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APELAÇÃO.   AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS  FÍSICOS  E  MORAIS  DECORRENTES  DE
ERRO  MÉDICO.  ENGESSAMENTO  REALIZADO
NO  BRAÇO  ESQUERDO  DA  CRIANÇA.
SEQUELAS. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
DE  QUE  FORAM  DECORRENTES  DE  ERRO
MÉDICO.  IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.
SUBLEVAÇÃO DA PARTE AUTORA. PRELIMINAR
DE  NÃO  CONHECIMENTO  DO  RECURSO
ARGUIDA  NAS  CONTRARRAZÕES  RECURSAIS.
OFENSA  AO  PRINCÍPIO  DA  DIALETICIDADE.
INEXISTÊNCIA.  IDENTIFICAÇÃO  DOS  FATOS  E
FUNDAMENTOS  DE  DISCORDÂNCIA  COM  A
DECISÃO  ATACADA.  REJEIÇÃO. MÉRITO.
AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DO  NEXO  DE
CAUSALIDADE ENTRE O SUPOSTO ATO ILÍCITO
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E  O  EVENTO  DANOSO.  LAUDO  PERICIAL
CONCLUSIVO PELA NÃO CORRELAÇÃO ENTRE
O  FATO  E  A CONSEQUÊNCIA.  MANUTENÇÃO
DO DECISUM. DESPROVIMENTO DO APELO.

-  Não  há  como  acolher  a  preliminar  de  não
conhecimento do apelo, ante a ofensa ao princípio da
dialeticidade,  quando  se  identifica,  facilmente,  os
fatos e fundamentos de discordância com a decisão
atacada.

-  Para  que  o  médico  seja  responsabilizado  pelo
pretenso  evento  lesivo,  imperioso  se  torna  a
comprovação  do  nexo  de  causalidade  entre  a
conduta médica e as consequências nocivas à saúde
do paciente,  o que representaria o fato constitutivo
do direito da parte autora.

-  Diante  da  ausência  de  prova  de  que  a  sequela
existente no braço da autora foi proveniente de erro
médico, imperioso se torna a manutenção da decisão
que não acolheu o pedido de indenização por dano
moral. 

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça  da Paraíba,  por unanimidade,  rejeitar  a preliminar e,  no mérito,  negar
provimento ao apelo.

Trata-se de  APELAÇÃO, fls. 300/307, interposta por
Maria Tarsila Suellen Ramos, representada por sua genitora, Sueli Ramos Caluete,
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desafiando sentença, fls. 294/297, prolatada pela Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da
Comarca da Capital e que, nos moldes da Ação de Indenização por Danos Físicos e
Morais Decorrentes de Erro Médico proposta em face de Luciano José Lira Mendes
e  Cooperativa  de  Trabalho  Médico  -  UNIMED  -  Hospital  da  UNIMED,  julgou
improcedente o pedido, restando consignado:

Ante  o  exposto,  e  por  tudo  mais  que  dos  autos
consta,  com arrimo no art.  269,  I  do CPC,  JULGO
IMPROCEDENTE  O  PEDIDO contido  na  inicial,
condenando a parte autora ao pagamento das custas
processuais  e dos honorários advocatícios,  estes  no
valor de R$ 1.000,00 (um mil reais),  suspensos por
força  do art.  12  da  lei  nº  1.060/50,  por  ser  a  parte
vencida beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões,  a recorrente postula a reforma da
decisão vergastada, tentando demonstrar que os apelados não se desincumbiram do
ônus  da  prova,  tendo  em vista  que  “não  trouxeram aos  autos  fundamento  nem
provas para desconstituir os fatos alegados pela apelante”, fl. 302. Assegura, ainda,
ser  objetiva  a  responsabilidade  do  profissional  de  saúde  e  do  hospital,  sendo,
portanto,  desnecessária  a  comprovação  de  culpa.  Por  fim,  aduz  ter  comprovado
“durante a instrução do feito, a existência do defeito existente no braço engessado, o
que caracteriza a ocorrência de falha na prestação do serviço”, fl. 305, devendo, dessa
forma, ser arbitrado dano moral, em decorrência da lesão psíquica suportada. 

Contrarrazões ofertadas pela  UNIMED João Pessoa
- Cooperativa de Trabalho Médico, fls. 311/319, arguindo, preliminarmente, o não
conhecimento  do  recurso,  em  razão  da  ausência  de  impugnação  específica  aos
fundamentos  da  sentença.  Com  relação  ao  mérito,  pugna  pela  manutenção  da
decisão vergastada, por entender que não houve qualquer ligação entre a conduta do
profissional médico e o dano alegado pela autora.

Luciano José Lira Mendes, por seu turno, também
ofertou  contrarrazões,  fls.  320/322,  pleiteando  o  desprovimento  do  apelo,  sob
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alegação da ausência do nexo de causalidade.
 

A Procuradoria de Justiça,  em parecer da lavra da
Dra.  Marilene  de  Lima  Campos  de  Carvalho,  fls.  329/331,  opinou  pelo
desprovimento do recurso.

É o RELATÓRIO.

VOTO

A  priori,  cumpre  analisar  a  preliminar  de  não
conhecimento do apelo, em razão de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida
nas contrarrazões da UNIMED João Pessoa - Cooperativa de Trabalho Médico.  

Sem maiores delongas, entendo não merecer guarida
tal insurgência, pois, de uma breve análise da peça recursal, identifica-se, facilmente,
os fatos e fundamentos de discordância com a decisão atacada. Havendo respeito,
portanto,  ao  teor  disposto  no  art.  514,  II,  do  Código  de  Processo  Civil,  o  qual
preleciona:

Art. 514. A apelação, interposta por petição dirigida
ao juiz, conterá: 
I – o nome e a qualificação das partes;
II – os fundamentos de fato e de direito;
III – o pedido de nova decisão - negritei. 

Assim, por restar demonstrada, nas razões recursais
da promovente, a motivação necessária de seu inconformismo, bem como todas as
razões de fato e de direito que a levaram a voltar-se contra a sentença atacada, não há
como acolher tal alegação. 

Logo, rejeito a preliminar aventada pela recorrida.

Ultimadas essas considerações, passa-se à análise do
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mérito.

É fato incontroverso que a apelante teve seu braço
esquerdo  engessado,  nas  dependências  do  Hospital  da  UNIMED,  em  razão  de
fraturas distais da ulna e do rádio, conforme atestam os documentos de fls. 17/29.

Porém, não existe nos autos, a comprovação de ter
havido erro médico no citado procedimento, obstando o acolhimento das alegações
contidas nas razões recursais, pois, para que os apelados fossem responsabilizados,
mister a comprovação do nexo causal entre a intervenção/tratamento realizado pelo
médico e o dano experimentado pela paciente.

O laudo elaborado pelo  perito  oficial,  fls.  221/225,
afastou  completamente  a  hipótese  de  erro  médico,  quando  ao  responder  as
indagações, ratificou:

1) Se  a  conduta  do  Médico  réu  foi  à
recomendada para o caso com que se defrontou?
Sim,  o  Tratamento Conservador  é  o  tratamento  de
escolha em casos infantis.
(...)
3) Se  foi  correto  o  procedimento  adotado  na
ocasião pelo médico, colocando atadura gessada de
10 cm, com algodão ortopédico e malha tubular?
Sim, a descrição acima corresponde à confecção do
aparelho gessado.
(...) 
1) Qual o tratamento de escolha para à Fratura,
conservador ou cirúrgico?
Suponde se, que o desvio angular a época da fratura,
foi  menor  que  20º,  o  Tratamento  Conservador,  foi
bem aplicado.
(...)
d)  Se,  o  profissional  concorreu,  de qualquer forma
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para que as medidas tomadas acarretassem o defeito
no pulso da autora?
Não.  Optando  pelo  Tratamento  conservador  o
Profissional previu a teoria de que as remodelações
ósseas das crianças se refazem com o tempo.

 
Nesse esteio, por tudo que dos autos consta, verifico

que inexiste o nexo de causalidade entre o procedimento realizado pelo primeiro
promovido e o defeito no pulso da autora, a despeito da conclusão a que chegou o
perito judicial, razão pela qual não pode ser aplicada a responsabilidade objetiva, a
qual, apesar de prescindir a configuração da culpa, não dispensa a existência de nexo
de causalidade entre o dano ocorrido e a ação ou omissão.

A propósito, calha transcrever trecho da decisão de
fls. 296/297:

Assim, ausente o nexo de causalidade entre a ação
levada a  cabo pelo  primeiro  demandado e o dano
experimentado pela demandante, impõe-se concluir
pela  incompletude  do  tripé  ensejador  da
responsabilidade civil (ação ou omissão, dano e nexo
de causalidade). 

Assim, concluo que ao contrário do que defende a
apelante,  não há como afirmar que o prejuízo  sofrido por ela,  qual  seja,  discreta
limitação  da  flexo extensão do punho esquerdo,  adveio  do alegado erro  médico,
afastando o nexo causal entre a conduta atribuída ao primeiro apelado e o resultado
lesivo sofrido pela apelante, devendo, portanto, ser ratificada a sentença em todos os
seus termos.

Sobre  o  assunto,  a  jurisprudência  desta  Corte,
decidiu, recentemente:
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APELAÇÃO.  INDENIZATÓRIA.  DANO MORAL.
ERRO  MÉDICO.  FALHA  NO  DIAGNÓSTICO.
NÃO COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR
NÃO CONFIGURADO.  DESPROVIMENTO.  Não
demonstrada a ocorrência de erro de diagnóstico e,
consequentemente,  ausente  o  imprescindível  nexo
causal entre a conduta alegada e os danos alegados,
não há falar em indenização por dano moral. (TJPB,
0047734-81.2011.815.2001  (200.2011.047734-2),  Rel.
Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira, Julgado
em 19/08/2014).

Diante  das  provas  produzidas  nos  autos,  não  se
pode atribuir aos recorridos o dever de indenizar a recorrente, nada havendo a ser
modificado na sentença atacada.

Ante  o  exposto,  REJEITO  A  PRELIMINAR,  NO
MÉRITO, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como VOTO.

Presidiu o julgamento,  o  Desembargador Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator). Participaram, ainda, os Desembargadores
João Alves da Silva e Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente  a  Dra.  Marilene  de  Lima  Campos  de
Carvalho, Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 06 de abril de 2015 - data do julgamento. 

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                Desembargador

                                 Relator
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