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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 
AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSFUSÃO DE 
SANGUE. INFECÇÃO COM O VIRÚS DO HIV. 
MENOR DE IDADE.  
 
AGRAVO RETIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. 
INOCORRÊNCIA. È cediço que compete ao juiz 
deliberar sobre a necessidade de produção de 
determinada prova para a formação do seu 
convencimento, não caracterizando cerceamento de 
defesa o indeferimento do pedido de produção pericial, 
mormente por despicienda à solução da lide.  
 
RESPONSABILIDADE CIVIL DO NOSOCÔMIO. É 
cediço que os hospitais, na qualidade de prestadores 
de serviços, respondem independente de culpa pelo 
serviço defeituoso prestado ou posto à disposição do 
consumidor, responsabilidade que é afastada sempre 
que comprovada a inexistência de defeito ou a culpa 
exclusiva do consumidor, ou de terceiro, ex vi do art. 
14, § 3º do CDC. Caso em que restou evidenciado o 
nexo de causalidade entre a falha do serviço 
dispensado à autora e a infecção pelo vírus do HIV 
sofrida por esta, ocorrida nas dependências do 
hospital réu em razão das diversas transfusões de 
sangue realizadas durante tratamento médico. Prova 
documental e testemunhal comprovando a falha no 
serviço. Dever de indenizar reconhecido. 
 
DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. Evidente a dor e o 
sofrimento suportados pela autora ao tomar 
conhecimento de que era portador de HIV, estando 
caracterizado o danum in re ipsa, que prescinde de 
prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto. 
Sentença mantida.  
 
QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. Na 
fixação da reparação por dano extrapatrimonial, 
incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, para as 
condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico 
lesado, e aos princípios da proporcionalidade e 
razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 
suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, 
contudo, enriquecimento sem causa da vítima. A 
análise de tais critérios, aliada às demais 
particularidades do caso concreto, conduz à 
manutenção do montante indenizatório a ser pago pelo 
réu à autora, a título de danos morais, em R$ 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

100.000,00 (cem mil reais), que deverá ser corrigido 
monetariamente e acrescido de juros de mora, 
conforme determinado no ato sentencial. 
 
DANO MATERIAL. Condenação da parte ré ao 
pagamento das despesas médicas e laboratoriais 
pagas pela parte demandante, em razão do evento 
danoso, que se mantém.  
 
PENSIONAMENTO VITALÍCIO. MAJORAÇÃO. 
Pensão mensal devida à autora, diante da evidente 
redução da capacidade laboral da mesma. Quantum 
arbitrado na origem que deve ser majorado para 4 
(quatro) salários-mínimos.  
 
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. 
COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. 
Presentes os pressupostos do art. 273 do CPC 
(verossimilhança do direito alegado e perigo na 
demora), o deferimento da tutela antecipada, para a 
concessão imediata do pensionamento mensal 
postulado, é medida impositiva. Sentença reformada, 
no ponto. 
 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. 
Verba honorária mantida em R$ 10.000,00, valor que 
se mostra adequado à espécie e atento ao disposto no 
art. 20, § 3º e 4º, do CPC. 
 
APELO DA RÉ IMPROVIDO.  
APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. 

 
APELAÇÃO CÍVEL 
 

DÉCIMA CÂMARA CÍVEL 

Nº 70042310946 
 

COMARCA DE PORTO ALEGRE 

IRMANDADE DA SANTA CASA DE 
MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE  
 

APELANTE/APELADO 

LUIZA HELENA SILVEIRA 
NASCENTE  
 

APELANTE/APELADO 

 

A CÓR DÃO  
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Vistos, relatados e discutidos os autos.  

Acordam os Desembargadores integrantes da Décima Câmara 

Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em NEGAR 

PROVIMENTO AO APELO DA RÉ E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO 

APELO DA AUTORA. 

Custas na forma da lei. 

Participaram do julgamento, além do signatário, os eminentes 

Senhores DES. JORGE ALBERTO SCHREINER PESTANA 

(PRESIDENTE) E DES. TÚLIO DE OLIVEIRA MARTINS. 

Porto Alegre, 28 de julho de 2011. 

 
 

DES. PAULO ROBERTO LESSA FRANZ,  
Relator. 

 

R E L AT ÓRI O  

DES. PAULO ROBERTO LESSA FRANZ (RELATOR) 

Adoto o relatório das fls. 1128/1131, aditando-o como segue. 

Sentenciando, o Magistrado julgou a demanda nos seguintes 

termos, verbis: 

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação 
indenizatória por danos físicos, materiais e morais 
cumulada com pedido de pensionamento e tutela 
antecipada proposta por LUIZA HELENA SILVEIRA 
NASCENTE, representada por seus pais Sérgio Luiz 
Nascente e Fabiane Silveira, movida contra SANTA 
CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE para 
DETERMINAR o pagamento de 2 (dois) salários-
mínimos a título de pensionamento desde março de 
2008 até o passamento da autora; o ressarcimento 
integral das despesas materiais comprovadas e 
dispendidas desde março de 2008, a serem 
dosimetradas em liquidação de sentença. ACOLHO o 
pedido de indenização por danos morais e condeno a 
requerida ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil 
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reais), em decorrência da responsabilidade objetiva 
que tem perante a paciente/consumidora, com 
atualização pelo IGP-M a contar da prolação desta 
decisão e juros legais de mora a partir da citação.  

Condeno a parte ré a arcar com os ônus 
sucumbenciais do presente feito, arbitro os honorários 
advocatícios da parte adversa em R$ 10.000,00 (dez 
mil reais), com base no art. 20, parágrafo 4º, do CPC. 
Exigibilidade suspensa face AJG concedida pelo TJ 
(fls. 984/988).” 

 

A autora interpôs embargos de declaração (fls. 1140/1141) que 

restaram acolhidos, ao efeito de declarar que o pensionamento de 2 (dois) 

salários mínimos deverão ser pagos através de depósito bancário pela ré, 

logo após o trânsito em julgado da decisão (fl. 1142). 

Insatisfeitas, as partes apelaram. 

A ré, em seu arrazoado (fls. 1144/1188), preliminarmente, 

pugna pelo julgamento do agravo interno interposto em face da decisão que 

indeferiu a prova pericial. No mérito, defendeu a reforma da sentença, eis 

que a mesma está em desacordo com a prova dos autos. Mencionou que a 

autora realizou procedimentos em outros hospitais, em especial no hospital 

da Ulbra, sendo impossível estabelecer e determinar, de forma clara e 

inequívoca, que a demandante somente tenha feito uso de hemoderivados 

junto ao nosocômio recorrente, afastando assim o nexo causal. Ponderou 

sobre a prova dos autos, com o intuito de afastar a alegada falha na 

prestação do serviço. Colacionou diversos julgados em abono da sua 

pretensão. Teceu considerações sobre a impossibilidade de segurança 

absoluta com relação às transfusões de sangue, diante das limitações 

reconhecidas e existentes na ciência médica atual. Em síntese, afirmou que 

não houve má prestação de serviço, o que afasta o nexo de causalidade e o 

conseqüente dever de indenizar. Quanto ao pensionamento, asseverou que 

o magistrado singular não fundamentou a fixação em dois salários mínimos, 

destacando que a autora não desenvolveu nenhum tipo de manifestação de 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

doenças derivadas daquele contágio. Referiu, ainda, que tanto os alegados 

danos materiais, quanto o pensionamento não restaram comprovados, 

devendo ser afastados. Pediu, ao final, o provimento do recurso.  

A autora, por sua vez (fls. 1189/1196), em síntese, advoga a 

majoração do quantum indenizatório a título de danos morais, bem como o 

pensionamento, por entender que os valores arbitrados se mostram aquém e 

desproporcional ao dano sofrido pela suplicante. Pugna, também, pela 

antecipação de tutela ao efeito de implementar o pensionamento 

imediatamente e não somente após o trânsito em julgado da decisão. Por 

fim, advoga a majoração da verba honorária. Pede o provimento do apelo. 

Contrarrazões às fls. 1199/1242 e 1243/1252. 

Subiram os autos a esta Corte. 

Aqui, a nobre Procuradora de Justiça, Dra. Maria de Fátima 

Dias Ávila, em parecer exarado às fls. 1256/1261-v, opinou pelo 

conhecimento de ambos apelos, com o provimento parcial da apelação da ré 

e desprovimento do apelo da autora.  

Vieram-me conclusos para julgamento. 

É o relatório. 

V O TO S  

DES. PAULO ROBERTO LESSA FRANZ (RELATOR) 

Eminentes Colegas. 

DO AGRAVO RETIDO. 

Inicialmente, cumpre o exame do agravo retido de fls. 

1063/1068 interposto pela ré, em face da decisão que indeferiu a produção 

de prova pericial (fl. 1060-v). 

É cediço que cabe ao juiz, destinatário da prova colhida no 

curso da instrução, deliberar sobre a necessidade ou não da produção de 
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determinada prova, para formação de seu convencimento. Neste sentido, o 

seguinte precedente deste Órgão Fracionário: 

 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO 
DE CONDUTA CULPOSA DOS MÉDICOS 
RESPONSÁVEIS PELO ATENDIMENTO DA 
AUTORA. Agravo retido. A prova a ser produzida 
nos autos tem a finalidade de formar a convicção 
do juiz. O indeferimento de prova pericial não 
importa em cerceamento de defesa. Contexto 
fático probatório produzido nos autos que não 
permite concluir pela presença do nexo de 
causalidade entre a conduta do profissional 
responsável pelo atendimento da demandante e a 
reação que originou o comprometimento dos 
nervos de membro inferior. Ônus da prova que, no 
caso, incumbia à parte demandante. Não presença do 
nexo de causalidade entre a suposta omissão dos 
prepostos do demandado e o dano por ela suportado. 
Descabimento do pleito indenizatório. Recursos 
desprovidos. Sentença mantida. Decisão unânime. 
(Apelação Cível Nº 70035455252, Décima Câmara 
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge 
Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 26/05/2011)” 
grifei 

 

No caso concreto não se verifica a necessidade de realização 

de pericial, pois despicienda à solução da controvérsia, a qual pode ser 

alcançada com os demais elementos constantes nos autos, conforme bem 

destacado pelo magistrado na decisão vergastada.  

Ademais, a anulação da sentença, com a remessa dos autos 

ao juízo a quo para a realização da prova pretendida acarretaria 

desnecessário retardamento da demanda, a qual tramita desde junho de 

2009.  

Destarte, o improvimento do agravo retido é medida que se 

impõe no presente. 

DO MÉRITO: 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Passo, então, ao exame em conjunto das apelações. 

A responsabilidade dos hospitais, a partir da vigência da Lei 

8.078/90, passou a ser objetiva, levando em conta que são fornecedores de 

serviços, devendo, assim, responder independente de culpa pelo serviço 

defeituoso prestado ou posto à disposição do consumidor. 

A propósito do tema, preleciona Sergio Cavalieri Filho, (in 

Programa de Responsabilidade Civil, 5ª edição, 2ª tiragem, p. 382): 

 
“Os estabelecimentos hospitalares são 

fornecedores de serviços, e, como tais, respondem 

objetivamente pelos danos causados aos seus pacientes”.  

[...] 

É o que o Código chama de fato do serviço, 

entendendo-se como tal o acontecimento externo, ocorrido no 

mundo físico, que causa danos materiais ou morais ao 

consumidor, mas decorrente de um defeito do serviço. 

Essa responsabilidade, como se constada do 

próprio texto legal, tem por fundamento ou fato gerador o 

defeito do serviço, que, fornecido ao mercado, vem dar causa 

a um acidente de consumo. „O serviço é defeituoso, diz o § 1º 

do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, quando não 

fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, 

levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais o modo do seu fornecimento, o resultado e os riscos 

que razoavelmente dele se esperam e a época em que foi 

fornecido‟. Trata-se, como se vê, de uma garantia de que o 

serviço será fornecido ao consumidor sem defeito, de sorte 

que, ocorrido o acidente de consumo, não se discute 

culpa; o fornecedor responde por ele simplesmente porque 

lançou no mercado um serviço com defeito”. 

 

Segue o mestre, à fl. 383, dizendo: 
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“E mais, será absolutamente irrelevante saber 

se o fornecedor tinha ou não conhecimento do defeito, bem 

como se esse defeito era previsível ou evitável. Em face do fato 

do serviço, o defeito é presumido porque o Código diz – 

art. 14, § 3º, I – que o fornecedor só excluirá a sua 

responsabilidade se provar – ônus seu – que o defeito 

inexiste, vale dizer, que o acidente não teve por causa um 

defeito do serviço”. 

 

Logo, tal responsabilidade é afastada sempre que comprovada 

a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do 

consumidor, ou de terceiro, ex vi do art. 14, § 3º, do CDC. 

In casu, o contexto probatório coligido aos autos aponta à falha 

do serviço prestado ao autor nas dependências do nosocômio demandado, e 

ao nexo de causalidade entre esta e o resultado danoso – contaminação da 

paciente com o vírus do HIV. 

Alias, a questão da responsabilidade civil da ré e o dever de 

indenizar a título de danos morais, danos materiais e pensionameto foi 

analisada com acuidade e justeza pelo nobre magistrado Dr. Eduardo Kothe 

Werlang, na sentença recorrida, motivo por que, visando a evitar 

desnecessária tautologia, peço vênia para transcrever os fundamentos por 

ele utilizados, adotando-os como parte das razões de decidir, in verbis: 

 

“A presente ação ordinária trata de indenização por 
danos materiais e morais cumulada com 
pensionamento por ter sido a autora contaminada com 
HIV em tratamento realizado nas dependências da 
demandada para tratar a doença mielodisplasia. 
Entendo que a demanda prospera. 

A autora foi acolhida para atendimento pela requerida 
por força do convênio da empresa de seu pai, no 
estabelecimento da demandada, para a realização dos 
procedimentos indicados no tratamento da doença que 
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lhe acometeu desde os quatro anos de idade, 
conforme os documentos acostados com a inicial 
(fls.34/55).  

 

Também resta claro que pelos exames e atestado (fl. 
33) a autora não era portadora do vírus HIV mas 
durante o longo tratamento com a ré, em março de 
2008 restou constatado que estava infectada (fl. 24 e 
25). Logo resta claro que a contaminação deu-se no 
período acima e durante o tratamento com a 
requerida. Descarta-se a hipótese de ter contraído dos 
pais, pois estes não possuíam a doença conforme os 
exames entranhados (fls. 29 e 30).  

 

As alegações da ré sobre a possível contaminação da 
autora em decorrência de atendimentos em outros 
estabelecimentos de saúde resta desacolhida frente a 
comprovação nos autos de que não houve 
procedimento de transfusões de sangue nos referidos 
locais (fls. 1036/1052 e 1056). Unicamente aos 
cuidados da demandada é que foram efetivadas as 
várias transfusões sanguíneas na suplicante. 

Analisando os autos extrai-se da prova documental, 
conforme depoimento da médica Adriana (fl. 1014) 
indício importante e relevante pois indica que na época 
foi cogitada a hipótese da existência de sangue 
contaminado, conforme abaixo se transcreve: 

 

J: Ela não tem nenhuma outra atividade 
que possa ter risco, que fosse adquirir o 
HIV por outro motivo que não fosse da 
transfusão? T: Não. 

J: Diante desses indícios bem fortes de 
que ela se infectou por transfusão na 
Santa Casa de Porto Alegre, a Santa 
Casa chegou a fazer algum 
procedimento de fiscalizar o material 
que tinham, e o que foi constatado, 
chegaram a encontrar algum desses 
lotes, enfim, alguma coisa que tivesse? 
T: Olha, quem vai poder ti informar 
melhor sobre isso é o doutor Dario, mas 
eu até estava conversando com ele, 
eles acharam, se não me engano, eu 
não tenho certeza, acharam a bolsa 
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infectada, mas eu acabei de falar com 
ele, ele falou que não acharam a 
pessoa, o doador, porque numa bolsa 
de plaquetas é de múltiplos doadores, 
então parece que a bolsa, a amostra 
infectada eles acharam, mas que 45 por 
cento das pessoas, dos doadores da 
época, do período, não foram, eles 
foram chamados, o banco de sangue 
chamou para coleta de exames, mas 
essas pessoas não compareceram. [...] 
(Grifo meu). 

 

Também o depoimento do médico Dr. Dário, que 
trabalha no complexo hospitalar da ré (fls. 1020/1021) 
é esclarecedor pois demonstra que nem todos os 
cento e trinta e sete doadores voltaram ao hospital 
para fazerem novamente o teste, conforme seu 
depoimento transcrito abaixo: 

 

J: Vou ouvir o senhor como informante, 
a respeito do processo Luíza Helena 
reclama indenização porque alega ter 
sido infectada pelo HIV em transplantes 
realizado na Santa Casa de Porto 
Alegre. O senhor saberia referir par 
gente, se houve a partir desta 
desconfiança ela teria infectado com o 
vírus do HIV nos transplantes de 
sangue da Santa Casa? Se houver a 
procura desse material e foi encontrada 
alguma coisa? O que poderia nos falar? 
T: No momento em que nós fomos 
notificados pela médica assistente de 
que tinha um teste anteriormente 
negativo, iniciamos toda uma busca 
com relação às doações referente às 
transfusões que ela recebeu. Então no 
período de dezembro de 2006 a julho 
de 2008, foi no período referente a 
transfusões que ela recebeu, foram 
rastreados cento e trinta e sete 
doadores que compunham o número 
de transfusões que ela recebeu neste 
período. Desse cento (sic) e trinta e 
sete doadores foram convocados foi 
enviado correspondência, cartas 
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registradas para comparecer ao 
serviço para repetir testes 
novamente. Nós tivemos sessenta e 
sete pessoas que vieram e outros, 
aliás, são cento e trinta e sete e vieram 
sessenta e cinco, sessenta... setenta e 
dois doadores não compareceram. Nós 
reenviamos correspondências e não 
obtivemos essa informação nessa 
ocasião nos rastreamos todas as 
doações feitas no Estado par ver se 
aquelas pessoas tivessem doado em 
algum outro local e que tivesse alguma 
alteração que pudesse nos levar 
suspeitar onde poderia ter ocorrido este 
contágio, mas nós também não 
conseguimos.[...] (Grifo meu). 

 

Diante deste cenário, desnecessária a perquirição de 
culpa do estabelecimento, porquanto, tratando-se de 
relação de consumo existente entre as partes, tendo 
havido, dentro das possibilidades processuais a 
demonstração da existência do fato imputável à 
requerida e não tendo esta se desincumbido de seu 
ônus processual resta configurada a responsabilidade 
objetiva do nosocômio requerido. Há prova suficiente 
do nexo causal mostrando o liame entre os serviços 
prestados pelo réu, incluindo as transfusões de 
sangue, bem como o resultado funesto da 
contaminação da paciente autora.  

 

Neste sentido já decidiu nosso Tribunal de Justiça do 
Rio Grande do Sul já decidiu em reiteradas decisões, 
in verbis:  

 

RESPONSABILIDADE CIVIL. 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 
MATERIAIS E INSTITUIÇÃO DE 
SALÁRIO MÍNIMO ENQUANTO VIVER 
A VÍTIMA. CONTRAÇÃO DE HIV EM 
HOSPITAL. PROVA INDICIÁRIA OU 
INDIRETA. VALORAÇÃO. AFASTADA 
A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 
PASSIVA, DÁ-SE PROVIMENTO 
PARCIAL AO APELO DA SANTA CASA 
DE CARIDADE PARA REDUZIR O 
VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS 
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MORAIS E HONORÁRIOS, DEVIDO ÀS 
CIRCUNSTÂNCIAS SÓCIO-
ECONOMICAS DE AMBAS AS 
PARTES. (Apelação Cível Nº 
70015701121, Sexta Câmara Cível, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Osvaldo Stefanello, Julgado em 
26/10/2006). (Grifo meu). 

 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO 
HOSPITAL. PRELIMINAR DE 
CERCEAMENTO DE DEFESA 
AFASTADA. TRANSFUSÃO DE 
SANGUE. CONTAMINAÇÃO COM 
VÍRUS HIV. INVERSÃO DO ÔNUS DA 
PROVA. INDENIZAÇÃO. QUANTUM. 
INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CDC. 
Paciente com apenas cinco anos de 
idade submetida a transfusões de 
sangue em diferentes hospitais, vindo a 
ser contaminada como vírus da AIDS. 
Com a inversão do ônus da prova, 
devido a hipossuficiência da parte 
autora, não restou comprovado pela 
requerida a isenção de sua 
responsabilidade na má prestação do 
serviço. Responsabilidade objetiva, 
onde não se perquire a culpa, conforme 
estatuido pelo art. 14 do CDC. Dano 
moral. Redução do valor da 
indenização. Apesar da gravidade do 
caso, a importância a ser conferida 
como reparação pecuniária deve ser em 
montante suportável para o demandado. 
Apelo parcialmente provido. (Apelação 
Cível Nº 70004795191, Décima Câmara 
Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Luiz Lúcio Merg, Julgado em 
26/06/2003). (Grifo meu). 

 

ACAO DE INDENIZACAO. 
RESPONSABILIDADE CIVIL 
HOSPITALAR. SERVICO DE 
HEMOTERAPIA. SANGUE 
CONTAMINADO COM VIRUS HIV. 
CONTAMINAÇÃO DE PACIENTE. 
VIOLACAO A DEVER CONTRATUAL. 
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VICIO DE PRESTACAO DE SERVICO. 
VIRUS ADQUIRIDO POR PACIENTE 
COM 10 ANOS ATRAVES DE 
TRANSFUSAO DE SANGUE A QUE 
SUBMETIDA NA INSTITUICAO 
HOSPITALAR. COMPROVADO 
CONTRATO DE PRESTACAO DE 
SERVICO CELEBRADO ENTRE AS 
PARTES, DANO E NEXO CAUSAL, 
CONFIGURADA A 
RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL 
EM RAZAO DA MA PRESTACAO DE 
SERVICO. SERVICO DE 
TRANSFUSAO DE SANGUE. 
CONVENIO. CONCESSAO 
EXCLUSIVA DE PRESTACAO DE 
SERVICO AOS PACIENTES 
NECESSITADOS JUNTO AO 
HOSPITAL. UTILIZACAO DE ESPACO 
FISICO DO HOSPITAL. A EXISTENCIA 
DE CONVENIO DE CONCESSAO DE 
SERVICO ENTRE O HOSPITAL E 
DENUNCIADO IMPLICA 
RESPONSABILIDADE SOLIDARIA DE 
AMBOS NO ATINENTE A PRESTACAO 
DE SERVICO DE HEMOTERAPIA. 
NAO-OBRIGATORIEDADE LEGAL DO 
USO DO TESTE ANTI-HIV A EPOCA 
DO EVENTO. LEI 7649/88. 
IDENTIFICACAO DO VIRUS HIV. A 
NAO-EXIGENCIA LEGAL DE 
FAZIMENTO DE TESTE DE 
VERIFICACAO DA ADEQUACAO DO 
MATERIAL NAO EXIME O DEVER 
CONTRATUAL DO FORNECEDOR DO 
PRODUTO E SERVICO DE FAZE-LO 
DE FORMA ADEQUADA. VERBA 
INDENIZATORIA. ADEQUADA VERBA 
RESSARCITORIA FIXADA 
CONSIDERANDO A NECESSIDADE 
DE CONTROLE MEDICO CONSTANTE 
DA DOENCA, A IDADE DA VITIMA, A 
INTENSIDADE DO DANO, A 
GRAVIDADE DO AGIR DA 
INSTITUICAO HOSPITALAR, 
EXIGENCIA DE CONTINUIDADE DO 
TRATAMENTO E A 
IMPRESCINDIBILIDADE DE 
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RECURSOS FINANCEIROS PARA 
OBTENCAO DE MEDICAMENTOS E 
TRATAMENTO ADEQUADO. 
APELACOES DESPROVIDAS. (18FLS.) 
(Apelação Cível Nº 599494358, 
Segunda Câmara de Férias Cível, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 
21/12/1999). (Grifo meu). 

 

É inegável a responsabilidade objetiva do nosocômio, 
conforme decisões de nosso Tribunal de Justiça do 
Rio Grande do Sul, há sim responsabilidade, conforme 
jurisprudência abaixo:  

 

RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE 
DE PACIENTE APÓS INTEVENÇÃO 
CIRÚRGICA. INFECÇÃO 
HOSPITALAR. RESPONSABILIDADE 
CIVIL OBJETIVA DO NOSOCÔMIO. 1. 
SENTENÇA ULTRA PETITA. 
REDUÇÃO. A sentença proferida 
apresenta-se ultra petita, em relação ao 
termo final da pensão. Desnecessária, 
contudo, a sua anulação, porquanto 
possível, nesta instância recursal, a 
redução do alcance de suas disposições 
com a sanação do vício constatado, o 
que não acarreta nenhum prejuízo aos 
litigantes. Assim, o termo final do 
pensionamento deve obedecer, 
exatamente, ao requerido na inicial, 
ficando ao mesmo limitado, ou seja, é 
devido até a data em que o filho da 
vítima venha a completar 25 anos de 
idade. Diante disso, a apelação dos 
autores, na parte em que pretendem 
seja o pensionamento estendido à data 
em que a vítima completaria 76 anos de 
idade, não merece ser conhecida, por 
lhes faltar interesse, na medida em que 
o pedido foi concedido, como dito, além 
do limite estabelecido na inicial. 2. DA 
GRATUIDADE JUDICIÁRIA. É devida a 
gratuidade judiciária para a Irmandade 
da Santa Casa de Misericórdia de Porto 
Alegre, por se tratar entidade 
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beneficente de assistência social, sem 
fins lucrativos. 3. RESPONSABILIDADE 
DA EQUIPE MÉDICA. Em sendo a 
responsabilidade dos médicos subjetiva, 
constituem pressupostos para o seu 
reconhecimento a caracterização de 
uma ação culposa, consistente da falha 
na prestação dos serviços, e do nexo de 
causalidade com o resultado danoso 
decorrente. A análise das provas, 
especialmente o laudo pericial, permite 
concluir que a equipe médica não agiu 
com negligência, imprudência ou 
imperícia a autorizar a 
responsabilização pretendida. Ao 
contrário, há demonstração de que os 
médicos agiram de acordo com as 
necessidades exigidas ao caso. 4. 
RESPONSABILIDADE DO 
NOSOCÔMIO. O hospital responde 
objetivamente pela infecção 
hospitalar, quando esta decorre do 
fato da internação, somente restando 
afastada sua responsabilidade pelos 
danos sofridos pelo paciente como 
conseqüência da infecção hospitalar 
se a causa da moléstia possa ser 
atribuída a evento determinado. A 
prova dos autos deixa claro que a 
paciente deu entrada no hospital em 
bom estado de saúde, sem qualquer 
alteração no exame clínico que 
contra-indicasse o procedimento 
cirúrgico. Liame etiológico entre o 
evento danoso extremo (morte) e a 
prestação dos serviços pelo hospital 
demandado que se faz presente. 5. 
QUANTUM. O quantum da 
compensação deve compreender, 
dentro do possível, a compensação pelo 
dano infligido à vitima, ao mesmo tempo 
servindo de freio, de elemento inibidor e 
de sanção ao autor do ato ilícito, a fim 
de que não o volte a repetir. Hipótese 
em que o quantum da compensação 
deve ser mantido, pois em consonância 
aos parâmetros de fixação desta Corte. 
[...] APELAÇÃO DOS AUTORES 



T
R

IB
U

NAL DE JU
ST

IÇ
A

                   RS     

 
 
 
 
 
PRLF 

Nº 70042310946 

2011/CÍVEL 
 

   16 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

CONHECIDA EM PARTE, E 
PARCIALMENTE PROVIDA. APELO 
DO HOSPITAL PROVIDO EM PARTE. 
(Apelação Cível Nº 70033385501, 
Décima Câmara Cível, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Paulo Antônio 
Kretzmann, Julgado em 25/03/2010). 
(Grifo meu). 

 

Mesmo tendo sido desacolhida a antecipação de tutela 
(fl. 947), confirmado pelo Tribunal de Justiça, agora, 
na apreciação do mérito, entendo que produzida a 
prova necessária ao acolhimento da pretensão, sendo 
cabível o pensionamento, tendo em vista a 
demonstração da aquisição da doença durante o 
período de tratamento e a necessidade absoluta de 
ser auxiliada a vítima pois não possível aos familiares 
suportarem o tratamento sem ajuda. 

 

Quanto à pensão, entende-se razoável a sua fixação 
em 2 (dois) salários-mínimos mensais, sem prejuízo 
das coberturas por internação que são pagas também 
pelo plano de saúde do pai da autora. 

 

Quanto aos danos materiais, entendo que correto o 
ressarcimento integral dos gastos desde que 
detectada a doença (março de 2008), devendo a parte 
autora comprovar nos autos e ser apurado em 
liquidação de sentença.  

 

Não se omite o elogio ao agir dos operadores de 
saúde envolvidos, inclusive relatando com honradez 
os elementos de prova que desfavoreceram ao réu; 
também não se olvida do bom conceito e da atividade 
benemérita da Santa Casa, que inclusive ajudou a 
salvar a vida da autora ao tratar a mielodisplasia, mas 
há responsabilidade ao ministrar transfusão com 
sangue infectado.  

 

Com relação aos danos morais, as circunstâncias que 
envolvem o caso concreto são de especial gravidade. 
Tratou-se de contaminação da qual foi vítima criança 
de tenra idade. Carregará tal sina pelo resto de sua 
existência, enfrentando não somente a desventura da 
doença de mielodisplasia, como, também, 
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infortunadamente, o drama de restar portadora do 
estigma da contaminação pelo HIV. 

 

Sendo a requerida a responsável pelos procedimentos 
dos quais a autora restou contaminada, entendo como 
razoável sua fixação em R$ 100.000,00, considerando 
a responsabilidade na operação de bancos de sangue 
da requerida, tendo em mente o porte econômico 
robusto da entidade ré em comparação com as 
necessidades da família da criança autora.” 

 

Em complementação, cumpre registrar que, ao contrário do 

sustentado pela parte ré, a parte autora não realizou transfusões de sangue 

em outros hospitais, conforme se constata dos documentos de fls. 

1036/1052 e 1056.  

Desimporta para a configuração do dever de indenizar a 

alegação da ré de que não há segurança absoluta com relação às 

transfusões de sangue, diante das limitações reconhecidas e existentes na 

ciência atual, uma vez que caberia ao nosocômio comprovar a ausência de 

falha na prestação do serviço, o que não ocorreu no caso em comento.  

Ademais, inadmissível nos dias atuais que um paciente seja 

contaminado em transfusão de sangue, diante de todos os recursos técnicos 

e testagem de rotina disponíveis nos hospitais, onde o risco de contágio, 

apesar de existente, é baixíssimo.    

Aliás, o nosocômio réu tem a obrigação de prestar um serviço 

seguro e de qualidade aos seus pacientes, evitando situações danosas 

como a vertida aos autos.  

Assim, comprovado nos autos que quando do início do 

tratamento na instituição ré a autora não era portadora de HIV e que 

somente a partir da realização de transfusões de Sangue na Santa Casa é 

que contraiu o vírus do HIV, resta evidenciado o nexo causal e o dever de 

indenizar.   
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DO DANO MORAL: 

No que tange aos danos morais, registro que, no caso, decorre 

do próprio evento danoso, pois imensuráveis a dor e o sofrimento 

suportados pela autora ao tomar conhecimento de que é portadora de HIV, 

tratando-se, por conseguinte, de danum in re ipsa. 

No ensinamento de Sérgio Cavalieri Filho tem-se, igualmente, 

a compreensão da desnecessidade de prova, quando se trata de dano moral 

puro (in Programa de Responsabilidade Civil, 5ª ed., 2ª tiragem, 2004, p. 

100): 

 

“...por se tratar de algo imaterial ou ideal a 
prova do dano moral não pode ser feita através dos 
mesmos meios utilizados para a comprovação do dano 
material. Seria uma demasia, algo até impossível 
exigir que a vitima comprove a dor, a tristeza ou a 
humilhação através de depoimentos, documentos ou 
perícia; não teria ela como demonstrar o descrédito, o 
repúdio ou o desprestígio através dos meios 
probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o 
retorno à fase da irreparabilidade do dano moral em 
razão de fatores instrumentais. 

Nesse ponto a razão se coloca ao lado 
daqueles que entendem que o dano moral está ínsito 
na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em 
si. (...) Em outras palavras, o dano moral existe in 
re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato 
ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso 
facto está demonstrado o dano moral à guisa de 
uma presunção natural, uma presunção hominis 
ou facti que decorre das regras de experiência 
comum”. 

 

Nesse fanal, os seguintes precedentes desta Corte acerca de 

casos semelhantes: 

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 
DANO MORAL. INFECÇÃO POR VÍRUS HIV. 
TRANSFUSÃO SANGÜÍNEA. NEGLIGÊNCIA DO 
HOSPITAL COMPROVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 
159 DO CC/1916, VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. 1. 
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NEGLIGÊNCIA COMPROVADA. DANO MORAL 
CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. São 
pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, nos 
termos do art. 159 do CC de 1916, vigente à época do 
fato, a conduta culposa do agente, o nexo causal e o 
dano, e a ausência de quaisquer destes elementos 
afasta o dever de indenizar. Comprovada nos autos a 
infecção da autora pelo vírus HIV após transfusão 
sangüínea realizada nas dependências do réu e o 
dano evidentemente suportado em decorrência do 
fato; e verificado que o demandado, além de ter sido 
negligente ao receber as bolsas de sangue utilizadas 
na transfusão da autora, sem proceder às anotações 
necessárias, tampouco verificar se estava o material 
de acordo com os requisitos exigidos pela legislação 
pertinente, não logrou demonstrar fato extintivo, 
impeditivo ou modificativo do direito da autora, 
limitando-se a expor argumentos despidos de qualquer 
elemento probatório, ônus que lhe competia, nos 
termos do art. 333, II, do CPC, resta incontestável a 
obrigação de indenizar. Dispensável qualquer 
digressão acerca do dano moral suportado pela 
autora, estando caracterizado, no caso, o dano in 
re ipsa. Sentença de procedência mantida por seus 
próprios e jurídicos fundamentos. 2. QUANTUM 
INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. Na fixação da 
reparação por dano extrapatrimonial, incumbe ao 
julgador, atentando, sobretudo, para as condições do 
ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, e aos 
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, 
arbitrar quantum que se preste à suficiente 
recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 
enriquecimento sem causa da vítima, fatores 
devidamente observados no caso concreto. 3. 
EXPLICITAÇÃO DA SENTENÇA. É cediço que, 
quando da fixação do quantum indenizatório, pode o 
julgador utilizar o salário-mínimo como medida, no 
entanto, deve ser indicado pelo magistrado o montante 
da condenação em termos monetários, com algum 
critério de atualização. Inteligência do inciso iv do art. 
7º da Constituição Federal. Norma constitucional que 
veda a vinculação do salário-mínimo para qualquer 
fim. Hipótese em que o cálculo do montante 
indenizatório deve partir do valor de R$ 48.000,00 
(quarenta e oito mil reais), correspondentes a 400 
vezes o salário-mínimo vigente na data da propositura 
da ação (R$ 120,00 07.05.1997), corrigidos 
monetariamente a partir da mesma data e acrescidos 
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de juros legais, a contar da citação (17.07.1997). 
APELAÇÃO IMPROVIDA. EXPLICITAÇÃO DA 
SENTENÇA. (Apelação Cível Nº 70021689112, 
Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 
29/05/2008)” grifei 

 

Assim, vai mantido o reconhecimento do dever de indenizar a 

título de danos morais. 

DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 

Cumpre-se, então, ao exame do quantum indenizatório, objeto 

de inconformidade de ambos litigantes.  

A reparabilidade do dano moral, alçada ao plano constitucional, 

no artigo 5º, incisos V e X da Carta Política, e expressamente consagrada na 

lei substantiva civil, em seus artigos 186 combinado com 927, exige que o 

julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, 

arbitre, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um 

valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.  

Neste mister, impõe-se que o magistrado atente às condições 

do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, assim como à intensidade 

e duração do sofrimento, e à reprovação da conduta do agressor, não se 

olvidando, contudo, que o ressarcimento da lesão ao patrimônio moral do 

indivíduo deve ser suficiente para recompor os prejuízos suportados, sem 

importar em enriquecimento sem causa da vítima. 

A dúplice natureza da indenização por danos morais vem 

ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri 

Filho, em sua obra Programa de Responsabilidade Civil: 

 
“Como tenho sustentado em minhas Instituições de Direito 
Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 
conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - 
punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da 
vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido 
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uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio 
de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma 
satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual 
ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser 
obtido „no fato‟ de saber que esta soma em dinheiro pode 
amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o 
desejo da vingança” (in: Programa de Responsabilidade 
Civil. 5ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p.108/109, grifei). 

 

Diverso não é o entendimento do Colendo STJ, consoante se 

verifica do seguinte precedente: 

 

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. 
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MILITAR. 
VÍTIMA DE HOMICÍDIO EM QUARTEL.  (...)Assim, 
ultrapassada esta questão, se faz necessário observar 
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 
bem como o valor arbitrado deve guardar dupla 
função, a primeira de ressarcir a parte afetada dos 
danos sofridos, e uma segunda pedagógica, dirigida 
ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos 
semelhantes venham a ocorrer novamente e, ainda, 
definir a quantia de tal forma que seu arbitramento não 
cause enriquecimento sem causa à parte lesada. 
Nesse sentido entendo por manter a fixação realizada 
pelo magistrado singular.(...)(REsp 1109303/RS, Rel. 
Ministro  LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 
04/06/2009, DJe 05/08/2009) 

 

Ao concreto, levando em conta as condições econômicas e 

sociais da ofendida, que litiga ao abrigo da AJG; e da agressora, entidade 

filantrópica sem fins econômicos; a gravidade potencial da falta cometida, 

considerando, principalmente, a gravidade do vírus contraído pela 

demandante em razão da falha na prestação de serviço pela ré; o caráter 

coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade; e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento 

injustificado; impõe-se à manutenção do montante indenizatório, fixado a 

título de reparação por danos morais em R$ 100.000,00 (cem mil reais) 
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para cada autora; quantum que se revela suficiente e condizente com as 

peculiaridades do caso e de acordo com caso análogo julgado recentemente 

por este julgador (apelação cível nº 70038255584) . 

Os juros de mora e a correção monetária vão mantidos nos 

mesmo termos, diante da insurgência das partes, no ponto.  

DO DANO MATERIAL. 

No que pertine aos danos materiais, verificada a 

responsabilidade da ré pelo evento danoso, não há como eximir a entidade 

hospitalar do ressarcimento das despesas dispendidas pela autora para 

tratamento do vírus do HIV desde março de 2008, quando da contaminação, 

desde que devidamente comprovadas em sede de liquidação de sentença.  

DO PENSIONAMENTO:  

No que tange ao direito de pensionamento da autora em razão 

da contaminação por HIV nas dependências do nosocômio réu, nada a 

reparar no decisum.  

Isto porque, por certo que há redução da capacidade laborativa 

da autora em razão do contaminação, o que justifica o arbitramento a título 

de pensionamento pela redução da capacidade de trabalho, 

independentemente do efetivo exercício de atividade remunerada, consoante 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte1: 

PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. CABIMENTO. 
PRECLUSÃO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO 
OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE 
TRÂNSITO. MENOR. CAPACIDADE LABORATIVA. 
REDUÇÃO. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. PENSÃO. DANO 
MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. 

                                            
1
Apelação Cível Nº 70028169852, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Julgado em 18/03/2009; Apelação Cível Nº 

70021684600, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Orlando Heemann 

Júnior, Julgado em 15/05/2008; Apelação Cível Nº 70017595505, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudio Baldino Maciel, Julgado em 07/12/2006; Apelação Cível 

Nº 70014329700, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Orlando 

Heemann Júnior, Julgado em 29/06/2006.  
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QUANTUM. INVIABILIDADE. I – (...). III - É devida a 
indenização ao adolescente que teve sua capacidade 
laborativa reduzida. O fato de não exercer atividade 
remunerada, no momento do acidente, não afasta a pretensão 
indenizatória, pois a redução da aptidão para o trabalho, por si 
só, gera prejuízo que refletirá em toda a sua vida. Recurso 
especial não conhecido, com ressalva quanto à terminologia. 
(REsp 712.293/RJ, Rel. Ministro  CASTRO FILHO, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 21/11/2006, DJ 04/12/2006 p. 300) 

 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 
ATROPELAMENTO DE MENOR IMPÚBERE QUE SOFREU 
AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR E OUTRAS 
SEQÜELAS. REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O 
TRABALHO. PENSÃO DEVIDA. É devido o pensionamento 
vitalício pela diminuição da capacidade laborativa decorrente 
das seqüelas irreversíveis, conquanto a vítima, menor 
impúbere, não exercesse atividade remunerada à época do 
acidente. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 
126.798/MG, Rel. Ministro  CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA 
TURMA, julgado em 16/10/2001, DJ 04/02/2002 p. 365) 

 

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 
ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA 
DA EMPRESA DE TRANSPORTE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 
DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIMINUIÇÃO DA 
CAPACIDADE LABORATIVA. PENSIONAMENTO. 
CABIMENTO. 1. (...). 2. Como comprovado pelas instâncias 
ordinárias, resta inequívoco nos autos que a autora sofreu 
lesões graves, de natureza permanente, acarretando redução 
de sua capacidade laborativa. 3. Patente, portanto, a existência 
do dano material, correta a fixação da pensão indenizatória 
pelo Tribunal de origem, com fundamento no art. 1539 do 
Código Civil. 4. (...) 5.  Recurso especial não conhecido. (REsp 
769.047/ES, Rel. Ministro  JORGE SCARTEZZINI, QUARTA 
TURMA, julgado em 11/10/2005, DJ 07/11/2005 p. 307) 

 

Pertinente, ainda, a transcrição da lição de Arnaldo Rizzardo2: 

As consequências da lesão trazem prejuízos duradouros à 
capacidade laborativa do ofendido, e, às vezes, vão a ponto de 
impedir totalmente o exercício do trabalho. Dependendo do 
grau de limitação, variará a indenização, “que será sempre 
correspondente à inabilitação para o trabalho, ou à depreciação 

                                            
2
RIZZARDO, Arnaldo. Responsabilidade Civil: Lei nº 10.406, de 10.01.2002. Rio de Janeiro: 

Forense, 2007, p. 232. 
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sofrida, conforme a hipótese, (...). Mesmo se o trabalho 
desempenhado não sofrer, na prática, diminuição na qualidade 
e na intensidade, o dano precisa ser ressarcido, eis que a 
limitação para as atividades humanas é inconteste. Talvez 
continue no mesmo trabalho, mas é viável que resulte a 
impossibilidade para a admissão em outro que propicie igual 
padrão de rendimentos”. 

 

No que tange ao valor do pensionamento, entretanto, merece 

ser reformada a sentença, diante das peculiaridades do caso concreto, em 

especial a gravidade da doença contraída, bem como pelo fato de se tratar 

de uma família de baixa situação econômica (fls. 66/71), que está litigando 

ao abrigo da AJG e que, por certo, terá de arcar com elevados custos para a 

manutenção da qualidade de vida da autora.  

Assim, impõe-se a majoração do pensionamento mensal para 4 

(quatro) salários mínimos. 

DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA IMEDIATA 

CONCESSÂO DO PENSIONAMENTO: 

No que diz respeito à antecipação dos efeitos da tutela, 

assiste razão à autora, pois presentes os pressupostos previstos no art. 273 

do Código de Processo Civil, senão vejamos. 

Isto porque, com a contaminação pelo Vírus do HIV é evidente 

que a família da autora terá um maior dispêndio com medicação e 

tratamento médico para amenizar os efeitos nefastos da doença, 

evidenciando a presença de verossimilhança do alegado direito deduzido 

na inicial; e o perigo na demora, evidenciado na natureza alimentar do 

benefício, ante a condição de hipossuficiente da autora, suficientes à 

concessão da tutela antecipada.  

Nesse sentido, colaciono precedentes desta Col. Câmara: 
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AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. PLANO 
DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DA ANTECIPAÇÃO 
PARCIAL DA TUTELA. TRATAMENTO DE DOENÇA 
INFECTO-CONTAGIOSA (HEPATITE-C). 
INCIDÊNCIA DA LEI N.º 9.656/98 E DAS REGRAS 
DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 
RECURSO DESPROVIDO. Diante da prova 
inequívoca da necessidade e urgência do tratamento 
para a moléstia infecto-contagiosa (hepatite-C), 
contraída pela beneficiária, não se justifica a negativa 
de cobertura feita pela operadora do plano de saúde, 
impondo-se a manutenção da medida antecipatória de 
tutela concedida em 1º grau. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO DESPROVIDO, EM DECISÃO 
MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 
70040449829, Sexta Câmara Cível, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 
em 12/07/2011) 

 

“RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE. 
FILHA PORTADORA DOS VÍRUS DA AIDS E 
HEPATITE C. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 
REQUISITOS. Presente prova do fundado receio de 
dano irreparável ou de difícil reparação, é de ser 
deferida a antecipação de tutela. Hipótese em que 
prova de incapacidade para o trabalho por ser a 
Agravante portadora dos vírus da AIDS e Hepatite 
C. Recurso provido. (Agravo de Instrumento Nº 
70030776454, Vigésima Segunda Câmara Cível, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de 
Azevedo Souza, Julgado em 29/10/2009)” grifei 

 

Presentes, portanto, os pressupostos do art. 273 do CPC, o 

deferimento da tutela antecipada, para a concessão do benefício de pensão 

mensal, no valor de 04 (quatro) salários mínimos, a contar da data deste 

julgamento, é medida impositiva.  

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

Insurgem-se, ainda, a demandante, quanto à verba honorária 

arbitrada na sentença recorrida, pugnando pela sua majoração.  

É cediço que, no arbitramento da verba honorária, deve ser 

observado o local de prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho 
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realizado pelo causídico e o tempo de trâmite da ação e, em havendo 

condenação, o percentual entre 10% e 20%, nos termos do art. 20, § 3º do 

CPC.  

A par desta compreensão, cumpre a manutenção da verba 

honorária fixada na sentença em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que se 

coaduna com as peculiaridades do caso e aos parâmetros estabelecidos no 

dispositivo legal acima identificado. 

Por derradeiro, apenas consigno que o entendimento ora 

esposado não implica ofensa a quaisquer dispositivos, de ordem 

constitucional ou infraconstitucional, inclusive àqueles mencionados pelas 

partes em suas manifestações no curso do processo. 

 

Diante do exposto, o VOTO é no sentido de NEGAR 

PROVIMENTO À APELAÇÃO DO RÉU e DAR PARCIAL PROVIMENTO 

AO APELO DA AUTORA, ao efeito de majorar o pensionamento mensal 

para 04 (quatro) salários-mínimos e deferir a tutela antecipada, fulcro no 

artigo 273 do CPC, para que a parte ré pague a pensão mensal à autora, a 

contar desta data, mediante depósito bancário em conta a ser informada 

pela suplicante.  
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DES. TÚLIO DE OLIVEIRA MARTINS (REVISOR) - De acordo com o(a) 

Relator(a). 

DES. JORGE ALBERTO SCHREINER PESTANA (PRESIDENTE) - De 

acordo com o(a) Relator(a). 

 

DES. JORGE ALBERTO SCHREINER PESTANA - Presidente - Apelação 

Cível nº 70042310946, Comarca de Porto Alegre: "NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO DO RÉU E DERAM PARCIAL PROVIMENTO À 

APELAÇÃO DA AUTORA. UNÂNIME." 

 
 
Julgador(a) de 1º Grau: EDUARDO KOTHE WERLANG 


