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A C Ó R D Ã O

INDENIZATÓRIA. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MATERIAS  E
MORAIS.  PROCEDIMENTO  CIRÚRGIO  MAL
SUCEDIDO.  ALEGAÇÃO  DE  ERRO  MÉDICO.
DANO MORAL RECONHECIDO.  PROCEDÊNCIA.
IRRESIGNAÇÕES.  RESPONSABILIDADE  CIVIL
DEMONSTRADA EM RAZÃO DO DANO MORAL.
GRAVE  SOFRIMENTO  IMPINGIDO  À  AUTORA.
DEVER DE INDENIZAR. DESPROVIMENTO.

Na hipótese, restou demonstrado o efetivo prejuízo
moral suportado pela autora, em decorrência de erro
médico  e  iminente  risco  de  vida  causado  por
profissional de medicina mantido pelo Estado, sendo
visível  a  falha  na  prestação  do  serviço  de  Órgão
Público, o que ultrapassou o mero dissabor, gerando
o dever de indenizar.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os  integrantes  da  Terceira  Câmara  Cível  do
Tribunal  de Justiça da Paraíba,  por unanimidade, em negar provimento
aos recursos, nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de
fl. 166.

RELATÓRIO
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Cuida-se  de  apelações  cíveis interpostas  por  LUCINEI
CAVALCANTE e pelo ESTADO DA PARAÍBA em face da sentença de f. 123-
126, que julgou procedente em parte o pedido autoral, condenando o Ente
Estatal a pagar ao promovente indenização por danos morais no valor de R$
20.000,00  (vinte  mil  reais),  pelo  agravamento  de  saúde  da  autora  em
decorrência de uma infecção, além da necessidade da realização de uma
nova  cirurgia,  por  conta  de  uma  mal  sucedida  realizada  por  médico  do
Estado.  

A  autora  apela  porque  não  concorda  com  a  sucumbência
recíproca, que entende deve ser afastada. Também se insurge em face do
quantum indenizatório, pedindo sua majoração ao patamar das condições da
parte promovida.

O Estado da Paraíba sustenta a desproporcionalidade do valor
dos danos morais arbitrados, bem como a verba sucumbencial, requerendo a
reforma da sentença,  entendendo que deva ser julgados improcedente os
pedidos. 

Contrarrazões das partes pela negativa de provimento.

É o relatório. 

V O T O

A  autora  entende  que  deva  ser  afastada  a  sucumbência
recíproca.

Razão não lhe assiste.

Veja-se que a promovente pediu uma indenização no importe
de cem mil reais. A sentença condenou o Estado em vinte.

Assim, não há que se falar em restar afastada a sucumbência
reciproca, como deseja a autora, ora apelante, já que decaiu e muito de seu
pedido inaugural.

A sentença é de 2015, e pelo CPC de 2015, temos:

Art. Art. 86. Se cada litigante for, em parte vencedor e vencido,
serão proporcionalmente distribuídos entre eles as despesas.

Correta, pois, a sentença nesse ponto.
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Por  outro  lado,  quer  a  autora/recorrente  a  majoração  da
indenização arbitrada.

Melhor sorte não lhe assiste.

No caso presente, uma vez comprovada a existência do dano
moral,  a  fixação  de  uma  indenização  correspondente  tem  o  condão  de
reparar a dor, o sofrimento ou exposição indevida, que foi sofrida pela vítima,
em razão da situação constrangedora que passou.

Maria  Helena Diniz,  in “A Responsabilidade Civil  por  Dano
Moral”, publicado na “Revista Literária de Direito”, ano II, n. 9, jan/fev., 1996,
p. 9, assim nos ensina:

[…]  O  juiz  determina,  por  equidade,  levando  em  conta  as
circunstâncias  de  cada  caso,  o  quantum  da  indenização
devida,  que  deverá  corresponder  à  lesão  e  não  ser
equivalente, por ser impossível, tal equivalência. A reparação
pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação
compensatória.  Não  se  pode  negar  sua  função:  penal,
constituindo  uma  sanção  imposta  ao  ofensor;
compensatória,  sendo  uma  satisfação  que  atenue  a
ofensa  causada,  proporcionando  uma  vantagem  ao
ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida,
procurar atender as necessidades materiais ou ideais que
repute convenientes, diminuindo, assim, seu sofrimento¨.

Nesse sentido, ainda:

O dano moral puro se projeta com maior nitidez e intensidade
no  âmago  das  pessoas,  prescindindo,  assim,  de  rigorosa
demonstração probatória. Desse modo, provada a ilicitude do
fato,  necessária  a  reparação.  Incumbe  ao  julgador  arbitrar
verba  indenizatória,  observando  as  peculiaridades  do  caso
concreto, bem como as condições financeiras do agente e a
situação  da  vítima,  de  modo  que  não  se  torne  fonte  de
enriquecimento,  tampouco seja inexpressivo a ponto de não
atender aos fins por si propostos. - “a fixação do quantum da
indenização  por  dano  moral  deve  ser  apta  para  servir
como elemento de coerção destinado a frear o ânimo do
agressor;  impedindo,  desta  forma,  a  recidiva.  ”  (rt  757/
284).  (...).  (TJPB;  AC  0041553-35.2009.815.2001;  Terceira
Câmara  Especializada  Cível;  Relª  Desª  Maria  das  Graças
Morais Guedes; DJPB 24/04/2014; Pág. 15). [Em destaque].

Com  efeito,  conforme  traduzido  pela  jurisprudência  acima,
para a quantificação do valor a ser arbitrado a título de danos morais, em que
pese  não  haver  critérios  objetivos  para  a  sua  fixação,  a  doutrina  e  a
jurisprudência observam certos parâmetros, tais como, as peculiaridades do
caso concreto, a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e o
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caráter  pedagógico  e  reparatório  da  medida,  o  que  nos  mostra  justa  a
condenação de base.

Assim, cumpre reconhecer que o valor de R$ 20.000,00 (vinte
mil  reais),  estipulado  ao  promovido,  ora  segundo  apelado,  apresenta-se
razoável para o caso em análise, não se mostrando irrisório ou exorbitante,
estando  em  consonância  com  os  precedentes  desta  Corte  de  Justiça  e
demais Tribunais Pátrios.

Entendo,  pois,  haverem  sido  atendidos  pela  Magistrada
singular os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, no momento em
que  fixou  em  vinte  mil  reais  a  indenização  em  fomento,  não  havendo,
também, o que se modificar na sentença, nesse ponto, da mesma forma em
que foi procedida com relação à fixação da verba sucumbencial.

Some-se a tudo isso o fato em disceptação, qual seja, o da
autora ter tido que fazer nova cirurgia, por conta de uma mal sucedida feita
por  médico  do  Estado,  cirurgia  de  apendicite,  o  que  longe  de  haver
configurado mero dissabor, ante o grave sofrimento a ela impingido. 

Não há que se falar, então, da modificação da sentença, em se
tratando das verbas atinentes à sucumbência.

Do recurso do Estado

O Estado da Paraíba, por sua vez, em sua apelação de fls.
135-140,  discorre  acerca  dos  mesmos  pontos  trazidos  pelo  recurso  da
autora. O Estado, quer ver minorada a indenização que foi arbitrada em seu
desfavor, assim como se insurge contra a verba honorária sucumbencial.

Tais  pontos  já  foram  analisados  acima,  sendo  do
entendimento  dessa  Relatoria  que  a  indenização  foi  fixada  dentro  dos
princípios  da  proporcionalidade  e  razoabilidade,  inclusive  os  encargos  da
sucumbência.

De  modo  que,  utilizo  os  mesmos  fundamentos  acima,
convencendo-me haver  sido justa  a  indenização já  arbitrada,  no  valor  de
vinte mil reais, ante o fato que vitimou a autora, esta que foi acometida por
complicações  após  realização  de  cirurgia  advinda  do  Estado  da  Paraíba,
Ente  que  poderá  perfeitamente  arcar  com o  patamar  dessa  indenização,
importando dizer, também, do caráter repressor que a mesma deverá ter, a
fim de que seja o Ente Estatal alertado em sua esfera de saúde médica, para
que não reincida mais em fatos como este, provocando debilidades aos que
dele necessitam.

Assim,  uma  vez  verificada  a  existência  do  dano  moral,  a
fixação de uma indenização correspondente tem o condão de reparar a dor, o
sofrimento ou exposição indevida, que foi sofrida pela vítima, em razão da
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situação constrangedora que passou, em estrita observância a jurisprudência
acima  posta,  entendo  que  o valor  de  R$  20.000,00  (vinte  mil  reais)
assinalado  pela  Juíza  a  quo se  mostra  adequado  ao  caso  em  espécie,
devendo ser mantido.

D I S P O S I T I V O

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO AOS  APELOS,
mantendo a sentença.

É como voto.

Presidiu a Sessão o Exmo. Sr. Des.  Saulo Henriques de Sá
e Benevides. Participaram do julgamento, o Exmo. Ricardo Vital de Almeida
(relator),  Juiz  convocado  para  substituir  o  Des.  José  Aurélio  da  Cruz,   a
Exma.  Desª.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes  e  o  Exmo.   Des.  Saulo
Henriques de Sá e Benevides.

Presente  ao  julgamento  a  Dra.  Ana  Cândida  Campelo
Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da Terceira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de
Justiça da Paraíba, João Pessoa, 13 de dezembro de 2016.

Juiz Ricardo Vital de Almeida

              Relator
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