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ENCONTRO 03 
 

CASO GERADOR:  
 

Sonâmbulo estrangula esposa durante pesadelo 
Um britânico com histórico de sonambulismo estrangulou a própria mulher durante um 
pesadelo. 
Brian Thomas, de 59 anos, e sua mulher, Christine, de 57, estavam de férias acampando no País de 
Gales quando ele a atacou no meio da noite. 
Assim que acordou, ele ligou para o serviço de emergência e pediu socorro, mas ela já estava 
morta. 
"Acho que matei minha mulher. Meu Deus... Achei que um ladrão tinha entrado. Eu estava 
brigando com eles, mas era a Christine. Eu devia sonhando. O que eu fiz? O que eu fiz? Vocês 
podem mandar alguém aqui?", disse Thomas à atendente do serviço, em gravação mostrada 
durante uma das audiências de seu julgamento, na terça-feira, na cidade de Swansea. 
Segundo policiais que foram até o local, Thomas estava chorando e tremendo, e repetia: "Ela é 
tudo para mim". 
'Insanidade' 
A promotoria do caso afirmou que não está buscando uma sentença de culpa por homicídio, mas 
sim um veredicto especial por motivos de "insanidade". 
"Reconhecemos que o senhor Thomas não é 'insano' no sentido comum da palavra", disse o 
promotor Paul Thomas. "Em outras palavras, na hora da morte, o réu estava dormindo e sua 
mente não tinha controle sobre o que seu corpo estava fazendo." 
Brian Thomas sofria de distúrbios do sono há 50 anos. Um painel de médicos realizou exames que 
confirmaram que seu comportamento naquela noite foi "consistente com o conceito legal de 
automatismo". A lei britânica, no entanto, determina que há automatismo insano e automatismo 
não-insano. 
"Este foi um caso de automatismo insano porque os distúrbios enfrentados pelo réu desde sua 
infância eram 'parte dele' e não podiam ser curados", afirmaram. 
Se esta for sua sentença, ele terá de ser submetido a um tratamento em um hospital psiquiátrico e 
poderá ser preso indefinidamente. 
Os advogados de defesa estão pedindo que Thomas seja considerado como vítima de 
"automatismo não-insano" e pedindo sua absolvição. 
Thomas estava tomando medicamentos antidepressivos e remédios para o controle de sintomas 
do Mal de Parkinson, que ele suspendeu durante aquelas férias porque eles afetavam seu 
desempenho sexual. 
Brian e Christine Thomas estavam casados há 39 anos e tinham duas filhas.3 

 
 

II - RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL SUBJETIVA 
 
 

 

                                                           
3 http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2009/11/091118_sonambuloml.shtml?print=1  

Pressupostos da responsabilidade civil extracontratual  
(CC/02, art. 186)

Conduta culposa
Nexo 
causal 

Dano 

http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2009/11/091118_sonambuloml.shtml?print=1
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1. A conduta 
- Conduta é gênero, de que são espécies:  
 > Ação  

> Omissão 
 
1.1. Conceito 
- Qual conduta tem relevo para o direito?  
 

 

- Para que o comportamento tenha relevo jurídico, se faz necessária a presença da 
voluntariedade?  
> O sonâmbulo é responsável por seus atos?  
 
1.2. Ação 
- Há uma natural obrigação de abstenção de causar dano a outrem?  
- O que é a ação?  
- Exemplo:  

> destruição de uma coisa alheia 
> a morte 

 > lesão corporal causada em alguém 
 
- Mas e a omissão, o que será?  

>Sou responsável por omissão sempre?  
>Somente os pais respondem civil e penalmente pela omissão da alimentação dos 

filhos?  
>Somente o médico contratado pelo cliente, ou que está adstrito ao atendimento, 

responde pela falta desse atendimento, porque assumiu a posição de garantidor? 
 

Conduta 

Ação/omissão 

Aspecto físico 

Vontade 

Aspecto 
psicológico 
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Discussão: Hospital particular é obrigado a prestar atendimento a quem 
quer que seja, sob pena de considerar omissão dele?  

 
Caso 01.  
 

 
NEGATIVA IMORAL 
RECUSAR ATENDIMENTO DE GESTANTE EM TRABALHO DE PARTO GERA DANO MORAL 
15 de novembro de 2014, 9h00 
Por negar atendimento a uma mulher que 
estava em trabalho de parto, a Santa Casa de 
Santos e uma operadora de plano de saúde 
foram condenadas a pagar indenização no 
valor de R$ 15 mil. A mulher teve de 
procurar um hospital público. A decisão é 
da 6ª Câmara de Direito Privado do Tribunal 
de Justiça de São Paulo. 
Segundo o processo, em fevereiro de 2008, a 
mulher deu entrada na documentação para 
que a criança nascesse no hospital. Mas, ao 
entrar em trabalho de parto, foi informada 
pelos funcionários que, em razão de 
problemas com o plano de saúde, o 
procedimento não poderia ser feito. Ela não 
havia sido notificada da suspensão do 
contrato com antecedência e precisou ir a um hospital público. 
Em relação a suspensão do plano, o hospital informou à Agência Nacional de Saúde que os 
atendimentos a grávidas foram mantidos e que, no caso específico, o plano só foi suspenso em 
definitivo a partir de abril de 2008, quando a criança já havia nascido.  
Acontece que, segundo a decisão, a autora estava grávida no momento da suspensão do plano de 
saúde, e por isso se enquadrava na situação prevista no ofício encaminhado à ANS, "razão pela 
qual o atendimento médico não poderia ser negado pelo hospital", afirmou o desembargador 
Fortes Barbosa, relator do recurso. 
"O dano moral decorre do sofrimento físico e psicológico suportado pela autora, a qual, em 
trabalho de parto, em razão da injusta negativa de cobertura, teve que procurar atendimento 
médico em hospital da rede pública”, disse. 
Barbosa condenou o hospital e o plano de saúde a pagarem o valor  de R$ 15 mil de indenização 
de forma solidária. Segundo ele, por ser relação de consumo, quem se compromete a prestar 
serviços de saúde tem responsabilidade pela qualidade dos serviços prestados, "enquadrando-se 
na hipótese o plano de saúde e o hospital onde os médicos trabalham". 
Os desembargadores Vito Guglielmi e Percival Nogueira também participaram do julgamento e 
acompanharam o voto do relator. Com informações da Assessoria de Imprensa do TJ-SP.  
Apelação 0011442-77.2010.8.26.0562 
Revista Consultor Jurídico, 15 de novembro de 2014, 9h00 
 
Caso 02.  
 

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. 
INEXISTÊNCIA. SÚMULA Nº 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. HOSPITAL PARTICULAR. RECUSA DE 
ATENDIMENTO. OMISSÃO. PERDA DE UMA CHANCE. 

DANOS MORAIS. CABIMENTO. 
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1. Não viola o artigo 535 do Código de Processo Civil, nem importa negativa de prestação 
jurisdicional, o acórdão que adotou, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém 
diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta. 

 2. Não há falar, na espécie, no óbice contido na Súmula nº 7/STJ, porquanto para a 
resolução da questão, basta a valoração das consequências jurídicas dos fatos incontroversos para 
a correta interpretação do direito. Precedentes. 

3. A dignidade da pessoa humana, alçada a princípio fundamental do nosso ordenamento 
jurídico, é vetor para a consecução material dos direitos fundamentais e somente estará 
assegurada quando for possível ao homem uma existência compatível com uma vida digna, na 
qual estão presentes, no mínimo, saúde, educação e segurança. 

4. Restando evidenciado que nossas leis estão refletindo e representando quais as 
prerrogativas que devem ser prioritariamente observadas, a recusa de atendimento médico, que 
privilegiou trâmites burocráticos em detrimento da saúde da menor, não tem respaldo legal ou 
moral. 

5. A omissão adquire relevância jurídica e torna o omitente responsável quando este tem 
o dever jurídico de agir, de praticar um ato para impedir o resultado, como na hipótese, criando, 
assim, sua omissão, risco da ocorrência do resultado. 

6. A simples chance (de cura ou sobrevivência) passa a ser considerada como bem 
juridicamente protegido, pelo que sua privação indevida vem a ser considerada como passível de 
ser reparada. 

7. Na linha dos precedentes deste  Superior Tribunal de Justiça, restando evidentes os 
requisitos ensejadores ao ressarcimento por ilícito civil, a indenização por danos morais é medida 
que se impõe. 

8. Recurso especial parcialmente provido. 
(REsp 1335622/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 18/12/2012, DJe 27/02/2013) 
 
Voto:  
Não  é  possível  o afastamento da responsabilidade de hospital particular  pelo  

tratamento  de  menor  que  obteve decisão liminar determinando a internação da criança na 
unidade de terapia intensiva daquele  nosocômio,  sob  a  justificativa de que apresentado apenas 
documento  não-oficial  sobre a decisão, qual seja, a cópia extraída de  sítio  eletrônico  do  
Tribunal  de origem, visto que, segundo o entendimento  do  STJ, agora que a Lei 11.419/2006 
está vigente há o respaldo  legal  necessário para que todas as informações veiculadas pelos  sites  
dos  Tribunais  de  Justiça  e dos Tribunais Regionais Federais sejam consideradas oficiais.  

É  cabível  a condenação de hospital particular ao pagamento de indenização  na  
hipótese  em  que recusa a internação de criança em UTI,  determinada  por  decisão  liminar,  sob 
a alegação de que não tinha  sido intimado oficialmente da referida decisão, vindo a menor a  
falecer,  pois  a  chance  de  cura ou sobrevivência da criança é considerada  como  bem  
juridicamente  protegido  e,  ao  afastar  a expectativa  de restabelecimento da menor pela 
realização de exames, tratamento   ou   utilização  de  equipamentos  hospitalares,  houve 
interferência indevida na esfera jurídica da criança.  

(VOTO VENCIDO) (MIN. NANCY ANDRIGHI)  
Ocorre  violação ao artigo 535 do CPC, quando o Tribunal a quo, em  ação  de indenização 

por danos materiais e morais decorrentes de óbito  de  menor por omissão de atendimento por 
hospital particular, deixa  de analisar o pedido a partir da aplicação da teoria da perda de  uma  
chance e de determinar a produção de prova técnica capaz de precisar  se a internação da criança 
em unidade de terapia intensiva possibilitaria  chance  real  e concreta de sobrevivência, visto que 
somente  com  base  em  tais  provas é que será possível constatar a existência ou não de 
oportunidade efetiva de sobrevivência, ou seja, da perda de uma chance passível de indenização. 

 

 CASO 03 

 
 DIREITO CIVIL. RECUSA DE ATENDIMENTO EM HOSPITAL PARTICULAR. DANOS 
MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 
 A reparação por danos morais é devida quando a prática de uma conduta ilícita ou injusta 
ocasiona violação aos direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de 
dignidade da vítima. 
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 A não realização do parto no hospital apelado não enseja a indenização por danos morais, 
porquanto não restou configurada a prática de ato ilícito pelo réu/apelado. 
 Apelação desprovida. (Acórdão n.931915, 20140910155036APC, Relator: HECTOR 
VALVERDE, Revisor: ANA MARIA AMARANTE,  6ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 
30/03/2016, Publicado no DJE: 08/04/2016. Pág.: 243/290) 

 
>Em suma: quem é responsável na omissão?  

 
1.3. Fato próprio, de outrem e da coisa 
- Regra: só respondo por minha conduta! 

> é a responsabilidade direta 
- Posso responder pelos atos de outrem ou de coisa?  
- Advém do dever de guarda, vigilância e cuidado, como nos seguintes casos:  
 

 
  

• CC/02, art. 932: São também responsáveis pela
reparação civil: I - os pais, pelos filhos menores
que estiverem sob sua autoridade e em sua
companhia;

Outrem 

• CC/02, art. 936: O dono, ou detentor, do animal 
ressarcirá o dano por este causado, se não 
provar culpa da vítima ou força maior.

Animais

• CC/02, art. 937: O dono de edifício ou 
construção responde pelos danos que 
resultarem de sua ruína, se esta provier de falta 
de reparos, cuja necessidade fosse manifesta.

Coisa

• CC/02, art. 938: Aquele que habitar prédio, ou 
parte dele, responde pelo dano proveniente das 
coisas que dele caírem ou forem lançadas em 
lugar indevido.

Prédio


