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EXPRESSO NO ARTIGO 14, §3º, INCISO II, DO CÓDI-
GO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO
DO  DECISUM PROLATADO PELO  JUÍZO DE ORI-
GEM. DESPROVIMENTO DO APELO.

- O sistema jurídico brasileiro adota a responsabilidade patri-
monial objetiva do Estado sob a forma da teoria do risco ad-
ministrativo. Tal assertiva encontra respaldo legal no art. 37,
§ 6º, da CF/88. Quanto a esta modalidade, há sempre o dever
de indenizar quando se verifica o dano e o nexo de causalida-
de entre este e o comportamento do agente público, não de-
pendendo da observância do elemento subjetivo por parte dos
prepostos estatais.

- A única hipótese em que há a possibilidade de seu afasta-
mento é visualizada no momento em que o Estado prova que
o fato danoso ocorreu por culpa da vítima ou por caso fortui-
to ou força maior, tendo havido a constatação, no caso con-
creto, da primeira conjectura excepcional citada. Tal consta-
tação advém da análise intrínseca dos autos, posto que após a
realização de breve estudo de todo o conteúdo processual, ve-
rifica-se a ausência de conduta ilícita hábil a ensejar a ocor-
rência de dano.

- Muito embora haja a similitude do nome da parte autora
com a da pessoa vinculada ao exame equivocado, é perceptí-
vel, por qualquer pessoa, a diferença entre ambos, quais se-
jam, “Maria  da Penha S.  Eleoterio” e “Maria da Penha S.
Maciel”.

- É mister salientar que a requerente realizou novos exames
em laboratório diverso, correspondentes às taxas de coleste-
rol,  triglicerídeo e glicose,  em um interregno,  aproximada-
mente, de dois meses, fato este que só fomenta a ausência de
prejuízo efetivo para a parte recorrente. Portanto, não visuali-
zo nexo de causalidade que caracterize a responsabilidade ci-
vil apontada, além de não restar demonstrada a ingestão, de
fato, dos medicamentos prescritos pela profissional da saúde.

-  A apelante alegou a infringência ao artigo 14 do Código de
Defesa  do  Consumidor,  por  ser  obrigação  do  hospital  ou
equipe médica a prestação de serviços seguros e adequados.

- Não obstante a fixação da premissa de que a hipótese dos
autos se subsume às disposições contidas no referido disposi-
tivo do diploma legal consumerista (fato do serviço), que es-
tabelecem a responsabilidade objetiva do prestador de servi-
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ços pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeito, independentemente de culpa, tal conjuntura não ense-
ja o direito da promovente à percepção de reparo moral. Isso
porque há previsão expressa no artigo 14, §3º, do CDC, acer-
ca da culpa exclusiva do consumidor que é causa de exclu-
dente do dever de ressarcimento inerente ao fornecedor de
serviços.

- De acordo com o disposto no artigo 373, inciso I, da nova
Lei Adjetiva Civil, incumbe à autora fazer a prova dos fatos
constitutivos de seu direito, o que não ocorreu na conjuntura
em epígrafe, posto que restou comprovada a inocorrência de
conduta ilícita praticada pelo Município demandado.

- “ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RES-
PONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. EXAME LABORA-
TORIAL. HIV. EQUÍVOCO NÃO DEMONSTRADO. LIA-
ME CAUSAL. DANO SOFRIDO PELO AUTOR E CON-
DUTA DO  AGENTE NA OCORRÊNCIA DO EVENTO.
NÃO CARACTERIZAÇÃO. RESSARCIMENTO POR SU-
POSTOS DANOS MORAIS E MATERIAIS INDEVIDOS.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.  MANUTENÇÃO. IM-
PROVIMENTO  DA IRRESIGNAÇÃO.  INTELIGÊNCIA
DO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
Se inexistente o liame causal entre dano sofrido pelo Autor e
a conduta do Ente Público na ocorrência do evento, há que
se julgar improcedente pedido constante de Ação Indenizató-
ria, cujo objeto é o ressarcimento por supostos danos morais
e materiais, causados em decorrência de resultado de exame
laboratorial.”  (TJMG;  AC  1.0024.06.988463-3/001;  Belo
Horizonte; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Dorival Guima-
rães Pereira; Julg. 08/02/2007; DJMG 07/03/2007).

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Especializada  Cível  do  Egrégio  Tribunal  de
Justiça da Paraíba, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Maria Helena Salustino Eleoterio, devidamente qualificada nos autos, ajui-
zou Ação de Indenização por Danos Morais em face do Município de Santa Rita, igualmente
identificado, objetivando o recebimento de indenização por prejuízo extrapatrimonial.
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Nas razões da exordial, alegou que se submeteu a exames laboratoriais solicita-
dos pelo setor médico da mencionada Edilidade, cujo resultado restou eivado de vício por tra-
zer, em uma de suas páginas, exame pertencente a outra pessoa de nome similar ao da autora. 

Logo em seguida, informou que, após atendimento médico, em virtude do equí-
voco vislumbrado no teste bioquímico, foram-lhe prescritos remédios estranhos à conjuntura
de sua higidez, tendo sido diagnosticada com patologias inexistentes, razão pela qual pugnou
pelo reparo moral.

A magistrada de base julgou improcedente a pretensão autoral (fls. 53/55), sob
o argumento de restar ausente conduta ilícita a albergar a concessão do ressarcimento perse-
guido.

Apelação Cível manejada pela promovente às fls. 58/62, pugnando pela refor-
ma da sentença.  Asseverou que ingeriu medicamentos receitados de acordo com o exame
equivocado em face da falha e negligência do hospital administrado pelo ente municipal. Sus-
tentou incidir a culpa objetiva do demandado, a qual depende apenas do nexo de causalidade
entre o ato praticado e o dano ocasionado à vítima. 

Contrarrazões apresentadas e encartadas às fls. 63/66.

Parecer Ministerial às fls. 74/75-v, opinando pelo desprovimento do apelo.

 É o relatório.

VOTO

Conforme visto no relatório, a apelante almeja a reforma da sentença que afas-
tou a sua pretensão. Para tanto, repisa que o Município de Santa Rita deve ser condenado ao
pagamento de indenização por danos morais em virtude da troca de página do exame labora-
torial efetuado, a qual se encontra em nome de outra pessoa (fl.11). Asseverou que o resultado
inverídico culminou com a presunção de que ela sofria de patologia, diante dos valores eleva-
dos  de colesterol e triglicerídeos, tendo a médica da mencionada Edilidade prescrito remédios
destinados à diminuição das respectivas taxas.

De início, impender consignar que, em razão de o promovido ser pessoa jurídi-
ca de direito público interno, nas ações indenizatórias contra si propostas em face de ato prati-
cado por seus empregados, incide a regra do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, ou seja, a
responsabilidade objetiva, que independe de culpa e é assentada no risco administrativo.

Efetivamente, dispõe a Carta Magna:

“Art.37.
(omissis)
§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito priva-
do prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que
seus agentes,  nessa qualidade,  causarem a terceiros, assegurado
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o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou
culpa.” (grifei)

O dispositivo é claro e objetivo. Ele afasta a necessidade de se provar a culpa
quando se tratar de atos praticados por agentes do Estado, que causem danos a terceiros. Basta
que se demonstrem o fato, o dano e o nexo causal entre ambos existente, não sendo necessária
a prova de culpa do funcionário causador do dano.

Diz, ainda, o artigo que, nos casos de dolo ou culpa do agente, tem a pessoa ju-
rídica direito de regresso contra o servidor, o que fulmina com a exigência de prova da culpa. 

Desde a Constituição Federal de 1946, o sistema jurídico brasileiro adota, ex-
pressamente, a responsabilidade civil objetiva da Administração Pública.

Ao exame exegético da questão, traz-se a síntese de Celso Ribeiro Bastos:

 “São pois pressupostos fundamentais para a deflagração da res-
ponsabilidade do Estado: a causação de um dano e a imputação
deste a um comportamento comissivo ou omissivo seu. É o chama-
do nexo de causalidade.”1

Ainda, eis a lição de Rui Stoco:

“Para configurá-la basta, pois, a mera relação causal entre
o comportamento e o dano.

Diz Cretella Júnior que havendo dano e nexo causal, o Esta-
do será responsabilizado patrimonialmente, desde que pro-
vada a relação entre o prejuízo e a pessoa jurídica pública,
fonte da descompensação ocorrida”2.

Escrevendo acerca do tema, disse Hely Lopes Meirelles, que: 

“Para obter a indenização, basta que o lesado acione a Fa-
zenda Pública e demonstre o nexo causal entre o fato lesivo
(comissivo ou omissivo) e o dano, bem como o seu montante.
Comprovados  esses  dois  elementos,  surge  naturalmente  a
obrigação de indenizar. Para eximir-se dessa obrigação, in-
cumbirá à Fazenda Pública comprovar que a vítima concor-
reu com culpa ou dolo para o evento danoso. Enquanto não
evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabili-
dade objetiva da Administração. Se total a culpa da vítima,
fica excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se par-
cial, reparte-se o quantum da indenização”.3

1 Curso de Direito Constitucional. 11ª ed., São Paulo: Saraiva, 1989, p. 292.
2 Responsabilidade Civil. 2ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 318.
3 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 15. ed. Revista dos Tribunais : São Paulo. p. 555.
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É esse o entendimento jurisprudencial:

“RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO — Ato de servi-
dor público no exercício da função causador de dano a ter-
ceiro — Adoção da teoria objetiva — Desnecessidade de in-
dagação da culpa do agente administrativo — Suficiência da
prova do nexo de causalidade entre o ato e o prejuízo super-
veniente, sem culpa ou dolo do lesado, ressalvada à adminis-
tração o direito de regresso — Aplicação dos arts. 15,  do
CC. e 37, § 6º da CF”4. 

Portanto, na responsabilidade objetiva, há sempre o dever de indenizar quando
se verifica o dano e o nexo de causalidade entre este e o comportamento do agente público,
não dependendo do exame do elemento subjetivo por parte dos prepostos estatais.

Dessa conceituação, temos que a única hipótese em que há a possibilidade de
seu afastamento é visualizada no momento em que o Estado prova que o fato danoso ocorreu
por culpa da vítima ou por caso fortuito ou força maior, tendo havido a constatação, no caso
concreto, da primeira conjectura excepcional citada.

Tal constatação advém da análise intrínseca dos autos. Após a realização de
breve estudo de todo o conteúdo processual, verifico a ausência de conduta ilícita hábil a en-
sejar a ocorrência de dano. 

Isso porque, muito embora haja a similitude do nome da parte autora com a da
pessoa vinculada ao exame equivocado, é perceptível, por qualquer pessoa, a diferença entre
ambos, quais sejam, “Maria da Penha S. Eleoterio” e “Maria da Penha S. Maciel”.

Outrossim, inexiste liame entre as páginas do resultado da demandante com
aquela pertencente a outrem, razão pela qual enseja a impossibilidade de perquirir se o anexo
da folha distinta tenha sido efetuado pela requerente ou pela Fazenda Municipal. 

É mister salientar, ainda, que a requerente realizou novos exames em laborató-
rio, correspondentes as taxas de colesterol, triglicerídeo e glicose, em um interregno, aproxi-
madamente, de dois meses, fato este que só fomenta a ausência de prejuízo efetivo para a par-
te recorrente. 

Portanto, não visualizo nexo de causalidade que caracterize a responsabilidade
civil apontada, além de não restar demonstrada a ingestão, de fato, dos medicamentos prescri-
tos pela profissional da saúde. 

Com efeito, é admissível a aplicação de causa de excludente de ilicitude, eis
que se mostra patente a ausência dos requisitos necessários que implicam no dever de ressar-
cimento.

4 RT 671/158.
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Por outro lado, a recorrente alegou a infringência ao artigo 14 do Código de
Defesa do Consumidor, por ser obrigação do hospital ou equipe médica a prestação de servi-
ços seguros e adequados.

Pois bem. Não obstante a fixação da premissa de que a hipótese dos autos se
subsume às disposições contidas no referido dispositivo do diploma legal consumerista (fato
do serviço), que estabelecem a responsabilidade objetiva do prestador de serviços pela repara-
ção dos danos causados aos consumidores por defeito, independentemente de culpa, tal con-
juntura não enseja o direito da promovente à percepção de reparo moral. 

Isso porque há previsão expressa  no artigo 14, §3º, do CDC, acerca da culpa
exclusiva do consumidor que é causa de excludente do dever de ressarcimento inerente ao for-
necedor de serviços. Vejamos a redação do referido preceito:

“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.

(…)

§  3°  O  fornecedor  de  serviços  só  não  será  responsabilizado
quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.” - Grifei.

Diante  desse  contexto,  denoto  que,  se  por  um lado,  a  responsabilidade  do
prestador  de  serviços  configura-se independentemente  da  ocorrência  de culpa,  bastando a
demonstração de conduta,  nexo e dano, de outro,  exclui-se o dever  de reparação, quando
comprovada a ocorrência de quaisquer dos pressupostos delineados nos incisos do § 3º, sendo
esta a hipótese vislumbrada, consoante anteriormente explanado.

Cabe ressaltar, inclusive, que, de acordo com o disposto no artigo 373, inciso I,
da nova Lei Adjetiva Civil, incumbe à autora fazer a prova dos fatos constitutivos de seu
direito,  o  que  não  ocorreu  na  conjuntura  em  epígrafe,  posto  que  restou  comprovada  a
inocorrência de conduta ilícita praticada pelo Município demandado.

Em casos de inconteste similitude, os Tribunais Pátrios assim já decidiram:

“ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO.
RESPONSABILIDADE  DO  MUNICÍPIO.  EXAME
LABORATORIAL.  HIV.  EQUÍVOCO NÃO DEMONSTRADO.
LIAME  CAUSAL.  DANO  SOFRIDO  PELO  AUTOR  E
CONDUTA DO  AGENTE  NA OCORRÊNCIA DO  EVENTO.
NÃO  CARACTERIZAÇÃO.  RESSARCIMENTO  POR
SUPOSTOS  DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS  INDEVIDOS.
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IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  MANUTENÇÃO.
IMPROVIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO
ART.  37,  §  6º,  DA  CONSTITUIÇÃO  DA  REPÚBLICA.  Se
inexistente  o  liame  causal  entre  dano  sofrido  pelo  Autor  e  a
conduta do Ente Público na ocorrência do evento, há que se julgar
improcedente pedido constante de Ação Indenizatória, cujo objeto
é  o  ressarcimento  por  supostos  danos  morais  e  materiais,
causados  em decorrência  de  resultado de  exame laboratorial.”
(TJMG;  AC  1.0024.06.988463-3/001;  Belo  Horizonte;  Quinta
Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Dorival  Guimarães  Pereira;  Julg.
08/02/2007; DJMG 07/03/2007).

“RESPONSABILIDADE  CIVIL.  EXAME  LABORATORIAL
DE  IMAGEM.  EQUÍVOCO  EM  RESULTADO.
DIAGNÓSTICO  DE  DOENÇA  CARDÍACO  RETIFICADO
POSTERIORMENTE POR EXAME REALIZADO EM OUTRO
LOCAL. AUSENTE DANO MORAL NO CASO CONCRETO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.  1. A sentença
julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais
pleiteados  pelo  autor  por  resultado  equivocado  de  exame  de
imagem que  apontou existência  de  doença cardíaca,  porquanto
ausentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil da ré.
2. No caso concreto, não ficou comprovada a conduta ilícita da ré,
nem o dano moral  arguido pelo autor.  3.  Sentença mantida.  4.
Recurso não provido.” (TJSP; APL 0100210-26.2009.8.26.0008;
Ac. 10559776; São Paulo; Nona Câmara de Direito Privado; Rel.
Des. Alexandre Lazzarini; Julg. 27/06/2017; DJESP 21/07/2017;
Pág. 1810) 

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS  MORAIS.  ERRO  EM  EXAME  LABORATORIAL.
IMPROCEDÊNCIA  NA  ORIGEM.  PRELIMINAR  DE
LITISCONSÓRCIO  PASSIVO  NECESSÁRIO.
AFASTAMENTO.  Equívoco  em  teste  laboratorial  e  falha  de
diagnóstico pelo médico assistente.  Condutas  autônomas e,  até,
mutuamente excludentes. Caso que não exigiria decisão uniforme
para os litisconsortes. Hipótese que não se amolda à previsão do
artigo 47 do código de processo civil.  Prova tuberculínica com
resultado "reator forte". Exame que se presta apenas para indicar
a  presença  de  infecção,  e  não  o  acometimento  pela  doença
tuberculose. Método meramente auxiliar de diagnóstico. Possível
engano  na  averiguação  laboratorial  que  não  implicaria
automaticamente  na  prematura  conclusão  por  caso  de
tuberculose. Questão que deveria ser elucidada através de exame
complementar.  Ausência  de  nexo  de  causalidade.  Dever  de
indenizar não configurado. Sentença mantida. Recurso conhecido
e desprovido. (TJSC; AC 2012.000442-1; São João Batista; Sexta
Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Eduardo Mattos Gallo Júnior;
Julg. 15/12/2015; DJSC 19/01/2016; Pág. 257).

“RECURSO INOMINADO.  AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS. REALIZAÇÃO DE EXAME
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LABORATORIAL  PARA IDENTIFICAÇÃO  DE  CONTÁGIO
POR  HEPATITE  B.  RESULTADO  FALSO  POSITIVO.
EQUÍVOCO  ESCLARECIDO  APÓS  A  REALIZAÇÃO  DE
NOVO  EXAME,  APROXIMADAMENTE  TRINTA  DIAS
DEPOIS.  PACIENTE  ORIENTADA  À  REPETIR  O
PROCEDIMENTO,  PARA CONFIRMAR  O  DIAGNÓSTICO.
DANOS  MORAIS  NÃO  CONFIGURADOS  NO  CASO
CONCRETO.  NEGATIVA DE  COBERTURA DO  SEGUNDO
EXAME  NÃO  COMPROVADA  PELA  PARTE  AUTORA.
INOBSERVÂNCIA  DO  ART.  333,  I,  DO  CPC.  DANOS
MATERIAIS  NÃO  DEMONSTRADOS.  SENTENÇA  DE
IMPROCEDÊNCIA  MANTIDA  POR  SEUS  PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.  Pretende  a  parte  autora  indenização  por
danos  morais  e  materiais,  por  ter  sido  equivocadamente
diagnosticada  com  hepatite  b.  Aduz  que  em  agosto  de  2010
realizou exames, dos quais resultou falso positivo para hepatite b.
Refere  que  essa  situação  lhe  provocou  forte  angústia  e  abalo
emocional, de sorte que configurada a lesão extrapatrimonial. No
caso  concreto,  o  diagnóstico  equivocado não tem o  condão de
autorizar  a  indenização  por  danos  morais.  É  notório  que  os
resultados  de  exames  podem  sofrer  influências  de  incontáveis
fatores  internos  ou  externos,  como  uso  de  medicamentos  dos
próprios  pacientes  ou  contaminação  das  amostras.  Por  esse
motivo, condiciona-se, como sabido, a confirmação do diagnóstico
à realização de novo procedimento. E no caso em tela, ainda que
conste  no  documento  emitido  pelo  laboratório  (fl.  15)  "exame
confirmado  por  repetição",  há  sugestão,  logo  acima,  de  nova
confirmação por metodologia específica. Logo, não há falar em
falha no dever de informação pela demandada, ou qualquer outra
conduta displicente capaz de autorizar a indenização pretendida.
Ademais,  em menos  de  trinta  dias  após  o  diagnóstico,  a  parte
autora recebeu o resultado do exame correto,  não tendo,  neste
período,  sido  submetida  a  qualquer  tipo  de  tratamento  ou
intervenção médica, restringindo-se os transtornos à espera pela
confirmação  da  situação.  Como  bem  observou  o  julgador  de
primeiro grau,  a  negativa de cobertura do segundo exame não
restou demonstrada. A parte autora não produziu qualquer prova
capaz  de  evidenciar  a  requisição  do  procedimento,  como  a
solicitação de autorização, não havendo como presumir, diante da
alegação da ré que não consta em seu sistema qualquer pedido,
pela  recusa  da  cobertura.  E,  ainda que se  trate  de  relação de
consumo,  cabia  à  recorrente  produzir  prova  mínima  de  suas
alegações,  em  observância  ao  art.  333,  I,  do  CPC.  Inviável,
portanto,  o  acolhimento  do  pleito  de  indenização  por  danos
materiais  e  morais.  Sentença  mantida  por  seus  próprios
fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.0999/95. Recurso
desprovido.  (TJRS;  RecCv  47161-30.2011.8.21.9000;  Pelotas;
Segunda  Turma  Recursal  Cível;  Rel.  Des.  Alexandre  de  Souza
Costa Pacheco; Julg. 19/09/2012; DJERS 28/09/2012)

Por fim, repiso ser inegável que o setor médico do Município promovido tem a
responsabilidade pelos seus pacientes, devendo zelar pela sua saúde, bem-estar e integridade
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física. O dever de indenizar em caso de diagnóstico equivocado realizado por profissional
integrante do seu quadro de servidores, no entanto, não é irrestrito: a análise é casuística e
deverá ser empreendida com a devida cautela,  sob pena de se estender,  indevidamente,  o
alcance do disposto no art. 14 - aproximando-se da responsabilidade integral -, e desprezar,
em absoluto, as causas excludentes previstas no § 3º. 

Com essas considerações, reconheço não haver respaldo probatório capaz de
subsidiar a versão narrada pela requerente.

Ante o exposto, DESPROVEJO O APELO, mantendo a sentença incólume
em todos os seus termos. 

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador  José  Ricardo  Porto.
Participaram do julgamento,  além do relator,  Excelentíssimo Desembargador José Ricardo
Porto,  o  Excelentíssimo  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  e  o  Excelentíssimo  Doutor
Carlos  Eduardo  Leite  Lisboa  (Juiz  convocado  em  substituição  a  Excelentíssima
Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).

Presente  à  sessão  a  representante  do  Ministério  Público,  Drª.  Janete  Maria
Ismael da Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

 
Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Especializada  Cível  “Desembargador

Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa,
15 de agosto de 2017.

 
Des. José Ricardo Porto

RELATOR

 J/16
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