município e mantida a responsabilidade deste 
pelos danos causados aos autores. 
  
Da apelação dos autores 
  
Os autores buscam a majoração do valor arbitrado a título de dano moral, defendendo que o valor 
de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) é irrisório e não representa a perda de uma vida humana. 
  
Quanto ao valor da indenização, cumpre destacar que a quantia a ser arbitrada a título de 
indenização por dano moral não deve ser irrisória, tampouco fonte de enriquecimento. Na 
quantificação do dano moral, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da 
proporcionalidade. O valor mensurado, ainda, deve "ressarcir", de certa forma, a parte afetada pelo 
mal sofrido, assumindo a indenização caráter compensatório para a vítima, e, de outro lado, 
punitivo para o ofensor. 
  

Embora não haja em nosso Código Civil um critério específico para a fixação do 
dano moral, a doutrina e a jurisprudência estabelecem alguns fatores que devem ser sopesados pelo 



julgador, dentre os quais: a intensidade do dano sofrido, o grau de culpa ou dolo perpetrado pelo 
ofensor, a maior ou menor compreensão do ilícito, a capacidade econômica do autor do fato, a 
duração da ofensa, as condições econômicas das partes, a repercussão do fato, a eventual 
participação do ofendido para configuração do evento danoso. 
  

Conforme referido, a quantia deve ser arbitrada de forma a não causar 
enriquecimento indevido à parte lesada, evitando-se a perspectiva do lucro fácil. Cabe ao Juiz, 
portanto, fixar o montante a ser pago sempre em cada caso, levando em consideração as 
circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, dentro dos balizadores acima referidos. 
  

Na espécie, considerando-se as variáveis acima referidas, é inegável que o valor 
arbitrado para os autores, R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para ambos, é realmente irrisório, 
destoando dos parâmetros jurisprudenciais desta Corte. É induvidoso que a quantia de R$ 10.000,00 
(dez mil reais) para cada um dos pais nem de longe serve como lenitivo suficiente para compensar 
os danos sofridos pelos em razão da morte do filho que estava prestes a nascer. 
  
Assim, a sentença merece reforma neste particular, elevando-se a indenização por danos morais 
para o valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) para cada um dos autores, por ser um 
montante mais adequado, proporcional, e consonante com os parâmetros estabelecidos por esta 
Corte em casos análogos, também relacionados à morte prematura de infante. 
  
Nesse sentido é a jursprudência deste Tribunal: 

 
Apelação cível. Responsabilidade civil objetiva. Hospital Municipal. Falta de incubadora e UTI 
neonatal. Morte de infante. Nexo causal demonstrado. Conjunto probatório suficiente. Dever de 
indenizar. Dano moral. Quantificação. Proporcionalidade. Redução. Precedentes. Dano material. 
Perda da chance de sobrevivência. Pensão mensal indevida. Agravo retido. Estado de Rondônia 
prejudicado. Provimento parcial. 
  
A incubadora neonatal é um equipamento destinado a manter a vida dos bebês prematuros, que 
necessitam de cuidados especiais. O aparelho é capaz de controlar a sua temperatura e umidade em 
níveis satisfatórios para o desenvolvimento da criança. 
  
Demonstrado nos autos que a morte da recém-nascida ocorreu em razão de insuficiência respiratória 
aguda pela ausência de incubadora e equipamentos indispensáveis para a assistência médica 
hospitalar, não há como afastar a responsabilidade objetiva do Município de Cacoal. 
  
Na quantificação do dano moral, observa-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, 
cuja mensuração deve “ressarcir” a parte afetada pelo mal sofrido, assumindo a indenização caráter 
compensatório para o ofendido, e, de outro lado, punitivo para o ofensor, levando-se em 
consideração alguns fatores como a intensidade do dano sofrido, o grau de culpa ou dolo perpetrado 
pelo ofensor, a maior ou menor compreensão do ilícito, a capacidade econômica do autor do fato, a 
duração da ofensa, as condições econômicas das partes, a repercussão do fato e eventual 
participação do ofendido para configuração do evento danoso. 
  
Com esses parâmetros e os precedentes desta Corte o valor do dano moral deve ser considerado não 
pela morte do recém-nascido e sim pela perda da chance de sobrevivência, bem juridicamente 
protegido, passível de reparação, impondo-se ao ente público o pagamento indenizatório adequado à 
espécie, em R$50.000,00 (cinquenta mil reais), ao tempo que exonera-se de obrigação de pensão 
mensal por falta de pressuposto essencial para os danos materiais. 
  



[...] 
  
Apelação, Processo nº 0000987-41.2014.822.0007, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª 
Câmara Especial, Relator(a) do Acórdão: Des. Roosevelt Queiroz Costa, Data de julgamento: 
29/03/2017 
  
Releva anotar que o valor do dano moral fixado neste caso R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) é 
menor do que o fixado no precedente acima (R$ 50.000,00) porquanto, naquele caso, o dano 
experimentado pelos autores foi sensivelmente maior, já que houve nascimento com vida do 
infante, o qual veio a falecer após 03 (três) dias de vida, por falta de UTI neonatal, frustando a 
felicidade dos pais que já o haviam conhecido em vida e estabelecido curto, mas presente, período 
de convivência. Naquele caso, considerou-se ainda o elevado grau culpa do ente municipal 
porquanto pendia contra ele Ação Civil Pública que visava justamente compeli-lô a adquirir a 
estrutura essencial de UTI neonatal. Além disso, naquela demanda não fora arbitrada pensão mensal 
e a ação foi ajuizada por apenas um dos genitores e, neste, além de deferida a pensão, a pretensão 
foi deduzida por ambos os genitores. 
  
Quanto aos juros, observo que a juíza a quo fixou-os no percentual de 0,5% a partir do evento 
danoso e correção monetária, sem indicação de índice, a partir da data da sentença.  
  
Nesse particular, oportuno esclarecer que tanto para o dano material quanto para o dano moral 
devem incidir os juros aplicáveis à caderneta de poupança, em conformidade com o art. 1º-F da Lei 
9.494/97, e a correção monetária regida pelo índice IPCA-E, segundo o decidido pelo STF no 
julgamento do RE 870947 (repercussão geral).  
  
Cabe assentar, ainda, que em relação aos danos morais o termo inicial dos juros e correção serão a 
data do arbitramento (Súmulas 54 e 362 do STJ) e, quanto aos danos materiais, inaplicável, neste 
ponto, as Súmulas 43 e 54 do STJ, porquanto, tratando-se de pensão mensal sujeita a termo inicial 
futuro (16 anos do natimorto), os juros e a correção monetária somente devem fluir a partir do 
eventual inadimplemento verificado a partir dessa data futura, e, nessa linha, a pensão também deve 
ter por base de cálculo o salário mínimo vigente da época em que o nascituro completaria 16 anos, 
atualizado periodicamente.  
  
É forçoso, ainda, modificar a sentença na parte em que determina o pagamento de pensão mensal de 
uma só vez, aplicando-se o disposto no art. 950, parágrafo único do Código Civil, porquanto, 
segundo o STJ, esse dispositivo legal somente se aplica quando ocorrida hipótese de redução da 
capacidade laborativa e não de óbito, conforme precedentes a seguir: 
  
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO. 
FALECIMENTO. DANOS MATERIAIS. PENSÃO MENSAL. PAGAMENTO DE UMA SÓ 
VEZ. NÃO CABIMENTO. 
1. Cuida-se, originariamente, de demanda proposta por sucessores de vítima que faleceu em 
decorrência de disparos de arma de fogo por policiais militares, quando da abordagem ao veículo 
em que ela se encontrava, no dia 21 de fevereiro de 2000. 
2. O Tribunal a quo reformou parcialmente a sentença de parcial procedência para condenar o 
Estado do Paraná ao pagamento de danos materiais e morais. A controvérsia remanescente neste 
Recurso Especial diz respeito à pensão mensal incluída na indenização, consoante o disposto no art. 
950 do CC, tendo prevalecido na origem a orientação de que os recorridos têm direito a que a 
indenização seja arbitrada e paga de uma só vez, nos moldes do respectivo parágrafo único. 
3. O pagamento de uma só vez da pensão por indenização é faculdade estabelecida para a hipótese 
do caput do art. 950 do CC, que se refere apenas a defeito que diminua a capacidade laborativa, não 



se estendendo aos casos de falecimento (REsp 1.230.007/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda 
Turma, DJe 28/2/2011; REsp 1.045.775/ES, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, DJe 
4/8/2009; REsp 403.940/TO, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, DJ 
12/8/2002, p. 221). 
4. Recurso Especial provido. 
(REsp 1393577/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 
04/02/2014, DJe 07/03/2014) 
  
Assim, a partir do termo inicial do direito à pensão (data em que o natimorto completaria 16 anos), 
esta deve ser paga mês a mês, e não em forma de parcela única. 
  
Em face do exposto, nego provimento ao recurso do Município de Porto Velho. Dou provimento ao 
recurso dos autores para o fim de majorar a quantia arbitrada a título de dano moral para o montante 
de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) a cada um dos autores, totalizando R$ 70.000,00 (setenta 
mil reais). 
  
De ofício, impõe-se que tanto para o dano material quanto para o dano moral devem incidir os juros 
aplicáveis à caderneta de poupança, em conformidade com o art. 1º-F da Lei 9.494/97, e a correção 
monetária regida pelo índice IPCA-E, segundo o decidido pelo STF no julgamento do RE 870947 
(repercussão geral).  
  
Cabe assentar, ainda, que em relação aos danos morais o termo inicial dos juros e correção serão a 
data do arbitramento (Súmulas 54 e 362 do STJ) e, quanto aos danos materiais, inaplicável, neste 
ponto, as Súmulas 43 e 54 do STJ, porquanto, tratando-se de pensão mensal sujeita a termo inicial 
futuro (16 anos do nascituro), os juros e a correção monetária somente devem fluir a partir do 
eventual inadimplemento verificado a partir dessa data futura, e, nessa linha, a pensão também deve 
ter por base de cálculo o salário mínimo vigente na época em que o nascituro completaria 16 anos, 
atualizado periodicamente. 
  
De ofício, ainda, reforma-se a sentença quanto a pensão mensal para que esta, a partir de seu termo 
inicial, seja paga mês a mês, e não em parcela única conforme aplicado na sentença, porquanto em 
desconformidade com jurisprudência do e. STJ. 
  
É como voto. 


