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Sentença
 

Ação: Procedimento do Juizado Especial Cível 
Processo nº: 5525396.85.2019.8.09.0051 
Reclamante(s): João Vitor Freitas Branquinho 
Reclamado(s): Instituto De Urologia E Nefrologia De Goiania Ltda Hospital Do Rim
 

Trata-se de Ação de Indenização Por Danos Morais proposta por JOÃO
VITOR FREITAS BRANQUINHO em face de INSTITUTO DE UROLOGIA E
NEFROLOGIA DE GOIÂNIA (HOSPITAL DO RIM), partes devidamente qualificadas.
 

Aduz o Reclamante que em 31 de maio de 2019 deu entrada no hospital
requerido com fortes cólicas nos rins. Após realizar exames, foi acompanhado a uma
maca para que ali terminasse de receber a medicação intravenosa, todavia, ao se
sentar na maca, o requerente foi surpreendido com uma agulha que perfurou o seu
glúteo.
 

Sustenta que o Requerente iniciou o uso do medicamento TARV (Terapia Anti
Retroviral) durante o período de 28 (vinte e oito) dias, imunoglobulina específica para
hepatite B, aplicação de vacina contra hepatite B em 30 e 180 dias, bem como uma
bateria de exames, quais sejam: Anti-Hbs, HBSAG, Anti-HCV e Anti – HBSIGG, todos
estes para detectar hepatite C e HIV. Requer indenização por danos morais.
 

Verifica-se que o Promovido foi devidamente citado acerca da audiência de
conciliação (evento 7), mas não compareceu no ato conciliatório, conforme observado
no Termo de Audiência (evento 8), nem tampouco apresentou contestação.
 

Assim, conforme preconiza o artigo 20 da Lei 9.099/95, decreto a revelia do
Requerido e reputo verdadeiros os fatos alegados pelo Autor, todavia, esse efeito é
meramente relativo, atingindo apenas os fatos e não o direito.
 

Posto isto, passo à análise do mérito.
 

Primordialmente, saliento que a prestação de serviços à saúde é considerada
uma relação de consumo, devendo ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor
(Lei n. 8.078/90), respondendo o Demandado objetivamente pelos supostos danos
causados.
 

A despeito disso, algumas vantagens são conhecidas ao reclamante em
detrimento do reclamado, com o fito de proporcionar igualdade real entre as partes,
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diante do reconhecimento da vulnerabilidade e hipossuficiência do primeiro, frente ao
segundo na relação jurídica e processual, respectivamente existente.
 

Da análise dos autos, constata-se relatório médico, o qual encaminhou o
Demandante para o uso de imunoglobulina específico para Hepatite b (HBIG), uma vez
que sofreu acidente com material perfurocortante dentro da Instituição Hospitalar de
fonte desconhecida, bem como a apresentação dos resultados dos exames realizados
por ele. Portanto, comprovado pelo médico do Promovido o acontecimento dos fatos
narrados na exordial.
 

In casu, entendo que houve a falha na prestação de serviço, devendo,
portanto, o Reclamado responder nos termos do artigo 14 do Código do Consumidor, 
in verbis:
 

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de
culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos
relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou
inadequadas sobre sua fruição e riscos.
 

Os hospitais, na qualidade de prestadores de serviços, respondem
independente de culpa pelo serviço defeituoso prestado ao consumidor. Caso em que
restou evidenciado o nexo de causalidade entre a falha de serviço, uma vez que o
promovido tem o dever de limpeza e conservação dos ambientes hospitalares.
 

A Constituição de 1998 prevê, em seu artigo 5º que: “É assegurado o direito
de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral e à
imagem”. E no inciso X do citado artigo: “São invioláveis a intimidade, a vida privada, a
honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material
ou moral decorrente de sua violação”.
 

É sabido que para a indenização do dano moral, suficiente a prova do fato,
não se exigindo a demonstração do prejuízo em concreto. In casu, comprovado que o
paciente sofreu acidente dentro da Unidade Hospitalar, diante da falta de limpeza e
conservação do ambiente, resultando em inúmeros exames, medicamentos e
aplicação de vacina contra hepatite B.
 

Portanto, restando evidenciado nos autos a repercussão causada na esfera
psicológica, pela contrariedade gerada.
 

Quanto ao montante a ser indenizado, consoante os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, o valor da indenização dos danos morais deve
ser definido considerando a repercussão econômica do dano, a capacidade financeira
do lesado e do agente, o grau de dolo ou culpa deste e, por fim, a dor experimentada
pela vítima, conforme caso. Assim, o ressarcimento do dano moral tende a ser
aproximar da justa medida do abalo sofrido, evitando, de um lado, o enriquecimento
sem causa, e, do outro, a impunidade, de maneira a propiciar a inibição da conduta
ilícita.
 

Concluo, então, que deve ser fixada a indenização moral na proporção de 
R$10.000,00 (dez mil reais).
 

DO EXPOSTO, com fulcro nas motivações acima delineadas e normas
regentes da espécie, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 
CONDENAR o reclamado ao pagamento ao reclamante o valor de R$10.000,00 (dez 
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mil reais) referentes aos danos morais a ele causados, incidindo juros legais de 1% ao
mês e correção monetária pelo INPC a partir deste arbitrium.
 

Após o trânsito em julgado, havendo manifestação, intimem-se as partes
requeridas, nas pessoas de seus advogados, para satisfazerem a condenação em 15
(quinze) dias, sob pena de incidência de multa prevista nos termos art. 523 do Código
de Processo Civil, aqui aplicado subsidiariamente.
 

Abstenho de condenar em custas e honorários nos termos do artigo da 55 Lei
n.º 9.099/95.
 

Intimem.
 

Data do sistema.
 

 
 

GUSTAVO ASSIS GARCIA
 

Juiz de Direito em Substituição
 
A
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