
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.328.457 - RS (2012/0121455-4)
  

RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
RECORRENTE : DANIEL DE VASCONCELOS 
ADVOGADO : AUGUSTO OTAVIO STERN E OUTRO(S) - RS010510 
RECORRENTE : JOSÉ ROBERTO FESTUGATTO 
ADVOGADO : OLAVO DE VILLA JUNIOR E OUTRO(S) - RS032078 
RECORRIDO : DAIANE MARTINS DA ROSA E OUTRO
ADVOGADO : GLECERIO CHAGAS SALCEDO  - RS041060 
INTERES.  : FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL 
ADVOGADOS : FERNANDA MAZZOCHI  - RS044515 
   AMANDA DE OLIVEIRA  - RS072317 
   GRACIELA MARCHI  - RS057511 

EMENTA

RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. 
FALECIMENTO DE RECÉM-NASCIDO. 1. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO 
CONFIGURADA. 2. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. FALTA DE LEGITIMIDADE  
RECURSAL DO CORRÉU PARA SE INSURGIR CONTRA A EXCLUSÃO DE UM DOS 
LITISCONSORTES DO POLO PASSIVO DA DEMANDA. PRECEDENTE. 3. INÉPCIA DA 
PETIÇÃO INICIAL E JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. 4. ALTERAÇÃO DO 
POLO ATIVO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE, ANTE AS PECULIARIDADES DO CASO. 5. 
NEXO DE CAUSALIDADE  ENTRE A CONDUTA DOS MÉDICOS E OS DANOS CAUSADOS À 
SAÚDE DO MENOR. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 5.1. PROVA 
PERICIAL. NÃO VINCULAÇÃO DO JULGADOR. 6. REDUÇÃO DO VALOR DA REPARAÇÃO 
POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. 7. RECURSO ESPECIAL DO PRIMEIRO 
RECORRENTE CONHECIDO E PROVIDO, E CONHECIDO E DESPROVIDO O DO SEGUNDO 
INSURGENTE. 
1. Consoante dispõe o artigo 535 do CPC/1973, destinam-se os embargos de declaração a 
expungir do julgado eventuais omissão, obscuridade ou contradição, não se caracterizando 
via própria ao rejulgamento da causa. 
2. Tratando-se de litisconsórcio passivo facultativo, uma vez julgado improcedente o pedido 
em relação ao terceiro réu, ora recorrente – o qual, devido à sua condição de médico 
residente, não foi considerado responsável pelos atos que provocaram o falecimento do 
menor –, a ausência de recurso por parte dos autores da demanda torna a questão preclusa, 
pelo que a apelação interposta por um dos demais corréus não poderia ter sido provida para 
permitir a condenação em relação ao excluído, à mingua da devida legitimidade recursal. 
Precedente (REsp n. 259.732/RS, Relator o Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, 
DJ de 16/10/2006).  
3. Embora da leitura da petição inicial possa se verificar, na parte dos pedidos, a ausência de 
postulação expressa à condenação por dano moral, os demandantes deixam claro na 
fundamentação que pretendem indenização em razão da morte do filho, em decorrência de 
erro médico atribuído à conduta dos réus, o que se mostrou suficiente para permitir a 
condenação sob esse fundamento, notadamente, por terem os requeridos tratado do tema 
em suas peças de contestação, afastando, assim, a ocorrência de julgamento extra petita. 
Segundo entendimento desta Corte, "o pedido é aquilo que se pretende com a instauração 
da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na 
petição inicial, recolhendo todos os requerimentos feitos em seu corpo, e não só aqueles 
constantes em capítulo especial ou sob a rubrica dos pedidos" (REsp n. 120.299/ES, Relator 
o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, DJ de 21/9/1998).      
4. A correção do polo ativo após a citação, na espécie, para que nele constasse o nome dos 
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pais em substituição à sucessão da criança, não tem o condão de ensejar a extinção do  
processo, ainda que a mãe do infante só tenha atingido a maioridade 2 (dois) meses após o 
início da ação, uma vez que, tais fatos, consideradas as especificidades do caso, não 
acarretaram nenhum prejuízo ao exercício do direito de defesa dos réus (pas de nullité sans 
grief). Há que se observar, outrossim, os princípios da economia processual e da efetividade, 
bem como o respeito aos fins de justiça do processo.          
5. A partir da análise dos elementos fáticos da demanda, concluiu o Tribunal de origem que, 
ao liberarem a gestante, que contava com elevada idade gestacional, os profissionais 
envolvidos no atendimento agiram com negligência, configurando, portanto, a conduta 
culposa que implicou sua responsabilização pelos danos causados à saúde do 
recém-nascido que, embora internado na UTI neonatal após o parto, veio a óbito 15 (quinze) 
dias depois. A revisão do julgado com o consequente acolhimento da pretensão recursal não 
prescindiria do reexame do acervo fático-probatório da causa, o que não se admite em 
âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 deste Tribunal. 
5.1. Acresce-se que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo, inclusive, formar a 
sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos, desde que dê a devida 
fundamentação, conforme o disposto no art. 436 do CPC/1973, vigente à época do 
julgamento.
6. É possível a intervenção deste Superior Tribunal de Justiça para reduzir o valor da 
indenização por danos morais apenas nos casos em que o quantum arbitrado pelo acórdão 
recorrido se mostrar exorbitante, distanciando-se dos princípios da razoabilidade e da 
proporcionalidade, situação que não se faz presente no caso, diante da sua fixação em R$ 
50.000,00 (cinquenta mil reais) em favor dos pais da criança. 
7. Recurso especial do primeiro recorrente conhecido e provido, e conhecido e desprovido o 
do segundo insurgente.  

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira 
Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas 
a seguir, por unanimidade, dar provimento ao recurso especial de Daniel de Vasconcelos e 
negar provimento ao recurso especial de José Roberto Festugatto, nos termos do voto do Sr. 
Ministro Relator. 

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro (Presidente), Nancy Andrighi, Paulo de Tarso 
Sanseverino e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.  

Brasília, 11 de setembro de 2018 (data do julgamento).

MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.328.457 - RS (2012/0121455-4)
  

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE: 

Trata-se de dois recursos especiais interpostos, respectivamente, por José 

Roberto Festugatto e Daniel de Vasconcelos, com fundamento no art. 105, III, a e c, da 

Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul assim 

ementado (e-STJ, fl. 858):

Apelação cível. Recurso adesivo. Responsabilidade civil. Agravo 
retido. Inocorrência de sentença extra ou ultra petita. Da leitura da 
inicial depreende-se que a pretensão dos autores consiste em 
indenização por danos morais, pedido contestado por todos os 
requeridos e deferido em sentença. Retificação do polo ativo que não 
importa em nulidade. É juridicamente possível pedido de indenização 
por danos morais em virtude de falecimento de recém-nascido, sendo 
induvidoso o sofrimento experimentado pelos genitores. Autores que 
completaram a maioridade no curso da ação sanando eventual defeito 
de representação. Legitimidade do médico que atendeu a autora para 
figurar no polo passivo da demanda, independentemente dos demais 
médicos que auxiliaram no procedimento. Princípio da demanda. 
Agravo retido desprovido. Preliminar de nulidade por não apreciação 
de prova afastada. Cabe ao magistrado a apreciação do contexto 
probatório produzido nos autos, não estando vinculado à conclusão 
do perito desde que existam elementos suficientes para 
desconsiderá-lo. Resta evidente o nexo de causalidade entre a não 
efetivação do parto no primeiro atendimento da autora e o sofrimento 
fetal com conseqüente aspiração do mecônio, que resultou no 
falecimento do recém-nascido. Sofrimento experimentado pelos pais 
que configura dano moral. Dever de indenizar. Responsabilidade 
solidária do médico residente, pois sua diplomação lhe garante 
direitos e também impõe obrigações e responsabilidades. Quantum 
indenizatório insuficiente para reparar o dano observado. Majoração. 
Possibilidade. Honorários advocatícios arbitrados de acordo com as 
diretrizes traçadas no art. 20 do CPC. Agravo retido desprovido. Apelo 
do hospital desprovido. Apelo do requerido José Roberto parcialmente 
provido. Recurso adesivo parcialmente provido.

No caso em exame, Jeferson Silva Salcedo e sua esposa, Daiane Martins da 

Rosa, ingressaram com ação de indenização por danos materiais e morais em desfavor 

de Fundação Universidade de Caxias do Sul - Hospital Geral, José Roberto Festugatto – 

ora primeiro recorrente – e Daniel de Vasconcelos – ora segundo recorrente –, em 
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decorrência de erro médico relacionado aos atendimentos que precederam a realização 

do parto do filho dos autores, que veio a óbito. 

Em primeiro grau, o pedido foi julgado procedente (e-STJ, fls. 715-728), 

tornando definitiva a liminar que determinou a apreensão dos documentos, bem como, 

para condenar os dois primeiros réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por 

danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), corrigidos monetariamente pelo 

índice do IGP-M e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data da 

sentença, além das custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da 

condenação. Todavia, foi julgado improcedente o pedido formulado em desfavor de Daniel 

de Vasconcelos, ora recorrente, pois o magistrado considerou que este, na condição de 

médico residente, não poderia ser responsabilizado pelo evento danoso. Em 

consequência, foram os requerentes condenados ao pagamento das despesas 

processuais e honorários sucumbenciais fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), 

observando-se, todavia, o disposto no art. 12 da Lei n. 1.060/1950. 

Contra essa decisão sobrevieram recursos de apelação por parte do 

Hospital Geral de Caxias do Sul, pleiteando a reforma total da sentença (e-STJ, fls. 

739-745), e de José Roberto Festugatto, no qual, entre outros pedidos, requereu a reforma 

da sentença para também incluir na condenação, de forma solidária, o corréu Daniel de 

Vasconcelos (e-STJ, fls. 771-811). Os autores, por sua vez, recorreram de forma adesiva, 

pugnando pela majoração do valor da indenização (e-STJ, fls. 760-763).

 O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou provimento ao apelo do 

hospital e deu parcial provimento aos recursos interpostos por José Roberto e pelos 

autores, sendo que, ao do corréu para condenar, solidariamente, o médico residente, 

Daniel de Vasconcelos, ao pagamento da reparação por danos morais; e ao dos autores, 

para majorarar o valor da indenização para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).   

Houve a oposição de embargos de declaração pelo demandado José 

Roberto (e-STJ, fls. 892-895), que foram rejeitados (e-STJ, fls. 897-902).

Nas razões do primeiro recurso especial, alega o corréu, Daniel de 

Vasconcelos, violação dos arts. 467, 499, 512 e 515 do CPC/1973, além de dissídio 

jurisprudencial com o REsp n. 259.732/RS, Relator o Ministro Aldir Passarinho Júnior, 

Quarta Turma, DJ de 16/10/2006. Sustenta, em síntese, a ausência de legitimidade 
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recursal do corréu para se insurgir contra a sentença que julgou improcedente o pedido 

em relação a um outro demandado, iniciativa que caberia apenas aos autores da ação, os 

quais, no ponto, aceitaram o resultado do julgamento, tendo recorrido apenas para pedir a 

majoração do valor da indenização e da verba honorária.   

Afirma que, "conformando-se os autores – interessados diretos e 

postulantes da condenação do médico residente – com a sentença neste ponto (...), a 

questão restou preclusa e acobertada pelo trânsito em julgado, não podendo ser 

modificada pelas instâncias superiores" (e-STJ, fl. 915).

Por sua vez, nas razões do seu apelo excepcional, o primeiro corréu, o 

médico José Roberto Festugatto, alega a existência de ofensa aos arts. 8º, 82, 128, 282, 

284, 286, 295 e 535 do CPC/1973;  4º e 5º da LICC; 5º do CC; e 14, §§ 3º e 4º, do CDC, 

além de dissenso interpretativo, pelos seguintes motivos: a) negativa de prestação 

jurisdicional; b) inépcia da petição inicial, que não formulou pedido certo e determinado de 

condenação por danos morais, tendo o acórdão vergastado incorrido, por esse motivo, em 

julgamento extra petita; c) impossibilidade de alteração do polo ativo da demanda após a 

citação, notadamente pelo fato de que os autores eram menores, sem representação 

processual, à época do ajuizamento da ação; d) em consonância com a prova pericial 

realizada, não houve falha na prestação do serviço, o que afasta sua responsabilidade  

pela reparação por danos morais; e e) necessidade de redução do valor da indenização a 

esse título, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Com as contrarrazões (e-STJ, fls. 1.063-1.075, 1.076-1.083, 1.086-1.092; 

1.095-1.099), apenas o recurso interposto por Daniel de Vasconcelos foi admitido (e-STJ, 

fls. 1.103-1.112), ensejando a interposição de agravo por parte de José Roberto 

Festugatto, o qual foi provido, com a determinação de sua reautuação como recurso 

especial (e-STJ, fls. 1.163), para julgamento conjunto. 

É o relatório.   

RECURSO ESPECIAL Nº 1.328.457 - RS (2012/0121455-4)
  

VOTO
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O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE (RELATOR): 

Verifico dos autos que os recursos foram interpostos quando ainda estava 

em vigor o Código de Processo Civil de 1973. Sendo assim, serão analisados sob o 

regramento nele previsto. 

1. Recurso especial de Daniel de Vasconcelos.  

1.1. Ofensa aos arts. 467, 499, 512 e 515 do CPC/1973.

No ponto, verifica-se que a sentença julgou procedente o pedido indenizatório 

apenas em relação aos corréus, Fundação Universidade de Caxias do Sul - Hospital Geral 

e José Roberto Festugatto, tendo isentado o médico residente, ora recorrente, de qualquer 

responsabilidade pela falha no atendimento, que levou à morte do filho dos autores. 

Ocorre que, no julgamento das apelações, o Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul deu parcial provimento ao recurso do corréu, o também médico José 

Roberto Festugatto, para condenar, solidariamente, o residente, Daniel de Vasconcelos, ao 

pagamento da reparação por danos morais, cujo valor da indenização foi majorado para 

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).  

Sustenta o recorrente que, tratando-se de litisconsórcio passivo facultativo, 

uma vez julgado improcedente o pedido quanto a um dos réus, a ausência de recurso por 

parte dos autores da demanda torna a questão preclusa, pelo que a apelação interposta 

por um dos demais corréus não poderia ter sido provida para permitir a condenação em 

relação ao excluído, à mingua da devida legitimidade recursal.  

A questão já foi enfrentada pela Quarta Turma desta Corte Superior, em 

caso análogo, no julgamento do REsp n. 259.732/RS, Relator o Ministro Aldir Passarinho 

Júnior, DJ de 16/10/2006, tendo recebido a seguintes solução:

(...).
Diz o art. 48 do CPC, que:

"Salvo disposição em contrário, os litisconsortes serão 
considerados, em suas relações com a parte adversa, como 
litigantes distintos; os atos e as omissões de um não 
prejudicarão nem beneficiarão os outros."

Assim é que a apelação das demais rés somente poderia ou 
trazer-lhes benefícios diretos (vg. a redução do valor da indenização 
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ou a sua própria exclusão da lide), ou a manutenção do status quo 
ante (a condenação imposta pela sentença). O que não me parece 
possível é que elas se beneficiem, indiretamente, pela procedência de 
uma ação em 2º grau, quando, em verdade, conformando-se o autor – 
o interessado direto e postulante da condenação – a questão restara 
preclusa e acobertada pelo trânsito em julgado, nessa parte. Vale 
ressaltar que não se está aqui afirmando que o Tribunal de Justiça 
não poderia reexaminar a questão da responsabilidade das três rés, e 
até eventualmente concluir que a 1ª ré é que seria a culpada e não as 
co-rés. Só que irrecorrida a sentença pelo autor, essa conclusão 
apenas serviria para afastar a condenação das duas co-rés, mas não 
mais poderia, pelos motivos acima alinhados, condenar a 1ª ré, ainda 
que reconhecesse a sua culpa, pois, no particular, a decisão 
monocrática era e é imutável, à míngua de apelação do autor.
(...).

De fato, em se tratando de litisconsórcio facultativo, e não necessário, os 

litigantes atuam de maneira autônoma e independente em relação aos outros (CPC/1973, 

art. 48), só se beneficiando dos efeitos do provimento do recurso os litisconsortes que 

efetivamente recorreram. Por serem considerados litigantes distintos e independentes uns 

dos outros, os atos dos litisconsortes simples podem ser cindidos e não aproveitam nem 

beneficiam os demais. Tanto assim que, os atos de disposição de direito (confissão, 

renúncia, reconhecimento do pedido, etc) efetuados por um litisconsorte simples têm 

validade e plena eficácia. 

Nessa linha de intelecção, segundo precedente, também, desta Corte 

Superior, "dá-se o trânsito em julgado da sentença com relação ao litisconsorte facultativo 

que não apelou da sentença que foi desfavorável a ambos, por isso que o seu recurso 

especial não pode ser conhecido" (REsp n. 201.187/SC, Relator o Ministro Aldir 

Passarinho Júnior, Quarta Turma, DJ de 11/12/2000).   

Na espécie, a sentença favoreceu o terceiro réu, ora recorrente, pelo 

não-reconhecimento de sua responsabilidade, ao fundamento de que, "na condição de 

médico residente, não poderia ter tomado outra conduta, contrária à orientação do 

plantonista que, na ausência de seu preceptor, assume esta condição. Assim, entendo 

que o mesmo, embora tenha se aliado à conduta negligente do outro réu, não deve ser 

responsabilizado pelos danos" (e-STJ, fl. 726).

O interesse do médico residente – enquanto corréu – é manifestamente 

oposto em relação aos dos dois outros demandados, razão pela qual, assim como as 

apelações destes últimos não poderiam beneficiá-lo, também não devem atingi-lo, para 
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piorar a sua situação antes consolidada pela improcedência da ação, cuja sentença não foi 

objeto de recurso pelo autor.  

Vale lembrar que, na hipótese de litisconsórcio simples, o prejudicado pode 

demandar, a sua escolha, apenas um dos co-responsáveis, ou todos conjuntamente. 

Ocorre que, no caso, a discussão acerca da responsabilidade do médico residente para 

responder à ação o vincula diretamente à pretensão do autor, e se relaciona ao mérito. Por 

isso é que, ao optarem por não recorrer da sentença, na parte em que isentou o ora 

recorrente de culpa, a decisão do Juízo de primeiro grau tornou-se imutável, inviabilizando, 

por conseguinte,  que o Tribunal o incluísse para efeito de condenação conjunta.  

Desse modo, na esteira do precedente retrotranscrito, o recurso especial do 

corréu, Daniel de Vasconcelos, deve ser provido, a fim de restabelecer os termos da 

sentença que julgou improcedente o pedido autoral em seu desfavor, inclusive, no que se 

refere à distribuição dos ônus sucumbenciais.

2. Recurso especial do corréu José Roberto Festugatto.

2.1. Negativa de prestação jurisdicional. 

Embora rejeitados os embargos de declaração, tem se que as matérias em 

exame foram devidamente enfrentadas pelo Colegiado de origem, que sobre elas emitiu 

pronunciamento de forma fundamentada, com enfoque suficiente a autorizar o 

conhecimento do recurso especial. 

É de se salientar que, tendo encontrado motivação bastante para fundar a 

decisão, não fica o órgão julgador obrigado a responder, um a um, aos questionamentos 

suscitados pelas partes, mormente se evidente o propósito de infringência do julgado.

2.2. Inépcia da petição inicial, que não formulou pedido certo e 

determinado de condenação por danos morais, tendo o acórdão impugnado  

incorrido em julgamento extra petita. 

Consoante dispõe o art. 460 do CPC/1973, "é defeso ao juiz proferir 

sentença, a favor do autor, de natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu em 

quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado".   
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Decorre, portanto, do dispositivo em comento que a apreciação do pedido 

fora dos limites postos pelas partes na petição inicial revela hipótese de julgamento extra 

ou ultra petita.

O tema é recorrente neste Tribunal, e ainda suscita muita discussão, dada a 

dificuldade em se identificar, a depender do caso, os limites da pretensão deduzida no 

pedido inicial. Isso tem levado esta Corte, em situações específicas, a flexibilizar a 

aplicação da regra geral acima transcrita, a fim de permitir uma exegese menos restritiva 

em benefício de maior efetividade do direito material reclamado. 

Na espécie, consignou o acórdão recorrido que, embora de uma leitura da 

petição inicial possa se verificar, na parte dos pedidos, a ausência de postulação expressa 

à condenação por dano moral, os demandantes deixam claro na fundamentação que 

pretendem indenização em razão da morte do filho, a qual, em tese, teria ocorrido por 

culpa dos réus. 

Por esse motivo, assinalou o órgão julgador que, no caso, "tanto é possível 

se chegar a tal conclusão que todos os demandados conseguiram se defender em relação 

ao pedido de dano moral, o que apenas demonstra a possibilidade de compreensão da 

exordial, até mesmo porque entendimento em sentido diverso seria por demais formalista 

e em nada acrescentaria à celeridade processual que tanto se busca, pois a extinção do 

feito por inépcia da inicial apenas faria com que os demandantes ajuizassem nova 

demanda" (e-STJ, fl. 870).

A conclusão acima encontra-se alinhada com a orientação jurisprudencial 

deste Tribunal sobre a matéria, podendo ser destacado precedente da relatoria do Ministro 

Sálvio de Figueiredo Teixeira (REsp n. 120.299/ES, Quarta Turma, DJ de 21/9/1998), no 

qual ficou consignado que "o pedido é aquilo que se pretende com a instauração da 

demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na 

petição inicial, recolhendo todos os requerimentos feitos em seu corpo, e não só aqueles 

constantes em capítulo especial ou sob a rubrica dos pedidos".     

Feitas essas considerações, rejeito a alegação de ofensa ao art. 460 do 

CPC/1973.        

2.3. Impossibilidade de alteração do polo ativo da demanda após a 
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citação, notadamente pelo fato de que os autores eram menores, carecendo, 

portanto, de representação processual, à época do ajuizamento da ação. 

Ao que se depreende dos autos, em um primeiro momento, por ocasião do 

ajuizamento da ação, figurava no polo ativo a sucessão de Eduardo Salcedo, menor 

impúbere, que acabou falecendo após o parto. 

Todavia, assinalando que a existência de sucessão pressupõe que o autor 

da herança deixe patrimônio a ser transmitido aos herdeiros e exista um processo de 

arrolamento ou inventário de bens, não sendo este o caso, admitiu o Tribunal estadual que 

a medida mais adequada seria a correção do polo ativo, para que nele passasse a constar 

os pais do menor, demandando em nome próprio, exatamente como havia deliberado o 

Juízo singular.

No tocante à alegação de que os genitores do menor não tinham atingido a 

maioridade, pontuou o aresto objurgado, a partir da análise das certidões de nascimento 

juntadas, que apenas a autora Daiane ainda não tinha alcançado a capacidade plena no 

momento do ajuizamento da ação, o que ocorreu 2 (dois) meses após a sua propositura, 

afastando "possível nulidade relativa à capacidade e à representação processual" (e-STJ, 

fl. 871)

Embora tal fato, em princípio, pudesse configurar inobservância à norma 

processual de regência, assim como entendeu o Colegiado a quo, tal irregularidade não 

deve ensejar a extinção do processo. Isso porque, uma vez detectado algum vício 

relacionado à capacidade processual, incumbe ao juiz suspender o andamento do feito e 

intimar a parte para providenciar a sua regularização, nos termos do art. 13 do CPC/1973, 

vigente à época dos fatos, e não extinguir a ação por falta de seu desenvolvimento válido e 

regular. 

Na espécie, optou o magistrado pelo prosseguimento do processo, por 

considerar que, tendo a autora atingido a maioridade 2 (dois) meses após o ajuizamento 

da ação, a irregularidade foi sanada.

Conquanto o atendimento às regras relativas à técnica processual devam 

ser observadas, reputa-se consentâneo com os dias atuais erigir a instrumentalidade do 

processo em detrimento ao apego exagerado ao formalismo, para melhor atender aos 

comandos da lei e permitir o equilíbrio na análise do direito material em litígio (REsp n. 
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1.109.357/RJ, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 1º/7/2010). 

A par disso, orienta a jurisprudência desta Corte que a declaração de 

nulidade dos atos processuais não pode prescindir da demonstração do efetivo prejuízo 

sofrido pela parte, em observância ao princípio pas de nullité sans grief. 

Nesse sentido: 

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA 
SENTENÇA. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS SEM APONTAR 
NULIDADE. RECURSO ADESIVO. NÃO APRESENTAÇÃO. 
DESINTERESSE EM RECORRER. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 
RECURSO NÃO PROVIDO. 
1. Na linha dos precedentes do STJ, não deve ser declarada nulidade 
processual se não houver demonstração de prejuízo às partes (pas de 
nullité sans grief). 
2. No caso dos autos, é patente a inexistência de ofensa ao 
contraditório e ampla defesa e de prejuízo pela ausência de intimação 
da sentença, tendo em vista que a recorrente apresentou 
contrarrazões à apelação interposta pela parte contrária, sem nada 
alegar em relação à apontada nulidade e transcrevendo, em sua 
peça, trechos da sentença recorrida, de onde se depreende que, de 
fato, teve acesso aos autos. 
3. A recorrente não impugnou especificamente o fundamento de que 
teve oportunidade de recorrer adesivamente e não o fez, 
demonstrando seu desinteresse em contestar a sentença, o que 
impõe a manutenção do acórdão recorrido, atraindo a aplicação, por 
analogia, da Súmula 283/STF, segundo a qual "é inadmissível o 
recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais 
de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". 
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 931.446/MG, Relator o Ministro Raul 
Araújo, Quarta Turma, DJe de 1º/2/2017);  

SOCIEDADE COMERCIAL. SOCIEDADE POR COTAS DE 
RESPONSABILIDADE LIMITADA. DISSOLUÇÃO PARCIAL. APURAÇÃO 
DE HAVERES. LEGITIMIDADE PASSIVA. SOCIEDADE E SÓCIOS 
REMANESCENTES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. 
PRECEDENTES. CASO CONCRETO. ESPECIFICIDADES. 
Conforme precedentes desta Corte, na generalidade dos casos, a 
retirada de sócio de sociedade por quotas de responsabilidade 
limitada dá-se pela ação de dissolução parcial, com apuração de 
haveres, para qual têm de ser citados não só os demais sócios, mas 
também a sociedade. 
Na especificidade do caso concreto, contudo, não é necessária a 
inclusão da sociedade, pois, tratando-se de processo muito antigo, 
ansioso por chegar a desfecho, está bem claro que os demais sócios 
excluíram o autor, exclusão com a qual, pelo fato de os demais sócios 
constituírem a unanimidade remanescente, a sociedade jamais 
chegaria a sustentar o que quer que seja em contrário, de modo que, 
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a rigor, desnecessário anular o processo para inclusão de litisconsorte 
necessário e retorno à mesma situação que já se tem agora. 
Recurso Especial improvido.
(REsp n. 788.886/SP, Relator o Ministro Sidnei Beneti, Terceira 
Turma, DJe de 18/12/2009).

Sob esse prisma, o acolhimento da pretensão recursal pelo vício apontado 

configuraria indesejável excesso de formalismo. Por esse motivo, ante a especificidade do 

caso, deve ter-se por superada a irregularidade, com o atingimento da maioridade pela 

autora durante a tramitação do feito, em observância não apenas aos princípios da 

economia processual e da efetividade, mas também pela necessidade de respeito aos fins 

de justiça do processo. 

Ademais, a regra que, na vigência do CC/1916, previa a necessidade de o 

menor ser assistido para poder ingressar em juízo tem por objetivo a proteção de seus 

interesses, como parte desprovida de plena capacidade processual, não se justificando, 

portanto, que a interpretação da norma legal seja feita em desfavor dele.  

2.4. Em consonância com a prova pericial realizada, não teria havido  

falha na prestação do serviço, o que afasta sua responsabilidade pela reparação 

por danos morais. 

Com efeito, a responsabilidade do médico, na condição de profissional liberal 

prestador de serviços, em regra, é subjetiva, nos moldes do art. 14, § 4º, do CDC, de tal 

modo que é necessária, para a imputação da responsabilidade, a comprovação de que 

este agiu com culpa. 

É pertinente transcrever, no ponto, as lições de Sérgio Cavalieri Filho:

Nenhum médico, por mais competente que seja, pode assumir a 
obrigação de curar o doente ou de salvá-lo, mormente quando em 
estado grave ou terminal. A ciência médica, apesar de todo o seu 
desenvolvimento, tem inúmeras limitações, que só os poderes divinos 
poderão suprir. A obrigação que o médico assume, a toda evidência, é 
a de proporcionar ao paciente todos os cuidados conscienciosos e 
atentos, de acordo com as aquisições da ciência, para usar-se de 
fórmula consagrada na escola francesa. Não se compromete a curar, 
mas a prestar seus serviços de acordo com as regras e os métodos 
da profissão, incluindo aí os cuidados e conselhos.
Logo, a obrigação assumida pelo médico é de meio, e não de 
resultado. (...).
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Disso resulta que a responsabilidade médica, embora contratual, é 
subjetiva e com culpa comprovada. Não decorre de mero insucesso no 
diagnóstico ou no tratamento, seja clínico ou cirúrgico. (...).
Culpa e erro profissional são coisas distintas. Há erro profissional 
quando a conduta médica é a correta, mas a técnica empregada é 
incorreta; há imperícia quando a técnica é correta, mas a conduta 
médica é incorreta. A culpa médica supõe uma falta de diligência ou 
de prudência em relação ao que era esperável de um bom profissional 
escolhido como padrão; o erro é a falha do homem normal, 
consequência inelutável da falibilidade humana. E, embora não se 
possa falar em um direito ao erro, será este escusável quando 
invencível à mediana cultura médica, tendo em vista as circunstâncias 
do caso concreto. (...).
O médico não tem carta branca, mas não pode comprimir a sua 
atividade dentro de dogmas intratáveis. Não é ele infalível, e desde 
que agiu racionalmente, obediente aos preceitos fundamentais da 
ciência, ou ainda que desviando-se deles, mas por motivos plausíveis, 
não deve ser chamado a contas pela Justiça, se vem a ocorrer um 
acidente funesto (Comentários ao Código Penal, v. V/186). 
Os médicos erram porque são pessoas. É o preço que os seres 
humanos pagam pela habilidade de pensar e agir. O erro ocorre em 
todas as profissões. O problema é que o médico lida com a vida 
humana e em situações muitas vezes imprevisíveis, o que torna seu 
erro mais dramático.
(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, 2005, Malheiros, 6ª 
ed., p. 392-395).

Na espécie, a partir da análise dos elementos fáticos do processo, concluiu 

o Tribunal de origem que, ao liberarem a gestante, que contava com elevada idade 

gestacional, os profissionais envolvidos no atendimento agiram com negligência. Daí se 

configura, portanto, a conduta culposa que acarretou sua responsabilização pelos danos 

causados à saúde do recém-nascido, que, embora internado na UTI neonatal após o parto, 

veio a óbito 15 (quinze) dias depois, em decorrência da aspiração de mecônio, 3 (três) 

paradas cardíacas, quadro de pneumonia, hipertensão pulmonar e septicemia. 

É o que se extrai dos seguintes excertos do acórdão recorrido (e-STJ, fls. 

872-880):

Alegam os demandantes que o de cujus nasceu no hospital requerido, 
no dia 29.01.02, ocasião em que teve três paradas cardíacas, sendo, 
então, encaminhado à UTI neonatal, vindo a falecer em 13.02.02, em 
razão da aspiração de mecônio, pneumonia, hipertensão pulmonar e 
sépsis, situação que ocorreu em razão da não realização de cesárea, 
procrastinando os demandados o nascimento da criança.
(...).
Concluiu a nobre Magistrada que a negligência dos demandados 
restou caracterizada diante da liberação da paciente gestante, quando 
esta já contava com avançada idade gestacional, ocasião em que, 
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então, deveria ter sido mantida hospitalizada, para monitoramento 
contínuo.
Aqui, cumpre salientar, como bem referiu a juíza, que embora o exame 
realizado na placenta da demandante, após o parto, tenha constatado 
que as características daquela seriam compatíveis com gestação a 
termo, a prova documental e oral leva à conclusão de que, em 
realidade, tratava-se de gestação pós-termo.
Aliás, ressalta-se que, mesmo se concordasse com o argumento de 
que a gestante estava com 39 semanas e 5 dias, como afirmou o 
perito, se chegou a tal conclusão somente após o parto, motivo pelo 
qual, no momento da internação da paciente, os médicos também 
acreditavam que ela estava com mais de 41 semanas e, contudo, 
nada fizeram para apressar o nascimento da criança. Isto é, em que 
pese já contasse com 41 semanas e 4 dias de gestação, a 
demandante passou por um processo de indução ao parto normal, 
com o uso do medicamento misoprostol, consoante informações do 
médico plantonista Márcio Rigotto, que acrescentou, ainda, que após 
o inicio da indução seria possível aguardar até 24 horas.
Aqui, por oportuno, a fim de evitar desnecessária tautologia, 
transcrevo parte da fundamentação adotada pela eminente 
Magistrada, em especial no que se refere à prova testemunhal:

Já a antes mencionada médica plantonista GEORGEANA 
MAGNABOSCO (fls. 491/494) disse que não é recomendável 
aguardar até 42 semanas para realização de parto, sendo que a 
data limite são 41 semanas e, passando de tal data, é 
considerado gestação pós-dato. Disse, porém, que as 41 
semanas, por si só, não são indicativo de parto cesáreo (fl. 493).
Por sua vez, a médica pediátrica LUCIANE BOEIRA AMARAL (fls. 
489/491), que atendeu o recém-nascido na UTI neonatal do 
hospital requerido, disse, em seu depoimento, que a presença 
de mecônio indica sofrimento fetal. Acrescentou que a aspiração 
do mecônio pode ter acontecido antes do parto. Ainda, que a 
presunção de aspiração de mecônio decorreu da presença 
deste no líquido amniótico, o que depois teria sido confirmado 
por um RX do pulmão do recém-nascido (fls. 489 e 490).
No mesmo sentido, o já referido médico plantonista que atendeu 
a gestante, MÁRCIO RIGQTTO (fls. 494/497), afirmou que a 
circunstância de a criança aspirar mecônio intra-útero 
caracteriza, teoricamente, a ocorrência de sofrimento fetal (fl. 
495). 
Diante disso, não confirmado o rompimento da bolsa em data 
anterior à indução do parto no hospital réu, nem a prévia 
presença de mecônio, possível concluir que o sofrimento fetal foi 
ocasionado pela gestação prolongada, o que teria levado o feto 
a aspirar o mecônio presente no líquido amniótico.
Dessa forma, a interrupção da gravidez em momento anterior, 
logo que a demandante procurou o nosocômio requerido, em 
28/01/2002, quando a demandante, pelos exames realizados, 
contava com 41 semanas de gestação, poderia ter evitado o 
resultado danoso.
Mas isso não ocorreu. Ao contrário, mesmo com esta idade 
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gestacional avançada, a autora foi liberada pelo médico 
plantonista. Ainda, não obstante a alegação do hospital réu de 
que a mesma foi liberada porque insistiu, caberia ao médico 
mantê-la no hospital e sob observação e, caso esta não 
concordasse, fazer com que assinasse alta a pedido. Porém, 
não veio aos autos comprovação de que a alta tenha ocorrido a 
pedido da autora, com o que, presumo que a sua liberação teve 
a anuência do médico plantonista que a atendeu. Ainda, poderia 
o médico plantonista, Dr. José Festugatto ter, em função da 
gestação adiantada, mantido a demandante internada e sob 
monitorização, o que não ocorreu. 
Nada obstante a médica plantonista da noite do dia 28/01/2002 
até a manhã do dia seguinte, GEORGEANA MAGNABOSCO (fls. 
491/494), tenha referido que o exame feito na demandante não 
constatou a presença de mecônio (fl. 492), tal circunstância não 
justifica o procedimento adotado de liberação da paciente. A 
mesma testemunha afirmou que tal exame médico não é seguro, 
pois há casos em que somente após o nascimento da criança é 
possível perceber que o mecônio se encontrava atrás desta (fl. 
492).
No mesmo sentido foi o depoimento do médico JOSÉ MAURO 
MADI (497/499), arrolado pelo corréu Daniel, o qual afirmou que 
o mecônio pode não ser visualizado porque "a cabeça do bebê 
encosta nas paredes laterais da musculatura pélvica da mulher", 
sendo que o que está na frente é possível enxergar e o que está 
atrás não. Ressaltou, ainda, que quando estoura a bolsa e sai 
mecônio grosso, o procedimento a ser adotado é o da operação, 
assim como no caso de aquela substância expelida em pequena 
quantidade e somada a existência de sofrimento fetal também é 
indicativo de cesariana (fls. 497/498). Por fim, a corroborar a 
conclusão de que o caso demandava manutenção da internação 
e monitoramento, acrescentou esta testemunha que, diante do 
exame da fl. 36 do autos da ação de busca e apreensão, onde 
teria havido "uma desaceleração no traçado", a situação 
demandaria mais cuidados, com rotina de monitoramento do 
bebê de 30 em 30 minutos (fl. 499).
Por todos estes motivos, entendo que, na ausência de um 
exame seguro que pudesse indicar a presença de mecônio, 
aliado à idade gestacional avançada e ao resultado do exame da 
fl. 36 dos autos da busca e apreensão, o qual permitia concluir 
por uma alteração na condição fetal, os médicos que atenderam 
a demandante foram negligentes, primeiro, por não deixá-la em 
monitoramento contínuo ou, pelo menos, de 30 em 30 minutos e, 
após, por permitir sua saída do hospital.
Acrescento ainda que, embora se reconheça a existência de 
protocolos e recomendação no sentido de evitar o parto 
cesáreo, pelo menos até que a gestação alcance as 41 
semanas, a situação particular da demandante, que já 
ultrapassava esta idade gestacional, aliado aos motivos já 
declinados, requeria um maior cuidado pelos médicos e, quiçá, a 
indicação deste, mas nunca a liberação.
Também possível presumir, diante deste quadro e, considerando 
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que o líquido amniótico estava tinto e havia presença de 
mecônio espesso quando da expulsão (fl. 26. da cautelar de 
busca e apreensão), a liberação da paciente, sem a intervenção 
indicada para o caso, certamente agravou o prognóstico do 
recém-nascido, que provavelmente aspirou o mecônio em 
momento anterior ao parto, por ausência deste na traqueia, 
conforme ficha da fl. 45 dos dos autos da busca e apreensão.
E, como alhures referido, com a aspiração de mecônio, o quadro 
clínico do recém-nascido evoluiu para pneumonia, acompanhada 
de hipertensão pulmonar, septicemia, hemorragia 
intra-ventricular e insuficiência renal, que conduziram à morte 
daquele, em  13/02/2002, conforme atestado pelo médico Bruno 
Araújo da UTI-Neonatal do nosocômio requerido (fl. 243 da ação 
de busca e apreensão). (...).

Assim, de tudo que restou alinhado, possível a conclusão de que, 
embora tenham sidos realizados os exames médicos na paciente, 
esta, diante das peculiaridades do caso concreto, em especial a idade 
avançada da gestação e o exame que apontou alteração na condição 
fetal, jamais poderia ter sido liberada para casa após ter procurado 
atendimento médico, o que, certamente, contribuiu para o resultado 
danoso.
Ora, caso tivesse sido monitorada no próprio hospital e, quem sabe, 
realizado parto cesáreo, a situação poderia ter sido evitada, na 
medida em que não ocorreria sofrimento fetal e, consequentemente, 
aspiração de mecônio.
Dessa forma, caracterizada está a responsabilidade dos médicos José 
Festugatto e Daniel, demandados do presente processo, pelas 
atitudes tomadas quando do atendimento da autora. Neste ponto, 
afasta-se do entendimento sentencial quanto ao afastamento da 
responsabilidade do médico Daniel, em razão da sua condição de 
residente. Efetivamente, não há como se desconsiderar que os 
residentes de medicina não gozam do mesmo conhecimento técnico e 
prático de seu preceptor. Contudo, não se despreza que já possuem 
diplomação no curso, exercendo, portanto, a condição de médico, o 
que lhe impõe obrigações e direitos. Não há para o residente, ainda, 
especialização em determinada área, o que acontece com o seu 
preceptor, mas já está ele habilitado para exercer os atos da medicina. 
(...).
Verificada, assim, a responsabilidade dos demandados, passa-se à 
análise do quantum indenizatório, considerando-se que há pedido de 
redução por parte do ora apelante e de majoração pelos autores, em 
sede de recurso adesivo.
Consabido que, para a quantificação do dano moral, deve-se ter em 
mente que seu valor não pode ser exorbitante de modo a acarretar um 
enriquecimento sem causa do lesado, nem em valor irrisório que deixe 
impune o causador do dano, devendo o julgador examinar a tríplice 
função da indenização por danos morais: reparatória, punitiva e 
pedagógica.
No caso, resta evidente o sofrimento decorrente da morte de um filho, 
bem como deve ser levada em consideração a condição financeira 
das partes, que, no caso em questão, mostra-se bastante razoável por 
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parte dos demandados.

Nesse contexto, a revisão do julgado com o consequente acolhimento da 

pretensão recursal, a fim de reconhecer a ausência de falha na prestação do atendimento 

médico, não prescindiria do reexame do acervo fático-probatório da causa, o que não se 

admite em âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 deste Tribunal. 

Destaque-se, outrossim, que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, 

podendo, inclusive, formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos 

autos, desde que dê a devida fundamentação, conforme disposto no art. 436 do 

CPC/1973, vigente à época do julgamento.

O que deve prevalecer, portanto, é o livre convencimento motivado, que 

possibilita ao julgador não adotar as conclusões do laudo pericial se as demais provas 

produzidas nos autos revelarem a culpa e o nexo de causalidade, pressupostos 

configuradores da responsabilidade civil, os quais, pelas razões expostas, entendeu a 

Corte estadual estarem presentes no caso em análise.

Sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. 
ERRO MÉDICO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO 
CARACTERIZAÇÃO. OFENSA AO ART. 436 DO CPC. INEXISTÊNCIA. 
NÃO VINCULAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. REEXAME DE PROVAS. 
NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 
1. O Tribunal de origem dirimiu, de forma clara e fundamentada, as 
questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a 
controvérsia posta nos presentes autos. Não se pode confundir 
julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou 
ausência de prestação jurisdicional. 
2. Nos termos do art. 436 do CPC, o juiz não está adstrito à 
conclusões do laudo pericial, uma vez que pode formar suas 
convicções com base em outros elementos ou fatos existentes nos 
autos, o que ocorreu na espécie. 
3. No caso, a Corte de origem, à luz da prova dos autos, concluiu pela 
configuração de todos os pressupostos da responsabilidade civil, 
Desse modo, a alteração das conclusões adotadas pelo Tribunal a 
quo, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, 
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante 
dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice 
previsto na Súmula 7/STJ. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp n. 480.046/ES, Relator o Ministro Sérgio Kukina, 
Primeira Turma, DJe de 11/3/2015);

Documento: 1750331 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 17/09/2018 Página  17 de 3



 

 

Superior Tribunal de Justiça

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 
CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. PERÍCIA. CERTEZA DO 
QUANTUM DEVIDO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO. 
CONCLUSÃO FIRMADA COM BASE EM FATOS, PROVAS E TERMOS 
CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. "O juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo apreciar 
livremente as provas constantes dos autos a fim de estabelecer o seu 
convencimento acerca da demanda (art. 436 do CPC) "(AgRg no 
AREsp 49.234/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 28/02/2012, DJe 09/03/2012). 
2. No caso, a conclusão firmada no acórdão de origem, de que estão 
explícitos e claros o valor do financiamento e a forma de pagamento, 
foi fundada a partir da análise de fatos, provas e termos contratuais, o 
que obsta o conhecimento do recurso especial, ante a incidência das 
Súmulas 5 e 7/STJ.
3. Agravo não provido.
(AgRg no REsp n. 1.138.153/PR, Relator o Ministro Luis Felipe 
Salomão, Quarta Turma, DJe de 21/10/2014). 

2.5. Necessidade de redução do valor da indenização por danos 

morais, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Em recurso especial, os valores fixados a título de danos morais, porque 

arbitrados com fundamento nas peculiaridades fáticas de cada caso concreto, só podem 

ser alterados em hipóteses excepcionais, quando constatada nítida ofensa aos princípios 

da razoabilidade e da proporcionalidade.

A despeito do grau de subjetivismo que envolve o tema, uma vez que não 

existem critérios determinados e fixos para a sua quantificação, reiteradamente tem-se 

pronunciado esta Corte no sentido de que a reparação do dano deve ser fixada em 

montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro modo, 

enriquecimento indevido. 

Concluiu-se, assim, que a intervenção deste Tribunal ficaria limitada aos 

casos em que o quantum fosse irrisório ou exorbitante, diante do quadro fático delimitado 

em primeiro e segundo graus de jurisdição. A propósito: REsp n. 705.247/RS, Relator o 

Ministro Castro Filho, Terceira Turma, DJ de 27/6/2005; REsp n. 331.221/PB, Relator o 

Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, DJ de 4/2/2002; e REsp 280.219/SE, 

Relator o Ministro Menezes Direito, Terceira Turma, DJ de 27/8/2001, entre outros.
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Desse modo, a despeito dos argumentos apresentados, não se vislumbra, 

em face do valor único fixado pelo acórdão recorrido - R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a 

ser pago aos autores da ação, razão para a intervenção deste Tribunal, o qual, inclusive, 

se revela módico, diante da gravidade da situação representada pela perda de um filho 

recém-nascido, distanciando-se dos parâmetros utilizados por esta Corte em hipóteses 

análogas.

Ante o exposto, na esteira dos fundamentos expendidos, conheço de ambos 

os recursos, dando provimento, porém, apenas ao apelo do corréu, Daniel de 

Vasconcelos, a fim de restabelecer os termos da sentença que julgou improcedente o 

pedido autoral em seu desfavor, inclusive, no que se refere à distribuição dos ônus 

sucumbenciais, observando-se, contudo, o fato de que os autores são beneficiários da 

justiça gratuita.   

É o voto. 
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