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Apelação Cível nº 0457136-62.2012.8.19.0001 
                             
Apelante: MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO 
Apelado:  MARIA ONEIDE DE SOUSA E OUTROS 
Origem:   JUÍZO DA 9ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL 
Relatora: Desembargadora MARIA HELENA PINTO MACHADO  
 

 
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, 
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO 
INDENIZATÓRIA. HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA 
AGUIAR. DEMORA PARA REALIZAÇÃO DE 
CIRURGIA. ÓBITO DO PACIENTE EM RAZÃO DE 
INFECÇÃO HOSPITALAR. RESPONSABILIDADE 
OBJETIVA. NEXO CAUSAL COMPROVADO 
ATRAVÉS DE PERÍCIA. DANO MORAL 
CONFIGURADO. VALOR REPARATÓRIO 
EXCESSIVO. CULPA CONCORRENTE. 
REDUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. DIES A QUO. 
DATA DO EVENTO DANOSO. RELAÇÃO 
EXTRACONTRATUAL. VERBETE SUMULAR Nº 
54 DO STJ. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.       
- Inconformismo do réu com a sentença o 
condenou a indenizar os autores em R$ 
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a título 
de danos morais, argumentando que a morte do 
paciente decorreu da gravidade de seu quadro 
clínico e não de negligência hospitalar. 
- Hipótese de responsabilidade civil objetiva do 
ente público. Teoria do Risco Administrativo. Art. 
37, § 6º, da CRFB/88.  
- Apelante que não provou a existência de 
causas excludentes do nexo de causalidade (fato 
exclusivo da vítima, caso fortuito, força maior ou 
fato exclusivo de terceiros), havendo suficiente 
demonstração nos autos, acerca da existência de 
liame causal entre a conduta omissiva dos 
agentes públicos (demora na realização do 
exame e da cirurgia) e o quadro de infecção 
generalizada do paciente, que veio a óbito. 
- Dano moral in re ipsa, cujo valor deve ser 
reduzido para R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil 
reais), visto que fixado em dissonância com os 
princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 
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Aplicação do verbete nº 343, da Súmula do TJRJ.  
- Juros moratórios que devem fluir a partir de 
28/05/2010, data do falecimento da vítima, por se 
tratar de relação extracontratual, de acordo com 
o verbete n° 54 da Súmula do STJ, o que se 
corrige de ofício, com fulcro no verbete sumular 
nº 161, desta Corte de Justiça. 
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. 
REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA, DE OFÍCIO. 
   
 

ACÓRDÃO  
 
 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação 

Cível nº 0457136-62.2012.8.19.0001, em que figura como apelante MUNICÍPIO 
DO RIO DE JANEIRO e, apelado, MARIA ONEIDE DE SOUSA E OUTROS. 

 
Acordam, por unanimidade de votos, os Desembargadores que 

compõem a Quarta Câmara Cível do Tribunal do Estado do Rio de Janeiro, em 
dar parcial provimento ao recurso, e reformar de ofício a sentença, nos 
termos do voto da Relatora. 

 
 

RELATÓRIO  
 
 
Trata-se de ação indenizatória ajuizada por MARIA ONEIDE DE 

SOUSA, EMERSON DE SOUSA e JÉSSICA MAYSA DE SOUSA MARQUES, 
esta última representada por sua genitora Maria Oneide de Sousa, inicialmente 
em face do HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR, alegando que em 
01/05/2010, Gerson Lopes Marques, companheiro da primeira autora e pai do 
segundo e terceiro autores, foi vítima de acidente de trânsito, sendo 
encaminhado ao hospital réu, onde foi submetido a uma cirurgia.  

 
Alegam que em 28/05/2010, o paciente veio a óbito devido a uma 

grave infecção hospitalar no pós-operatório causada por negligência do 
nosocômio réu.  

 
Pleiteiam a inversão do ónus da prova, a condenação do réu ao 

pagamento de indenização por danos morais não inferior a 200 salários 
mínimos e pensionamento, com base no salário mínimo e na sobrevida 
provável da vítima (index 3). 
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Declínio de competência para uma das Varas da Fazenda Pública 
da Capital (index 187).  

  
Decisão deferindo a gratuidade de Justiça aos autores e 

retificando de oficio o polo passivo para constar Município do Rio de Janeiro 
(index 193).  

 
Contestação do Município réu, alegando que o acidente em que a 

vítima se lesionou ocorreu por volta das 4 horas de 01/05/2010, tendo sido 
inicialmente levada para a unidade estadual de saúde (UPA), e encaminhada 
ao Hospital Souza Aguiar somente às 23:13 daquele dia, após vinte horas da 
ocorrência do acidente.  

 
Afirma que a infecção e suas causas já existiam no momento do 

ingresso do paciente no hospital e que a causa da morte não está relacionada 
ao pós-operatório da cirurgia, refutando a ocorrência de erro médico ou 
negligência hospitalar.  

 
Aduz que os autores não comprovaram a atividade laboral e a 

dependência econômica a fim de fazer jus ao pensionamento, salientando que 
o valor solicitado pelos danos morais não se mostra razoável, razão pela qual 
requer a improcedência doa pedidoa (index 198). 

 
Réplica às fls. 140/143  (index 203).  
  
Instadas em provas, apenas a parte autora requereu a expedição 

de ofício ao Hospital Municipal Souza Aguiar para que fornecesse o prontuário 
médico, bem como a realização de perícia médica indireta (index 208/209), 
sendo deferido o primeiro pedido (index 212). 

 
Resposta do ofício às fls. 150 (index 214/215).  
 
Decisão saneadora, deferindo a produção de prova documental e 

pericial médica indireta (index 220).  
 
Laudo Pericial às fls. 173/179 (index 240), sobre o qual se 

manifestaram os autores (index 248) e o réu (index 250).  
 
Parecer do Ministério Público, opinando pela procedência do 

pedido (index 254). 
 
Sentença prolatada às fls. 189/192 (index 260), julgando 

procedente em parte o pedido autoral, nos seguintes termos: 
 

................................................................................................. 
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"(...) Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE 
O PEDIDO para condenar o réu ao pagamento de indenização 
por danos morais no valor R$ 150.000,00 (cento e cinquenta 
mil reais) aos autores, acrescido de correção monetária 
segundo o índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial 
(IPCA-E) a partir desta data e dos juros de mora no percentual 
estabelecido para caderneta de poupança, em razão da 
declaração de inconstitucional idade parcial por arrastamento 
do art. 5º da Lei n° 11.960/2009 pelo Supremo Tribunal Federal 
nas ADIs n° 4.357/DF e n° 4.425/DF. Julgo improcedente o 
pedido de fixação de pensão.  
Despesas processuais compensadas, de acordo com o art. 86, 
do CPC/2015, observando-se o art. 98, do CPC/2015 e a 
isenção legal a que o réu faz jus.  
Condeno os autores ao pagamento de honorários advocatícios 
ao patrono do réu que fixo em 10% sobre o valor da 
condenação, na forma do artigo 85, § 3º, I do CPC, observada 
a gratuidade de justiça.  
Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios ao 
patrono dos autores que fixo em 10% sobre o valor da 
condenação, na forma do artigo 85, § 3º, I do CPC.  
Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se. P.I..” 

................................................................................................. 

 
Apelação interposta pelo réu, rechaçando a prática de qualquer 

conduta antijuridica, do dano e do  nexo de causalidade, uma vez que o óbito 
da vítima do acidente de trânsito decorreu de infecção que já existia no 
momento do ingresso do paciente no hospital, entendendo ter sido a verba 
reparatória fixada em quantum  exagerado. 

 
Afirma que o laudo subscrito pelo assistente técnico do Município 

não foi considerado pelo Juízo, sendo imprescindível que o Juízo de primeiro 
grau determinasse a manifestação do perito sobre as ponderações do 
assistente técnico do réu, assegurando-se depois ao réu a oportunidade de 
contradita-lo e, inclusive, postular por esclarecimentos em audiência ou mesmo 
a indicação de outro expert. 

 
Requer o provimento do recurso, para anular a sentença, 

determinando-se à primeira instância que instaure o contraditório sobre a 
matéria técnica anteriormente assinalada, ou para julgar improcedente o 
pedido. 

 
Subsidiariamente, pugna pela redução em muito da verba 

reparatória (index 264). 
 
Contrarrazões ofertadas pela autora, requerendo o desprovimento 
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do recurso e a majoração da verba honorária em desfavor do Município para 
20% sobre o valor da condenação (index 285). 

 
É o relatório. 
 

V O T O 

 
Recebo o recurso em seus regulares efeitos, e dele conheço, 

diante da presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos para sua 
admissibilidade, sendo o apelante isento de preparo. 

 
Consigne-se, preliminarmente, que os hospitais públicos, da 

União, Estados, Municípios, suas empresas públicas, autarquias e fundações, 
estão submetidos a um tratamento jurídico diverso, deslocadas suas relações 
para o âmbito do Direito Público, especificamente do Direito Administrativo, no 
capítulo que versa sobre a responsabilidade das pessoas de direito público 
pelos danos que seus servidores, nessa qualidade, causem a terceiros.  

 
Prevalece em nosso ordenamento jurídico, por força da norma 

constitucional prevista no art. 37, § 6º, da CRFB/881, a Teoria do Risco 
Administrativo, segundo a qual basta a simples comprovação do fato (conduta 
comissiva ou omissiva) e da relação de causalidade entre o comportamento do 
agente público e o dano suportado, para que se configure a responsabilidade 
dos entes públicos.  

 

Assim, em se tratando de responsabilidade objetiva do Município 
réu (artigo 37, § 6º da Constituição da República), não há que se perquirir a 
existência de culpa para a sua responsabilização, a qual somente poderia ser 
afastada por uma das causas excludentes da relação de causalidade (fato 
exclusivo da vítima, caso fortuito ou força maior e fato exclusivo de terceiros), o 
que não se observa no caso concreto, haja vista a falta de comprovação de 
quaisquer das hipóteses susodescritas, conforme exigência do art. 373, II, do 
CPC/2015. 

 
Afigura-se incontroverso o fato narrado na inicial, 

consubstanciado em grave falha praticada por equipe médica integrante do 
corpo clínico do Hospital Municipal Souza Aguiar a excessiva demora para 
marcação da tomografia computadorizada necessária para realização da 
cirurgia no paciente, fazendo-o aguardar durante dois dias até a realização do 
exame, apesar de ter dado entrada no hospital com quadro gravíssimo, 

                                                 
1 “Art. 37. (...), § 6º. 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.” 
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consoante se extrai do boletim de atendimento médico: “Trauma abdominal 
contuso a 48hs com hematoma subcapsular hepático, irritação peritoneal, 
grande quantidade de fezes no abdome, hematoma e  laceração do mesentério 
com perfuração de jejuno e comprometimento vascular regional, edema de 
alças do ângulo de Treitz à válvula ileocecal, peritonite focal devido a lesão 
isquêmica (infarto) tardio do jejuno proximal e sepse abdominal.” (fls. 175, 
index 240).   

 
Segundo conclusão pericial, houve falha técnica por parte do 

serviço médico prestado pelo Hospital Souza Aguiar.  
 
Confira-se, nesse sentido, as seguintes respostas a quesitos das 

partes e o trecho conclusivo do laudo: 
 

................................................................................................. 
 
“4- Como se deu a evolução do paciente e quando foi indicado 
o tratamento cirúrgico:  
R: Piora do quadro laboratorial, sugerindo infecção, presença 
inequívoca de liquido livre entre as alças e gás intra-abdominal 
que, sugeria- ruptura -de víscera oca. A cirurgia somente vai 
ser realizada no dia 04 de maio, ou seja, no 5º dia de trauma e 
pelo achado cirúrgico não há dúvida que as lesões já estavam 
muito mais complexas do que se tivessem sido diagnosticadas 
no dia do trauma.” (fls. 177, index 240) 
 
“10- Se há evidencias de falha técnica ou desvio de conduta no 
serviço médico prestado pelo Hospital Sousa Aguiar: 
Nos dias iniciais de atendimento ao falecido, houve demora na 
intervenção cirúrgica inicial proporcionando a instalação de um 
quadro infeccioso gravíssimo e que posteriormente mesmo 
após todo o esforço interdisciplinar não foi possível mais 
reverter.” (fls. 178, index 240) 
  
“CONCLUSAO PERICIAL  
Considerando: Documentação Médica acostada aos autos.  
O exame Médico Pericial  
Concluo: 1) Houve falha no início do atendimento do Sr. 
Gerson Lopes Marques, de cujus, pelo Réu que contribuiu para 
que o mesmo tivesse uma evolução infecciosa irreversível.” 
(fls. 179, index 240) 

................................................................................................. 

 
O ente público somente pode exonerar-se do dever de indenizar 

por danos decorrentes do exercício da atividade médico-hospitalar se 
demonstrar que o médico ou a equipe técnica responsável não lhes deu causa, 
mas que o resultado danoso adveio de condições próprias do paciente. 
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In casu, havia necessidade urgente de cirurgia, consoante se 

depreende do boletim de atendimento médico quando da chegada do paciente 
ao Hospital Souza Aguiar, em 01/05/2010, o que foi ratificado pelo expert do 
Juízo, e, apesar disto, houve demora de cerca de 48 (quarenta e oito) horas 
para realização da tomografia computadorizada prévia à cirurgia, que foi 
realizada apenas no dia seguinte ao exame, em 04/05/2010.  

 
Assim, o nexo causal dessa conduta omissiva com o dano 

ocasionado ao paciente (infecção abdominal pela contaminação fecal da ferida 
traumática), que veio a óbito no dia 28/05/2010, restou devidamente 
comprovado, consoante laudo pericial. 

 
Consigne-se que o Município apelante não se insurgiu contra a 

conclusão pericial, apenas apresentou um parecer de seu assistente técnico, 
no sentido de que teria sido adotado o procedimento correto pela equipe 
médica e que as possibilidades de recuperação do paciente, naquele cenário, 
eram impossíveis. Contudo, não há requerimento no sentido de que referido 
laudo crítico fosse submetido ao perito para apresentação de esclarecimentos 
adicionais (index 250). 

 
Vale esclarecer, nesse ponto, que o processo judicial tem por 

finalidade a solução de um conflito, mediante a aplicação das normas jurídicas 
à espécie. A fase probatória, por seu turno, é uma importante etapa no 
exercício da função jurisdicional, constituindo-se, em regra, em meio, e não fim.  

  
Em determinadas situações a produção probatória é 

imprescindível para a convicção do julgador sobre os fatos – muitas vezes 
contraditórios – tornando-se a prova, em tais casos, no próprio objeto da 
demanda. 

 
É mister, pois, que a prova seja robusta e segura, mormente em 

causas que envolvem questões técnicas e complexas, que exigem 
conhecimento bastante específico, devendo o juiz se valer de pessoa de sua 
confiança para exercer o encargo, a fim de obter esclarecimentos 
imprescindíveis sobre pontos controvertidos. 

 
Cumpre transcrever, quanto a esse tópico, elucidativo trecho da 

lavra do eminente Desembargador Reinaldo Alberto Pinto Filho2: 
 

...................................................................................................... 
 

                                                 
2 In ALBERTO FILHO, Reinaldo Pinto. Da perícia ao perito.  4a edição Niterói, RJ: Editora Impetus, 2015, p 31/32. 
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“O perito, lato sensu, é pessoa de estrita confiança do juiz e por 
ele designado, sempre que assim for necessário ao 
esclarecimento de hipóteses técnicas específicas que 
extrapolem os permissivos legais do magistrado, sendo certo 
que os órgãos técnicos ou científicos, como sustentado 
anteriormente, por terem a obrigatória conotação pública e/ou 
em excepcionalidade uma especialidade ímpar, carregam, em 
melhor hermenêutica, a presunção da confiabilidade, só elidida 
por fortes provas dentro do devido processo legal.”  
...................................................................................................... 

 
Ao contrário do que entende o apelante, eventual substituição do 

perito não dependeria de simples pedido da parte insurgente, já que se trata de 
uma situação excepcional, abarcada pelas hipóteses expressamente elencadas 
no art. 468, I e II, do CPC/2015: “Art. 468. O perito pode ser substituído 
quando: I - faltar-lhe conhecimento técnico ou científico; II - sem motivo 
legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado.” 

 
Não há que se cogitar de falta de conhecimento técnico ou 

científico do expert designado pelo Juízo, já que nada foi adunado aos autos 
pelo apelante em tal sentido. Tampouco deixou o Perito Judicial de cumprir o 
encargo (perícia técnica realizada de forma indireta) em prazo razoável, após 
empreender análise acurada de todos os elementos contidos nos autos, 
respondendo a todos os quesitos de forma clara, suficiente, e com 
embasamento técnico (index 240). 

 
Enfim, considerando que o Juízo a quo externou seu 

convencimento com suporte em prova pericial idônea, como anteriormente 
explicitado, não há porque duvidar das conclusões do laudo, as quais são 
integralmente adotadas no presente voto.  

 
Superada essa questão, forçoso é o reconhecimento do dano 

extrapatrimonial, no caso em comento, que se apresenta in re ipsa, cumprindo 
aferir o valor devido a título reparatório, consoante pedido recursal. 

  
Não há como considerar a situação narrada um mero 

aborrecimento aos autores, tendo em vista que o direito à vida e à saúde é 
assegurado a todos pelos artigos 5º, 6º, 196 e 198, II, da CRFB/88, cujos 
dispositivos garantem à população assistência integral aos serviços de saúde, 
que devem ser prestados solidariamente pelos entes federativos – União, 
Estados e Municípios (verbete n° 65, da Súmula do TJRJ).  

 
O médico tem, sem sombra de dúvidas, o dever de atuar com 

diligência no exercício da sua profissão, conduta exigível de acordo com o 
estado da ciência e as regras consagradas pela prática médica. 
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O direito à saúde e à vida é consectário do princípio da dignidade 

da pessoa humana, preconizado no artigo primeiro da Constituição Federal, o 
que faz incidir, repita-se, a responsabilidade objetiva do prestador de serviço 
público (art. 37, §6° da CRFB/88) e, por conseguinte, enseja o dever de o 
Município réu indenizar o sofrimento físico e psíquico experimentado pelos 
autores em razão dos fatos narrados. 
 

Atualmente, a jurisprudência vem buscando não deixar a vítima 
de atos ilícitos sem ressarcimento, de modo que a verba indenizatória seja 
fixada em valor suficiente para compensar o dano sofrido, mas sem gerar o 
enriquecimento sem causa do consumidor. Segundo Sérgio Cavalieri Filho, “a 
indenização deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente 
possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem 
causa, ensejador de novo dano”3.  

 
Não se pode olvidar do duplo intuito da reparação (compensatório 

e punitivo-pedagógico), razão pela qual o quantum devido pela reparação 
moral deve ser fixado em patamar capaz de suavizar as consequências do 
evento danoso e de desestimular práticas similares - ainda que inexistente o 
dolo no fato em análise - com observância aos princípios da proporcionalidade 
e da razoabilidade, sopesando-se a capacidade econômica das partes, a 
natureza e a extensão do dano, tendo em vista que não deve acarretar 
enriquecimento ilícito, tampouco deve ser fixado em valor inexpressivo, em 
função do já mencionado caráter dúplice do instituto. 

 
No que concerne ao valor da verba indenizatória fixada no caso 

em comento, entendo que o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil 
reais), fixado pelo Juízo a quo para minimizar o dano extrapatrimonial sofrido 
pelos autores revela-se exorbitante e irrazoável, à luz do verbete nº 343 da 
Súmula desta Corte de Justiça4.  

 
Nessa linha de raciocínio, reputa-se adequado e suficiente o valor 

total de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), devendo ser esta verba 
repartida igualmente entre os autores, com o fito de reparar o sofrimento e a 
angústia por eles suportados em razão do falecimento da vítima.   

 
Impende, ainda, reformar a sentença de ofício, com suporte no 

verbete nº 161 da Súmula do TJRJ5, no tocante à data de início da fluência dos 
juros de mora sobre o valor indenizatório. 

                                                 
3 Sérgio Cavalieri Filho in “Programa de Responsabilidade Civil” 
4 "A verba indenizatória do dano moral somente será modificada se não atendidos pela sentença os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do valor da condenação." 
5 Nº. 161 "Questões atinentes a juros legais, correção monetária, prestações vincendas e condenação nas despesas 

processuais constituem matérias apreciáveis de ofício pelo Tribunal." 
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A responsabilidade do Poder Público, no caso dos autos, é de 

natureza extracontratual, submetida às regras do Direito Administrativo, nos 
termos do art. 37, § 6º c/c arts. 196 e 197, todos da CRFB/88, por se tratar de 
prestação de serviço público essencial. 

 
Por conseguinte, os juros de mora sobre a indenização por danos 

morais devem fluir da data do evento danoso, nos moldes do verbete nº 54 da 
Súmula de jurisprudência Superior Tribunal de Justiça6. 

 
Nesse sentido, colacionam-se a seguir alguns julgados do STJ: 
 

...................................................................................................... 
 
AgRg no AREsp 496581 / PA AGRAVO REGIMENTAL NO 
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N° 2014/0066562-1 – 
Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS - Órgão Julgador: 
SEGUNDA TURMA - Data do Julgamento: 18/06/2014 - DJe 
27/06/2014 
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO 
ESTADO. ÓBITO DE FILHO MENOR DOS AGRAVADOS. 
HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. 
NÃO OBRIGATÓRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM 
CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 
83/STJ. DANOS MORAIS configurados. VALOR RAZOÁVEL. 
revisão. pretensão de reexame de prova. SÚMULA 7/STJ. 
JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. 
1. É possível o relator negar seguimento a recurso, por decisão 
monocrática, quando este for manifestamente inadmissível, 
improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou 
jurisprudência do tribunal de origem ou de tribunal superior, 
conforme previsão dos arts. 557, caput, do CPC, e 34, XVIII, do 
RISTJ. 
2. A Corte a quo decidiu de acordo com jurisprudência desta 
Corte, no sentido de que, nos termos do art. 70, inciso III, do 
CPC, a denunciação da lide não é obrigatória. Incidência da 
Súmula 83/STJ. 
3. O Tribunal de origem decidiu, com base na situação fática do 
caso, assentou que ficou configurado dano moral, ao tempo 
que procedeu à análise dos critérios da razoabilidade e 
proporcionalidade, ao assentar que a quantia fixada está em 
consonância com a extensão do dano causado. 
4. Insuscetível de revisão, nesta via recursal, o referido 
entendimento, por demandar reapreciação de matéria fática. 
Incidência da Súmula 7 deste Tribunal. 
5. O Tribunal a quo decidiu de acordo com jurisprudência 

                                                 
6 Nº 54. “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” 
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desta Corte, no sentido de que os juros moratórios, em 
caso de responsabilidade extracontratual, devem incidir a 
partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula 
54/STJ. Aplicação, também, da Súmula 83/STJ. Agravo 
regimental improvido. (Grifado) 
...................................................................................................... 
 
REsp 1200110 / RJ RECURSO ESPECIAL N° 2010/0116704-
5 – Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES - 
Órgão Julgador: SEGUNDA TURMA - Data do Julgamento: 
06/12/2011 - DJe 19/12/2011 
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 
ORDINÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. 
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO 
LEGAL. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE 
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. JUROS 
MORATÓRIOS. TERMO A QUO. EVENTO DANOSO. 
SÚMULA 54/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO 
DEMONSTRADO. 
1. Na hipótese dos autos, a recorrida propôs ação ordinária 
em face do Município do Rio de Janeiro, em que se requer 
a condenação da Administração Pública ao pagamento de 
indenização pelos anos que sofreu com o falecimento de 
sua mãe, que foi decorrente de traumatismo craniano 
supostamente ocorrido nas dependências de hospital 
público municipal. 
2. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido 
de que a simples alegação de violação genérica de preceitos 
infraconstitucionais, desprovida de fundamentação que 
demonstre de que maneira eles foram violados pelo Tribunal de 
origem, não é suficiente para fundar recurso especial, atraindo 
a incidência da Súmula 284/STF. 
3. No caso dos autos, não houve apreciação pelo Corte de 
origem sobre todos dispositivos legais supostamente violados, 
o que impossibilita o julgamento do recurso neste aspecto, por 
ausência de prequestionamento, nos termos da Súmula 
211/STJ. 
4. Está consolidado Corte Superior o entendimento de que 
para as hipóteses de condenação em ações de 
responsabilidade extracontratual os juros de mora incidem 
desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 
54/STJ. 
5. O recurso especial fundado na divergência jurisprudencial 
exige a observância do contido nos arts. 541, parágrafo único, 
do Código de Processo Civil, e 255, § 1º, a, e § 2º, do RISTJ, 
sob pena de não conhecimento do recurso. 
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, 
não provido. (Grifado) 
...................................................................................................... 
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Já a correção monetária foi corretamente fixada, posto que é 

devida desde a data da sua fixação, conforme orientação contida no enunciado 
nº 97 da Súmula do TJRJ: “A correção monetária da verba indenizatória de 
dano moral, sempre arbitrada em moeda corrente, somente deve fluir do 
julgado que a fixar.”  

 
À conta de tais considerações, voto no sentido de dar parcial 

provimento ao recurso, tão somente para reduzir a verba reparatória à quantia 
de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), a ser rateada igualmente entre os 
autores, determinando-se, de ofício, que os juros de mora sobre a indenização 
por danos morais sejam computados a partir de 28/05/2010 (data do óbito do 
paciente), mantidos seus demais termos. 

 
Rio de Janeiro, 31 de outubro de 2018. 

 

Desembargadora MARIA HELENA PINTO MACHADO  
Relatora 




		2018-11-01T12:43:49-0300
	GAB. DES(A). MARIA HELENA PINTO MACHADO




