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REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO 
PROVIDO. 
 

 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 

0001028-36.2016.8.16.0126, da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Palotina, 

em que são Apelantes GRACIOMARA HAMESTER ARNHOLD E OUTROS e 

Apelado MUNICÍPIO DE PALOTINA. 
 
I – RELATÓRIO: 
 
GRACIOMARA HAMESTER ARNHOLD E OUTROS, ajuizaram ação 

de indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência, em face de 

MUNICÍPIO DE PALOTINA, em razão da morte de seu genitor decorrente de uma 

queda nas dependências do Hospital Municipal Prefeito Quinto Abrão Delazeri. 

 

Narram, essencialmente, que no dia 13/11/2015 o Sr. Clair, pai dos 

autores, contando na época com 65 anos de idade, foi internado com sintomas de 

pressão baixa, sendo negado aos filhos a autorização para permanecer junto ao 

paciente. Sem acompanhamento familiar, sofreu uma queda no período noturno, 
constando no prontuário ter ocorrido no banheiro, mas que, segundo relatos, teria 

caído de uma das macas, o que culminou na sua transferência para o Hospital Bom 

Jesus na madrugada do dia 14/11/2015. 

 

Relatam que foram informados no Hospital Municipal de que teria sido 

um AVC, mas no Hospital Bom Jesus tomaram conhecimento de que era traumatismo 
craniano e que, posteriormente, foi este o motivo do óbito. Afirmam, então, que se 

houvesse um familiar acompanhando o paciente ou se o hospital tivesse tomado os 

devidos cuidados, a queda e o consequente óbito poderiam ter sido evitados. 

 

Ao final, requereram a condenação do réu ao pagamento de danos 

morais.  
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No mov. 6.1 foram deferidos os benefícios da justiça gratuita aos 

autores e a tutela de urgência para que o Hospital Municipal apresentasse as 

gravações das câmaras de segurança dos dias 13/11/2015 e 14/11/2015, diligência 

esta que restou infrutífera (mov.11.2). 

 

Na contestação (mov. 14.1), o réu ressaltou que o paciente recebeu 

atendimento adequado no hospital, mediante consultas e exames, inexistindo 
qualquer omissão, sendo que, após o paciente ter apresentado mal-estar, os médicos 

tomaram todas as providências necessárias e decidiram pela transferência ante a 

necessidade de cirurgia com especialista em neurologia. Esclareceu que no pronto 

socorro não há espaço para acompanhamento pelos familiares e na enfermaria havia 

uma equipe de enfermagem revezando-se no atendimento.  

 

Alegou, então, ilegitimidade passiva; ausência de nexo causal e de 

culpa, já que o evento danoso não decorreu da conduta de agente público do 

município; subsidiariamente, requereu que seja considerada uma culpa leve, eis que 

houve a tentativa de realizar os procedimentos que estavam ao alcance, e que o dano 

moral seja pautado com critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 

 
Apresentada a impugnação (mov. 34.1), o processo foi saneado 

definindo-se os pontos controvertidos nas questões de fato: a) houve a prática de 

conduta ilícita (ação ou omissão) por parte do réu? b) o réu foi omisso 

(responsabilidade civil subjetiva) na conduta com o 'de cujus', o que teria levado à sua 

morte? c) há nexo de causalidade entre a ação/omissão do réu e o evento danoso? d) 

deve o réu ser condenado a título de danos morais? f) qual o 'quantum' 

indenizatório?; e na matéria de direito: a) há responsabilidade civil do réu pelos danos 

sofridos pelos autores? b) aplica-se a teoria da perda de uma chance no caso em 

tela? (mov. 52.1). 

 

Em audiências de instrução e julgamento, realizadas em 10/05/2017 

(mov. 120) e em 01/06/2017 (mov. 129), foram tomados os depoimentos pessoais 
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das autoras Neide e Graciomara e do preposto do Município, além de uma 

testemunha arrolada pela parte autora e três pela parte ré. 

 

Por fim, sobreveio a sentença atacada (mov. 139.1), na qual o juízo 

de origem julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como 

condenou os autores ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a 

concessão da assistência judiciária gratuita.  
 

Inconformados, os autores apresentaram recurso de apelação, 

sustentando, em síntese (mov. 152.1): 

 

- que o pai dos autores, apenas permaneceu internado por 

determinação médica, ainda que aparentasse estar bem; 

- que foi negado ao paciente o direito de estar acompanhado, em 

desconformidade com o art. 16 do Estatuto do Idoso; 

- que a causa da morte foram as complicações decorrentes do 

traumatismo craniano ocorrido quando da queda ao solo, nas dependências do 

Hospital Municipal de Palotina; 

- que a necessidade de acompanhante não constava expressamente 
no prontuário médico por se tratar de previsão legal; 

- que o juiz “a quo” não pode pretender concluir que, caso o paciente 

estivesse acompanhado, a queda ocorreria da mesma forma, até porque nem mesmo 

se sabe em que condições ele estava quando levantou-se para ir ao banheiro e caiu; 

- que quando o apelado deixou de cumprir o Estatuto do Idoso 

chamou para si a responsabilidade por qualquer dano. 
 

O apelado apresentou contrarrazões (mov. 156.1). 

 

É a breve exposição. 

 
II – VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO: 
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A controvérsia cinge-se ao reconhecimento da responsabilidade civil 

do Município de Palotina pelos danos morais suportados pelos autores, uma vez que 

o genitor da parte autora morreu em razão de complicações surgidas a partir da 

queda no hospital supostamente evitável se o paciente estivesse acompanhado de 

algum familiar. 

 

Como já destacado na sentença atacada, trata-se de hipótese de 
responsabilidade subjetiva, por se tratar de ato omissivo da administração pública, 

para a configuração da qual é necessária a demonstração da omissão estatal, do 

dano, da culpa administrativa e do nexo causal. 

 

Em relação à conduta dos agentes públicos em impedir que 

permanecesse um acompanhante com o idoso na enfermaria, evidente a violação da 
regra contida no artigo 16, caput e parágrafo único, do Estatuto do Idoso, e nas 

Informações para Internação Hospitalar do próprio Hospital Municipal Prefeito Quinto 

Abrão Delazeri (mov. 121.2): 

 
Art. 16. Ao idoso internado ou em observação é assegurado o direito a 

acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições 

adequadas para a sua permanência em tempo integral, segundo o critério 

médico. 

Parágrafo único. Caberá ao profissional de saúde responsável pelo 

tratamento conceder autorização para o acompanhamento do idoso ou, no 

caso de impossibilidade, justificá-la por escrito. 

 

Informações aos acompanhantes: É permitida a permanência de apenas um 

acompanhante em caso de menores de 18 anos, acima de 60 anos e em 

casos especiais sob orientação médica. 

 
Claramente, diante da idade avançada do paciente, não cabia à 

enfermaria impedir a presença do acompanhante, tendo em vista que, na ausência de 

justificativa por escrito alegando a sua impossibilidade, a autorização é determinação 
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legal. 

 

Inclusive, essa é a orientação padrão do estabelecimento médico, 

conforme informações trazidas pela médica SILVIA HELENA LEAL COSTA: em se 

tratando de paciente idoso, o procedimento padrão no hospital é não escrever no 

prontuário que pode ficar um acompanhante; não há negativa nesses casos, em 

razão de se tratar de direito assegurado ao paciente; no pronto socorro, na área de 

emergência, não há lugar para o familiar em razão do ambiente conturbado, mas 
neste local o paciente é monitorado e tem enfermeiras o tempo todo acompanhando o 

quadro; por fim, alega não ter presenciado a negativa do acompanhante e que 

apenas conversou com a família sobre o atendimento que prestou (mov.129.3). 

 

A testemunha KATIUSCIA DEPAULI CHIAMENTI, também sobre a 

rotina do hospital no internamento, elucida: que é possível ter acompanhante; que o 

procedimento depende da avaliação médica; que quando o médico determina o 

acompanhamento, ou a família exige ficar junto, isso é seguido criteriosamente; que o 

acompanhante só é liberado quando a família não se pronuncia e o paciente não tem 

risco de queda, mesmo assim depende de um consenso entre família e médico; que o 

enfermeiro tem autonomia para decidir a questão do acompanhamento (mov. 120.13). 

 
Em que pese a explicação sobre a prática no hospital, restou 

demonstrado que nenhum familiar foi autorizado a permanecer na enfermaria com o 

paciente, mesmo sendo idoso e com possível risco de queda, já que foi justamente 

este problema que o levou ao pronto socorro. 

 

Na sindicância aberta pelo Município, a enfermeira Katiuscia relata 
que uma das filhas do paciente lhe perguntou “se não precisaria mesmo de 

acompanhante ao seu pai” (mov. 34.3 – fl. 08), o que demonstra claramente que esta 

possibilidade já havia sido negada em momento anterior. 

 

A recepcionista CELSI KOGICK informou que a família pediu para 
acompanhar o genitor, mas o profissional de enfermagem negou o acesso “porque o 
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paciente estava bem e não solicitou confirmação da médica porque esta havia 

terminado suas consultas”; conta, ainda, que não houve insurgência dos familiares 

em relação à idade do Sr. Clair e que não havia formulário ou orientação escrita sobre 

a necessidade de acompanhamento (mov. 34.5 – fl. 01/02). 

 

O Sr. PAULO HAMESTER, filho do paciente, alegou que a 

recepcionista disse que não poderia acompanhar o pai, segundo orientação médica 

(mov. 34.6 – fl. 01). 
 

Em audiência de instrução e julgamento, a autora GRACIOMARA 

HAMESTER ARNHOLD narrou: que pediu o acompanhante para o genitor; que a 

secretária ligou para alguém e esta pessoa disse não poder ficar ninguém de 

acompanhante; que quando o genitor foi levado para a enfermaria foi lhe transmitido 

que ninguém poderia ficar de acompanhante (mov. 120.8 e 120.9). 

 

Ao contrário do afirmado na r. sentença, a requisição para que fosse 

oportunizado um acompanhante ao paciente não foi uma alegação isolada da autora 

Graciomara, sendo, neste momento, irrelevante a análise sobre o estado de saúde do 

Sr. Clair, tendo em vista que o Estatuto do Idoso não faz nenhuma ressalva neste 

sentido. 
 

Logo, sobre a alegação do apelado de que não negou a possibilidade 

de ter acompanhante, restou demonstrado que o paciente teve o seu direito violado 

pelo serviço deficiente prestado pelo estabelecimento médico. 

 

Em relação ao evento danoso, no Laudo do Exame de Necropsia nº 
352/2015 (mov. 1.8), realizado pelo Instituto Médico Legal, foi atestada a morte do 

paciente por broncopneumonia decorrente de traumatismo craniano. Portanto, o 

falecimento se deu em decorrência da queda e seus desdobramentos, restando 

analisar se há culpa administrativa e se existe nexo causal entre a omissão do 

hospital ao infringir o direito do idoso ao acompanhante e a sua morte. 
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Quanto à culpa, observa-se que o presente caso se insere na 

hipótese de falta do serviço, a qual decorre da ausência de seu funcionamento ou da 

sua insuficiência, não sendo necessária a individualização da negligência, imperícia 

ou imprudência por ser atribuída ao serviço público de forma genérica. 

 

É nesse sentido a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: 

 
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CIVIL. DANO MORAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO 

PÚBLICO E DAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO 

PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO. ATO OMISSIVO DO PODER 

PÚBLICO: MORTE DE PRESIDIÁRIO POR OUTRO PRESIDIÁRIO: 

RESPONSABILIDADE SUBJETIVA: CULPA PUBLICIZADA: FAUTE DE 

SERVICE. C.F., art. 37, § 6º. I. - A responsabilidade civil das pessoas 

jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado 

prestadoras de serviço público, responsabilidade objetiva, com base no 

risco administrativo, ocorre diante dos seguintes requisitos: a) do dano; b) 

da ação administrativa; c) e desde que haja nexo causal entre o dano e a 

ação administrativa. II. - Essa responsabilidade objetiva, com base no risco 

administrativo, admite pesquisa em torno da culpa da vítima, para o fim de 

abrandar ou mesmo excluir a responsabilidade da pessoa jurídica de direito 

público ou da pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço 

público. III. - Tratando-se de ato omissivo do poder público, a 
responsabilidade civil por tal ato é subjetiva, pelo que exige dolo ou 
culpa, numa de suas três vertentes, negligência, imperícia ou 
imprudência, não sendo, entretanto, necessário individualizá-la, dado 
que pode ser atribuída ao serviço público, de forma genérica, a faute 
de service dos franceses. IV. - Ação julgada procedente, condenado o 

Estado a indenizar a mãe do presidiário que foi morto por outro presidiário, 

por dano moral. Ocorrência da faute de service. V. - R.E. não conhecido. 

(RE 179147, Relator(a):  Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado 

em 12/12/1997, DJ 27-02-1998 PP-00018 EMENT VOL-01900-03 PP-00589 

RTJ VOL-00179-02 PP-00791). 
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Imperioso concluir que o hospital agiu com negligência na prestação 

do serviço público no momento em que deixou de assegurar o direito do idoso ao 

acompanhante, atitude contrária ao esperado diante da legislação vigente.  

 

De mais a mais, restou comprovado que não foram tomadas as 

devidas precauções no momento da negativa, já que a médica responsável pelo 

paciente em nenhum momento foi consultada sobre a questão, além de que os 

funcionários agiram com desatenção, considerando que a autorização constava nas 
orientações sobre internamento. 

 

Outrossim, a relação de causalidade entre as condutas adotadas no 

hospital e o dano gerado à parte autora restou demonstrada. 

 

Ao contrário do que afirma o juízo de origem e o apelado, não há 

como presumir que a presença do acompanhante em nada influenciaria no resultado 

verificado, levando em consideração que a sua presença diminuiria os riscos da 

efetivação do dano. 

 

Destaca-se que o paciente, depois de conversar com a Dra. Silvia, 

concordou em permanecer na enfermaria para o caso de ter outro mal-estar, 
considerando a sua idade avançada, de acordo com a informação prestada pela 

médica (mov. 129.3).  

 

Logo, a possibilidade de nova síncope não tinha sido descartada pela 

cardiologista, mesmo o Sr. Clair aparentando estar bem, conforme noticiado nos 

depoimentos e testemunhos. Até porque se tratava de paciente que tinha passado 
por uma cirurgia recente. 

 

Observa-se que um sangramento na situação do falecido seria mais 

gravoso do que em casos normais, ante os remédios para infarto que podem 

aumentar a extensão do sangramento, como ressaltou a médica em audiência. 
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Dito isso, o fato da autora Graciomara ter deixado seu pai ir sozinho 

ao banheiro quando estava em sua companhia, ou as constatações de que o paciente 

estava lúcido, comendo sozinho, falando, não são suficientes para se afirmar 

categoricamente que não havia chance de o acompanhante auxiliar o genitor no 

momento em que levantava da maca e, assim, evitar o dano. 

 

Na sindicância municipal, o Sr. ROBERTO CARLOS VALENTE, 

paciente que estava internado no mesmo quarto do Sr. Clair, contou que, antes da 
queda, ele se levantou e pediu para chamar a enfermeira enquanto caminhava 

sentido ao banheiro (mov. 34.5 – fl. 06). 

 

Desse modo, é possível que a presença do acompanhante fosse 

suficiente para oferecer suporte ao paciente, ao menos no sentido de diminuir os 

riscos de queda ou de atendê-lo com agilidade, ações que exigir dos demais 

pacientes internados se mostra desarrazoado. 

 

Veja-se que a médica cardiologista agiu de forma diligente, 

consultando o paciente e realizando os exames necessários, bem como que o 

paciente foi encaminhado para outro hospital para que recebesse atendimento 

especializado, diante da gravidade da situação. A ineficiência do serviço se deu no 
fato de que a vedação ao acompanhante retirou a mínima chance do paciente de ter 

a queda evitada, conduta que contrariou norma expressa no Estatuto do Idoso. 

 

Deste modo, impõe-se a reforma da sentença atacada para 

reconhecer que a conduta do apelado retirou dos familiares a chance de evitar ou 
minimizar o evento danoso, motivo pelo qual passo à fixação do quantum 

indenizatório. 

 

Há que se considerar que os autores são beneficiários da justiça 

gratuita (mov. 6.1), o que denota uma condição financeira relativamente baixa. 

Todavia, não há informação nos autos de que eram dependentes do genitor.  
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Não se pode olvidar, a culpa do Município que negou o direito do 

idoso ao acompanhante no momento da internação sem qualquer justificativa prévia, 

deixando-o na enfermaria apenas acompanhado de outros pacientes. 

 

Destarte, considerando os aspectos do caso concreto, especialmente 

a chance retirada da família de amparar o paciente, tenho como razoável fixar a 

indenização em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), quantia que indeniza satisfatoriamente 

os autores, servindo, ademais, como desestímulo à repetição do equívoco pelo 
Município, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa. 

 

O valor deve ser atualizado monetariamente desde o arbitramento 

(Súmula nº 362 do STJ) pelo IPCA-E, conforme decidido no RE 870947, e acrescido 

de juros de mora, apurados pela variação do índice oficial de remuneração da 

caderneta de poupança desde o evento danoso (Súmula nº 54 do STJ), de acordo 

com o art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, alterado pela Lei nº 11.960/2009. 

 

Tendo em vista as alterações realizadas em sede recursal, impõe-se 

a redistribuição dos ônus sucumbenciais.  

 

Em atenção ao disposto no art. 85, §§ 2º, 3º, I, e 11 do CPC/2015, 
condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

fixados em 10% sobre o valor da condenação, tendo em vista o trabalho realizado 

pelos advogados, a natureza da demanda e a complexidade do tema aqui discutido. 

 
Diante do exposto, dou provimento ao recurso, para o fim de 

condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, com a consequente 
readequação dos ônus sucumbenciais.  

 
III – DECISÃO: 
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ACORDAM os integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de 

Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em dar provimento ao 
recurso, nos termos postos. 

 

Participaram da sessão e acompanharam o voto do Relator o 

Excelentíssimo Senhor Desembargador Sílvio Vericundo Fernandes Dias e o Juiz 

Substituto em Segundo Grau Carlos Mauricio Ferreira. 

 
Curitiba, 20 de março de 2018. 

 
Des. ANTONIO RENATO STRAPASSON 

Relator 


