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REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO
DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E
MATERIAIS.  PRELIMINAR DE  SENTENÇA
EXTRAPETITA.  CONFUSÃO  COM  MÉRITO.  ANÁLISE
CONJUNTA.  ATENDIMENTO  NEGLIGENTE  À
PACIENTE,  EM  HOSPITAL  DA  REDE  PÚBLICA  DE
SAÚDE  –  HOSPITAL  DE  TRAUMAS  SENADOR
HUMBERTO  LUCENA.  PACIENTE  VÍTIMA  DE
ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. ALTA, APENAS COM
PRESCRIÇÃO  DE  RELAXANTE  MUSCULAR
(TANDRILAX). PACIENTE COM DIVERSAS FRATURAS
INTERNAS E FORTES DORES. MÉDICOS QUE, MESMO
APÓS ANÁLISE DE RAIO-X, LIBERARAM A ENFERMA.
CONSEQUÊNCIAS  DO  DESCASO,  NEGLIGÊNCIA,
IRRESPONSABILIDADE, INEFICIÊNCIA E DESDÉM DA
EQUIPE MÉDICA QUE ACARRETARAM A MORTE DA
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ENFERMA.  RESPONSABILIDADE  OBJETIVA  DO
ESTADO.  ILÍCITO,  DANO  E  NEXO  CAUSAL
COMPROVADOS.  DEVER  DE  INDENIZAR.  DANO
MORAL  VERIFICADO.  QUANTUM  INDENIZATÓRIO
ARBITRADO COM  PRUDÊNCIA.  PENSÃO AO FILHO
MENOR  ATÉ  QUANDO  ATINGIR  SEUS  24  (VINTE  E
QUATRO)  ANOS  COMPLETOS.  ENTENDIMENTO  DO
STJ.  AUSÊNCIA  DE  PROVA  DA  RENDA  AUFERIDA
PELA  DE  CUJUS.  PENSIONAMENTO  EM  01  (UM)
SALÁRIO MÍNIMO. JUROS, CORREÇÃO MONETÁRIA
E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, ARBITRADOS NOS
MOLDES DA LEI. PROVIMENTO PARCIAL AO APELO
E À REMESSA. 

-  A responsabilidade  das  pessoas  de  direito  público
independe  da  prova  do  elemento  subjetivo  (dolo  ou
culpa), sendo suficiente a demonstração do dano e do
nexo  causal  entre  a  conduta  e  o  dano  sofrido  pelo
administrado.  Em  tais  casos,  o  ônus  da  prova  é
invertido, vale dizer, ao ente público compete provar a
existência  de  uma  das  causas  de  exclusão  da
responsabilidade,  como a culpa exclusiva da vítima, o
caso fortuito ou a força maior.

-  O  Supremo  Tribunal  Federal  consolidou  o
entendimento de que, no caso de danos decorrentes de
erro  praticado  por  médico  de  hospital  público,  a
responsabilidade do  Estado é  objetiva,  nos  termos  do
art.  37,  §  6º,  da Constituição da República,  sendo que
apenas  o  direito  de  regresso  contra  o  responsável
depende da comprovação de dolo ou culpa (ARE 691744
AgR / RJ, Min. Celso de Mello, DJe 18/10/2012; AI 734689
AgR-ED / DF, Min. Celso de Mello, DJe 24/08/2012).

-  A falta do serviço público de saúde não depende de
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falha técnica do agente, uma vez que a Administração
responde,  objetivamente,  pelo  funcionamento
defeituoso do serviço que presta aos administrados. O
hospital,  como é  notório,  tem,  dentre  outros,  o  dever
especial e rigoroso de oferecer aos pacientes os recursos,
condições,  eficiência  e  segurança  necessários  e
compatíveis  com  o  serviço  médico  que  se  propõe  a
prestar.

-  Imaginar  que  a  paciente,  com  diversas  fraturas
internas, reclamando de intensa dor, teve alta hospitalar
com  prescrição  de  um  relaxante  muscular,  e  não
estabelecer  uma  relação  de  causa  e  efeito  entre  o
atendimento  e  a  morte,  é  tentar  subverter  a  lógica,  é
tentar mascarar ou ofuscar o que é límpido e cristalino.

- A história deste processo é de uma lamentável morte
de  uma  jovem  de  21  (vinte  e  um)  anos  por  absoluto
desdém  dos  profissionais  médicos  que  a  atenderam,
uma sucessão de negligências e maus tratos à saúde de
outrem.  Recursos  haviam,  equipamentos  estavam  à
disposição dos profissionais, mas a desídia e os descasos
foram  determinantes  para  a  morte  da  jovem  garota.
Diga-se,  então,  que não  há  dúvida  de  que a  situação
vivenciada  pelos  autores  ultrapassa  a  esfera  do  mero
incômodo e do aborrecimento, tratando-se, em verdade,
de  acontecimento  capaz  de  gerar  grande  abalo
psicológico.

- Presentes os elementos da responsabilidade civil, deve
ser  mantida  a  condenação  do  ente  público  ao
pagamento de indenização por danos morais.
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- Quanto à mensuração do “quantum” reparatório pelos
danos  morais,  o  valor  a  ser  arbitrado  deve  guardar
perfeita  correspondência  com a  gravidade objetiva do
fato e do seu efeito lesivo, bem assim com as condições
sociais e econômicas da vítima e do autor da ofensa, de
modo que a importância não seja insignificante, a ponto
de estimular a prática de novos ilícitos pelo causador da
ofensa, nem excessiva, constituindo enriquecimento sem
causa para o ofendido.

- A dependência econômica de filho menor  em  relação
aos   pais   é  presumida,  dispensando a  demonstração
por  qualquer outro  meio  de prova. Contudo, a idade
limite para o pensionamento, em casos como estes, não é
os 65 (sessenta e cinco) anos da pessoa falecida, mas os
25  (vinte  e  cinco)  anos  do  beneficiário,  conforme
jurisprudência do STJ: “sedimentou-se o entendimento
"de  fixar  a  indenização   por   perda   do   pai   ou
progenitor,  com pensão  ao  filho  menor   até   os   24
(vinte   e   quatro)   anos  de  idade  (integralmente
considerados), ou seja, até a data de aniversário dos 25
anos" (STJ,  REsp  592.671/PA, Rel.  Ministra ELIANA
CALMON, SEGUNDA TURMA, DJU de 17/05/2004).

-  No caso de morte  de genitora,  é  devida pensão aos
filhos,  mesmo  que  a  vítima  não  exercesse  trabalho
remunerado, sendo, neste caso, adotado como base de
cálculo o valor do salário-mínimo.

V  I  S  T  O  S ,  relatados e discutidos os autos acima
referenciados.

A  C  O  R  D  A  a Terceira Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, na conformidade do voto da relatora e da súmula de

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 0033029-15.2010.815.2001 4



julgamento, por votação unânime, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO
APELO E À REMESSA NECESSÁRIA.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se  de  AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS
MORAIS  E  MATERIAIS  ajuizada  por  ARACI  FRANCA  MACIEL  e
EDUARDO DA FRANCA MACIEL ESTEVEZ, menor representado por seu
genitor ARTUR MONTEIRO ESTEVES, em face do ESTADO DA PARAÍBA.

Narram  os  autores  que  FERNANDA  LUIZA  DA
FRANCA MACIEL, filha da primeira autora e mãe do segundo promovente,
foi vítima de acidente automobilístico em 28 de maio de 2010, por volta das
04:00h (quatro horas da madrugada) e, após ser retirada das ferragens pelo
SAMU, foi conduzida ao Hospital de Traumas Senador Humberto Lucena,
sendo liberada com alta, no mesmo dia, por volta das 14:00h (catorze horas)
da tarde.

Aduz que os médicos a liberaram sob a comunicação de
que nada tinha sofrido, além de escoriações de baixa gravidade e traumas
leves na superfície do seu corpo, tendo sido receitado apenas um relaxante
muscular (TANDRILAX).

Alega  que  a  vítima  do  acidente  sentiu  dores
insuportáveis na noite do mesmo dia, sendo aconselhada por uma vizinha a
procurar uma unidade médica de atendimento particular.

Tendo procurado atendimento no Hospital Samaritano,
foi  de  logo  internada,  recebendo  providências  e  administração  de
medicamentos para as dores musculares,  além de soro.  Na mesma noite
teve alta,  sob a alegação de que as dores  eram provenientes,  apenas,  de
traumas musculares, tendo sido prescrito o medicamento DALSY.
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Já  na  terça-feira,  ainda  com  fortes  dores,  procurou  o
Pronto Socorro de Fraturas, tendo sido observado que a vítima quebrou 1/3
(um terço) de suas costelas, sendo necessário o imediato internamento, dada
a gravidade dos ferimentos e do rompimento de 06 (seis) costelas.

Na  quarta-feira,  por  volta  das  01:00h  (uma  da
madrugada), a vítima começou a sofrer com o aumento da falta de ar, dores
insuportáveis, sudorese contínua, equimose e perda de consciência.

Fora  tentada  a  transferência  para  o  Hospital  Lady
Center e Memorial São Francisco, tendo sido negada e, por volta das 03:00h
(três da madrugada), conseguiu uma vaga no Hospital de Traumas, sendo
solicitada a remoção pelo SAMU.

Enquanto  esperava  o  SAMU,  a  paciente  convalesceu,
sendo entubada e colocada no respirador artificial.

A Unidade  móvel  apenas  chegou  cerca  de  uma hora
após inúmeras tentativas de recebimento da vítima, todas com empecilhos
de ordem burocrática e ausência de gestão hospitalar.

Dada a entrada no Hospital de Traumas, por volta das
04:00h (quatro da madrugada), foi constatado o falecimento da vítima, com
causa mortis  TRAUMATISMO TORAXINO – ABDOMINAL COM LESÕES
PULMONARES,  ESPLENICA E HEPÁTICA E HEMORRAGIA INTERNA
CONSECUTIVA.  

Argumentam erro  médico no primeiro  atendimento à
vítima, seguido da burocracia e das dificuldades colocadas para a remoção.

Pediram a condenação do réu em danos morais, além de
pensão para o filho menor, até seus 25 (vinte e cinco) anos, ocasião em que
deverá  ser  revertida  para  a  primeira  autora,  até  quando  a  falecida
completaria seus 65 (sessenta e cinco) anos, usando como parâmetro o piso
salarial do advogado (R$4.500,00).
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Após o Trâmite processual, sobreveio a sentença atacada
por remessa necessária e recurso voluntário do Estado da Paraíba, na qual o
magistrado julgou procedentes os pedidos,  condenado o réu a pagar aos
autores o valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais) a título de danos morais,
para cada, além de uma pensão mensal de 01 (um) salário-mínimo para o
autor menor de idade, até quando a vítima completaria seus 65 (sessenta e
cinco) anos.

Houve  embargos  de  declaração  dos  autores  (fls.
300/304), rejeitados às fls. 312/313.

O Estado da Paraíba apelou, fls. 316/238, argumentando
preliminar de sentença ultra petita, pois o pedido inicial foi para fixação de
pensão até quando o menor completasse seus 25 (vinte e cinco) anos, mas a
condenação foi até quando a vítima completaria seus 65 (sessenta e cinco)
anos.

No mérito, alega que a morte da vítima não decorreu de
falta de atendimento, mas de fraturas múltiplas nas costelas, decorrentes de
acidente de trânsito, de modo que não se pode falar em erro médico.

Aduz,  também,  que  resulta  essencial  a  comprovação
efetiva  e  inequívoca  da  negligência  culposa  do  ente  público,  quando  se
pretende responsabilizá-lo com fundamento no  faute du service, o que não
aconteceu na espécie. 

Pede  a  minoração  do  valor  dos  danos  morais,
argumentando que foram exorbitantes. 

Quanto  aos  danos  materiais,  diz  que  à  parte
promovente  caberia  demonstrar  a  dependência  econômica  e  o  exercício
regular de atividade pela de cujus, o que não restou provado. Ainda, que a
dependência presumida do filho menor se encerra aos 18 (dezoito) anos de
idade,  sendo  inimaginável  que  o  autor  fosse  ser  dependente  até  os  65
(sessenta e cinco) anos da falecida.
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Contrarrazões, fls. 330/350.

Parecer  do  Ministério  Público  de  segundo  grau,  pelo
desprovimento do recurso (fls. 369/372v).

É o Relatório. 

V O T O 

Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora

Cuida-se  de  REMESSA NECESSÁRIA E  APELAÇÃO
CÍVEL, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
E  MORAIS  proposta  por  ARACI  FRANCA MACIEL e  EDUARDO  DA
FRANCA MACIEL ESTEVEZ, menor representado por seu genitor ARTUR
MONTEIRO ESTEVES, em face do ESTADO DA PARAÍBA.

A sentença julgou procedentes os pedidos, condenando
o réu a pagar aos autores o valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais) a título
de danos morais, para cada, além de uma pensão mensal de 01 (um) salário-
mínimo para o autor menor de idade, até quando a vítima completaria seus
65 (sessenta e cinco) anos.

A preliminar de sentença  ultrapetita confunde-se com o
mérito e com ele deve ser analisada.

As  partes  divergem,  em  essência,  quanto  à
responsabilidade  do  ente  público  em  ressarcir  os  autores,  em  razão  da
morte  da  filha  da  primeira  autora  e  mãe  do  segundo  promovente,
decorrente do inadequado atendimento prestado pelo Hospital de Traumas
Senador Humberto Lucena.

O dever de indenizar encontra suas diretrizes no artigo
186 e nos artigos 927 e seguintes do Código Civil, determinando que todo
aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a reparar o
dano (teoria subjetiva da culpa).
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Esse  sistema,  o  da  responsabilidade  subjetiva,
conquanto seja a regra, não é o único adotado pelo ordenamento brasileiro.
Na  lição  de  NELSON  NERY  JÚNIOR e  ROSA MARIA DE  ANDRADE
NERY:

“Dois  são  os  sistemas  de  responsabilidade  civil  que  foram

adotados  pelo  CC:  responsabilidade  civil  objetiva  e

responsabilidade  civil  subjetiva.  O  sistema geral  do  CC é  o  da

responsabilidade civil subjetiva (CC 186), que se funda na teoria

da  culpa:  para  que  haja  o  dever  de  indenizar  é  necessária  a

existência do dano, do nexo de causalidade entre o fato e o dano e

o dano e a culpa lato sensu (culpa - imprudência, negligência ou

imperícia; ou dolo) do agente. O sistema subsidiário do CC é o da

responsabilidade civil objetiva (CC 927 par. ún.), que se funda na

teoria do risco: para que haja o dever de indenizar é irrelevante a

conduta (dolo ou culpa) do agente, pois basta a existência do dano

e  do  nexo  de  causalidade  entre  o  fato  e  o  dano.  Haverá

responsabilidade civil  objetiva quando a  lei  assim o determinar

(v.g., CC 933) ou quando a atividade habitual do agente, por sua

natureza, implicar risco para o direito de outrem (v.g., atividades

perigosas).”

Com efeito,  a  responsabilidade das pessoas  de direito
público, independe da prova do elemento subjetivo (dolo ou culpa), sendo
suficiente a demonstração do dano e do nexo causal entre a conduta e o
dano sofrido pelo administrado. Em tais casos, o ônus da prova é invertido,
vale dizer, ao ente público compete provar a existência de uma das causas
de exclusão da responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima, o caso
fortuito ou a força maior.

Sobre o tema, ensina DIÓGENES GASPARINI:

“Sabe-se que a responsabilidade civil do Estado, instituída nesse

dispositivo constitucional, é a do risco administrativo ou objetiva,

dado que a  culpa ou dolo  só foi  exigida em relação ao agente
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causador direto do dano. Quanto às pessoas jurídicas de Direito

Público  (União,  Estado-Membro,  Distrito  Federal,  Município,

autarquia, fundação pública) e às de Direito Privado prestadoras

de serviços públicos (concessionários, permissionários) nenhuma

exigência dessa natureza foi feita. Logo, essas pessoas respondem

independentemente  de  terem agido  com dolo ou culpa,  isto  é,

objetivamente.”  (Direito  Administrativo,  10ª  ed.,  São  Paulo,

Saraiva, 2005, p. 913).

Contudo,  a  adoção  da  responsabilidade  objetiva  pela
Constituição da República (art. 37, § 6º), não conduz ao entendimento de
que  a  pessoa  jurídica  de  direito  público  é  obrigada  a  indenizar  todo  e
qualquer dano, sendo dever da pessoa que alega ter suportado prejuízos em
razão de ato  daquela,  provar a ocorrência dos fatos  constitutivos do seu
direito, quais sejam, o dano efetivo e o nexo causal.

Ensina JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO:

“O  fato  de  ser  o  Estado  sujeito  à  teoria  da  responsabilidade

objetiva  não  vai  ao  extremo  de  lhe  ser  atribuído  o  dever  de

reparação de prejuízos em razão de tudo que acontece no meio

social.” (Manual de direito administrativo, Lumen Juris, 1999, 5ª

ed., p. 390).

Portanto, para a configuração da responsabilidade civil
sempre  faz-se  necessária  a  ocorrência  dos  seguintes  requisitos,  “o  dano;
ação ou omissão administrativa; existência do nexo causal entre o dano e a
ação  ou  omissão  administrativa  e  ausência  de  causa  excludente  da
responsabilidade estatal” (Alexandre de Moraes,  Constituição do Brasil  e
Legislação Constitucional, 4ª ed., São Paulo, Editora Atlas S.A., 2004, p. 911).

O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento
de  que,  no  caso  de  danos  decorrentes  de  erro  praticado  por  médico  de
hospital público, a responsabilidade do Estado é objetiva, nos termos do art.
37,  §  6º,  da  Constituição  da  República,  sendo  que  apenas  o  direito  de
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regresso contra o responsável depende da comprovação de dolo ou culpa
(ARE 691744 AgR / RJ, Min. Celso de Mello, DJe 18/10/2012; AI 734689 AgR-
ED / DF, Min. Celso de Mello, DJe 24/08/2012).

O mesmo no  Superior  Tribunal  de  Justiça:  AgRg  nos
EDcl  no  REsp  1263331/RN,  Ministro  Humberto  Martins,  DJe  26/10/2011;
REsp 433.514/MG, Ministra Eliana Calmon, DJe 21/02/2005; REsp 674586/SC,
Ministro Luiz Fux, DJe 02/05/2006.

A  falta  do  serviço  público  de  saúde,  portanto,  não
depende  de  falha  técnica  do  agente,  uma  vez  que  a  Administração
responde,  objetivamente,  pelo  funcionamento  defeituoso  do  serviço  que
presta aos administrados. O hospital, como é notório, tem, dentre outros, o
dever especial e rigoroso de oferecer aos pacientes os recursos, condições,
eficiência e segurança necessários e compatíveis com o serviço médico que
se propõe a prestar.

No  caso  em  exame,  portanto,  a  responsabilidade  do
Estado  da  Paraíba  independe  de  prova  de  dolo  ou  culpa,  mas  exige  a
verificação da existência do nexo causal entre a conduta do agente e o dano
suportado  pelo  paciente,  assim  como  a  inexistência  de  quaisquer  das
excludentes da responsabilidade civil.

A responsabilidade civil objetiva do Poder Público, nas
hipóteses  em  que  o  “eventus  damni”  ocorra  em  hospitais  públicos  (ou
mantidos  pelo  Estado),  decorre  de  tratamento  médico  inadequado,
ministrado por funcionário público.

Voltando ao caso específico dos autos, constata-se que a
filha  da  primeira  autora  e  mãe  do  segundo  promovente  -  FERNANDA
LUIZA DA FRANCA MACIEL, foi vítima de acidente automobilístico em 28
de maio de 2010, por volta das 04:00h (quatro horas da madrugada) e, após
ser  retirada  das  ferragens  pelo  SAMU,  foi  conduzida  ao  Hospital  de
Traumas Senador Humberto Lucena, sendo liberada com alta, no mesmo
dia, por volta das 14:00h (catorze horas da tarde).
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Os médicos a liberaram sob a comunicação de que nada
tinha sofrido, além de escoriações de baixa gravidade e traumas leves na
superfície do seu corpo, tendo sido receitado apenas um relaxante muscular
(TANDRILAX).

Analisando nos autos, a vítima deu entrada no Hospital
de  Traumas  logo  após  o  acidente  (fls.  150),  sendo  encaminha  à  área
vermelha. 

O Laudo do Raio X,  datado de 01/06/2010 e  assinado
pelo Dr. Caio Mário Medeiros (fls. 112), conclui o seguinte:

RX. COLUNA CERVICAL P

VÉRTEBRAS  CERVICAIS  VISIBILIZADAS  DE
ASPECTO NORMAL.

RX. TÓRAX AP

TRANSPARÊNCIA PULMONAR NORMAL.

SEIOS COSTO-FRÉNICO LIVRES.

ARCOS COSTAIS SEM ALTERAÇÕES.

RX. BACIA AP

ESTRUTURA E DENSIDADE ÓSSEA NORMAIS.

AUSÊNCIA DE FRATURA.

RX. COLUNA LOMBAR AP E P

CORPOS  VERTEBRAIS  COM  ESTRUTURA  E
DENSIDADE ÓSSEA NORMAIS.

DISCOS INTER-VERTEBRAIS CONSERVADOS.
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PEDÍCULOS E LÂMINAS NORMAIS.

O  mesmo  médico,  contudo,  ouvido  perante  a
Sindicância  do  Hospital  de  Traumas  instaurada  para  apurar  a
responsabilidade pela morte da paciente (fls. 131/132), textualizou:

“...que revendo a imagem do Raio X feito na paciente
Fernanda,  o  declarante  afirma  que  visualiza  duas
fraturas  simples  de  costela  (2º  e  3º  arcos  costais
direitos),  sendo  duvidoso  afirmar  que  existe  uma
possível terceira fratura (no 4º arco costal direito); que
diante  dessa  constatação  o  declarante  afirma  que
modificaria o laudo já dado pelo mesmo em 1º de junho
de 2010, pela BE 453952;  que afirma o declarante que
diante da imagem do tórax da paciente não há sinais
radiológicos  de  complicações  cardiopulmonares;  que
afirma o declarante que as imagens do tórax e abdômen
da  paciente  Fernanda  se  encontram  com  múltiplos
artefatos próprios de paciente politraumatizado (maca,
prancha,  estrutura  metálica,  etc)  que  diminuem  a
capacidade de visualização das referidas imagens...”

O Laudo Tanatoscópico (fls. 194/196) destacou:

“CAVIDADE TÓRACO-ABDOMINAL:  (…) entretanto
ao ser retirado o plastrão condro-esternal, observam-se
fraturas do 2º ao 7º arcos costais anteriores próximo ao
esterno.  A  cavidade  pleural  direita  encerra  sangue
líquido e coágulos (fotos 6 e 7), sendo ainda constatadas
fraturas  do  2º  ao  6º  arcos  costais  lateralmente  no
hemitórax  direito  (fotos  8  e  9).  O  pulmão  direito
apresenta  contusão  hemorrágica  acentuada  e  foram
visualizadas  duas  pequenas  lesões  penetrantes  ao
parênquima  pulmonar  (fotos  10  e  11).  O  pulmão
esquerdo apresenta contusão hemorrágica em seu lobo
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inferior  (foto  12).  O  mediastino  apresenta  área  de
infiltração  hemorrágica,  o  saco  pericárdico  não
apresenta derrame sanguíneo e o coração está íntegro.
Na  cavidade  abdominal  presença  de  hemoperitônio
moderado,  infiltração  hemorrágica  acentuada  no
epíploon,  cólon  transverso,  descendente  e  alças  do
intestino  delgado  (fotos  13  e  14).  Foram  constatadas
lesões superficiais e extensas no lobo direito do fígado
(foto  15)  e  ainda,  intensa  infiltração  hemorrágica  no
baço  sendo  evidenciadas  rupturas  traumáticas  no
mesmo de profundidade e tamanho variados sendo que
uma  delas  tem  profundidade  maior  que  três
centímetros  comprometendo  vasos  trabeculares
esplênicos (fotos 16, 17, 18 e 19) e, verifica-se também
hematoma  acentuado  ao  nível  do  hilo  esplênico.  Os
demais  órgãos  e  vísceras  da  cavidade  abdominal
encontram-se  macroscopicamente  livres  de  lesões
traumáticas e o útero se apresenta não gravídico.”

Conclui-se, assim, que as declarações do Dr. Caio e o
Laudo  Tanatoscópico  desmentem,  completamente,  o  primeiro  Laudo  do
Raio X, o que foi decisivo para o diagnóstico errado e, por conseguinte, a
consequente morte da paciente.

As  declarações  prestadas  pelo  Dr.  José  Reinaldo  de
Moura  (fls.  133),  perante  a  Sindicância,  também  contradizem  o  Laudo
Tanatoscópico, chegando a afirmar que, mesmo após rever o Raio X, no qual
evidencia fraturas, mantém o diagnóstico dado quando avaliou a paciente,
ao expressar a ausência de lesões ou pneumotórax. 

Conclui-se,  portanto,  que o atendimento da vítima foi
por demais negligente.

Acaso  os  médicos  tivessem  sido  éticos,  responsáveis,
sérios, diligentes, eficientes e zelosos com a saúde da paciente, uma acurada
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na visualização do RAIO X, um dos mais simples e corriqueiros exames
médicos, jamais a vítima teria alta e, muito menos, com a mera prescrição de
uma relaxante muscular (TANDRILAX).

Imaginar que a paciente, com diversas fraturas internas,
reclamando de intensa dor, conforme o relato da sua mãe (fls. 78 - primeira
autora), teve alta hospitalar com prescrição de um relaxante muscular, e não
estabelecer uma relação de causa e efeito entre o atendimento e a morte, é
tentar subverter a lógica, é tentar mascarar ou ofuscar o que é límpido e
cristalino.

Posso  dizer,  com  respeito  aos  médicos  peritos  que
estabeleceram  a  causa  mortis como  “TRAUMATISMO  TÓRACO-
ABDOMINAL  COM  LESÕES  PULMONARES,  ESPLÊNICAS  E
HEPÁTICAS E HEMORRAGIA INTERNA CONSECUTIVA”, que esta – a
morte, na verdade, teve como causa a negligência médica. 

O primeiro atendimento à paciente foi o responsável por
sua  morte,  retratando um verdadeiro descaso com o ser  humano,  o  que
deveria ser inaceitável na rede pública de saúde.

O contexto que se apresenta no presente processo, vai
além  das  reiterantes  notícias  do  caos  da  saúde  pública,  e  da  falta  de
recursos,  equipamentos  e  profissionais,  situações  que  estamos
“acostumados” a ver nos diversos meios de comunicação e que, em última
análise, entristece-nos.

Na  verdade,  a  história  deste  processo  é  de  uma
lamentável  morte  de  uma  jovem  de  21  (vinte  e  um)  anos  por  absoluto
desdém  dos  profissionais  médicos  que  a  atenderam,  uma  sucessão  de
negligências  e  maus  tratos  à  saúde  de  outrem.  Recursos  haviam,
equipamentos estavam à disposição dos profissionais, mas a desídia e os
descasos foram determinantes para a morte da jovem garota. 

Diga-se,  então,  que não  há  dúvida  de  que a  situação
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vivenciada  pelos  autores  ultrapassa  a  esfera  do  mero  incômodo  e  do
aborrecimento, tratando-se, em verdade, de acontecimento capaz de gerar
grande abalo psicológico.

Assim, presentes os elementos da responsabilidade civil,
deve  ser  mantida  a  condenação  do  ente  público  ao  pagamento  de
indenização por danos morais.

Quanto à mensuração do “quantum” reparatório pelos
danos morais, o valor a ser arbitrado deve guardar perfeita correspondência
com a gravidade objetiva do fato e do seu efeito lesivo, bem assim com as
condições sociais e econômicas da vítima e do autor da ofensa, de modo que
a  importância  não  seja  insignificante,  a  ponto  de  estimular  a  prática  de
novos  ilícitos  pelo  causador  da  ofensa,  nem  excessiva,  constituindo
enriquecimento sem causa para o ofendido.

No que tange aos critérios que devem nortear a fixação
do  quantum indenizatório, reporto-me à lição da professora Maria Helena
Diniz:

“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.  E  uma

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.”  (A  Responsabilidade  Civil  por  Dano  Moral.

Revista Literária de Direito. Ano II, nº 9, jan/fev 1996, pág.09).

Desse modo, o Magistrado deve ser bastante cauteloso
no  momento  de  fixar  a  indenização,  pois  não  pode  provocar  o
enriquecimento sem causa da parte que busca a indenização e, também, não
pode deixar de incutir no valor condenatório caráter pedagógico, visando
desestimular o agente do ato ilícito quanto à reiteração de tal prática.
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Daí, sopesadas todas as peculiaridades que envolvem o
caso em questão, entendo que o valor fixado pelo sentenciante (R$80.000,00
para cada) mostra-se adequado, devendo ser mantido.

No  que  pertine  ao  pensionamento,  a  sentença  está  a
merecer reforma.

Com efeito,  a  dependência  econômica  de  filho  menor
em  relação  aos   pais   é  presumida,  dispensando a  demonstração  por
qualquer  outro   meio   de  prova.  Contudo,  a  idade  limite  para  o
pensionamento, em casos como estes, não é os 65 (sessenta e cinco) anos da
pessoa falecida,  mas os 25 (vinte e cinco) anos do beneficiário,  conforme
jurisprudência do STJ: 

ADMINISTRATIVO    E   PROCESSUAL   CIVIL.   AGRAVO

INTERNO   NO   RECURSO  ESPECIAL.  ACIDENTE  DE

TRÂNSITO.  MORTE DA MÃE DA AUTORA.  LEGITIMIDADE

PASSIVA  E  RESPONSABILIDADE  EXCLUSIVA DA CEDAE,

PELO EVENTO MORTE, RECONHECIDAS  PELO  TRIBUNAL

DE  ORIGEM.  PRESENÇA  DE  NEXO CAUSAL AFERIDO PELO

TRIBUNAL DE ORIGEM, COM BASE NO ACERVO FÁTICO DA

CAUSA.  IMPOSSIBILIDADE,   NO   CASO,  DE  REEXAME DE

PROVAS, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.  SÚMULA  7/STJ.

DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS.  REVISÃO.  SÚMULA  7/STJ.

SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA.  IMPOSSIBILIDADE  DE

REAPRECIAÇÃO.  JUROS  DE   MORA.   TERMO   INICIAL.

SÚMULAS  54  E  83/STJ.  AGRAVO  INTERNO IMPROVIDO. I.

Agravo   interno   interposto  em  01/04/2016,   contra  decisão

monocrática publicada em 21/03/2016. II.   Na  origem,  trata-se  de

demanda  indenizatória  por  morte, decorrente  de  acidente  de

trânsito provocado por obras na pista, realizadas pela CEDAE. III.

No caso, a modificação das conclusões a que chegou a Instância a

quo  -  firmadas  à  luz  do  acervo  fático  da  causa, quanto à

legitimidade  passiva  da ré e à sua responsabilidade exclusiva

pelo  evento  danoso  -,  de  modo  a  acolher  a  tese  da  parte  ora
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recorrente em sentido  contrário,  demandaria, inarredavelmente,

o revolvimento do acervo  fático-probatório  dos  autos,  o que é

inviável, em sede de Recurso Especial, em face da Súmula 7 desta

Corte. IV.  A  análise  acerca da adequação do valor indenizatório

por dano moral,  quando  inserido  nos  limites  da  razoabilidade,

implica, necessariamente,   no  revolvimento  de  matéria  fático-

probatória,  sabidamente  obstada  em sede de recurso especial,

por incidência da Súmula 7 desta Corte. V.  Quanto  ao  termo

inicial  dos  juros  de  mora, a conclusão do Tribunal  a  quo  está

em  harmonia  com  a  jurisprudência  desta  Corte,  firmada   no

sentido   de   que   "os   juros   moratórios,   em   caso   de

responsabilidade  extracontratual, devem incidir a partir da data

do evento  danoso,  nos  termos  da Súmula 54/STJ. Incidência da

Súmula  83/STJ"   (STJ,   AgRg   no   AREsp   422.570/MA,   Rel.

Ministro  HUMBERTO  MARTINS,  SEGUNDA TURMA,  DJe  de

10/12/2013).  VI.   Consoante   o  entendimento  desta  Corte,  "a

dependência econômica de  filho  menor  em  relação  aos  pais  é

presumida,  dispensando a demonstração  por  qualquer  outro

meio  de prova" (STJ,  AgRg no Ag 1.294.094/MG, Rel.  Ministra

MARIA  ISABEL  GALLOTTI,  QUARTA  TURMA,  DJe  de

06/02/2015). Além disso, sedimentou-se o entendimento "de fixar

a indenização  por  perda  do  pai  ou progenitor, com pensão ao

filho  menor   até   os   24   (vinte   e   quatro)   anos  de  idade

(integralmente considerados), ou seja, até a data de aniversário

dos  25  anos"  (STJ,  REsp   592.671/PA,  Rel.  Ministra  ELIANA

CALMON, SEGUNDA TURMA, DJU de 17/05/2004). VII.   No

caso,  o acolhimento das alegações da parte recorrente, no sentido

de  que  incide, na hipótese, a regra do art. 21, caput, do CPC/73,

em     vista     da     sucumbência    recíproca,    exigiria,

inevitavelmente,  a  análise  do  acervo  probatório da causa, o que

também encontra óbice na Súmula 7/STJ. Precedentes do STJ. VIII.

Agravo  interno  improvido.  (AgInt  no  REsp  1554466/RJ,  Rel.

Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado

em 09/08/2016, DJe 22/08/2016).
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Não havendo prova nos autos de percepção de renda
por  parte  da  de  cujus,  o  valor  da  pensão  deve ser  com base  no  salário-
mínimo, conforme jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO

REGIMENTAL.  RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  DE

INDENIZAÇÃO.  MORTE  DE  GENITORA.  PENSÃO  MENSAL

DEVIDA AO FILHO. TERMO FINAL. 25 ANOS DE IDADE. 1.

Devem  ser  recebidos  como  agravo  regimental  os  embargos  de

declaração  que  contenham  exclusivo  intuito  infringente.  2.  No

caso de morte de genitora, é devida pensão aos filhos, mesmo

que a vítima não exercesse trabalho remunerado, sendo, neste

caso, adotado como base de cálculo o valor do salário-mínimo. 3.

O  fato  de  o  pai  do  recorrente  ter  constituído  nova  família,

passando ele a ter uma madrasta após o falecimento da mãe, não

afasta o dever legal do responsável pelo óbito de pagar pensão

mensal ao filho da vítima. 3. Pensionamento devido até a idade

em que o filho da vítima completa 25 anos, conforme precedentes

do STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (EDcl no

REsp  726.827/RS,  Rel.  Ministra  MARIA  ISABEL  GALLOTTI,

QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 24/02/2012) 

Juros, correção monetária e honorários advocatícios de
sucumbência,  aplicados  em  10%  do  valor  da  condenação,  todos  em
conformidade com a lei e o entendimento jurisprudencial. 

Com  essas  considerações,  DOU  PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO E À REMESSA NECESSÁRIA, apenas para
reforma da sentença no tocante à idade limite do pensionamento, passando
a ser os 25 (vinte e cinco) anos do beneficiário.

É como voto. 

Presidiu o julgamento, com voto, a Exma. Desa. Maria
das Graças Morais Guedes – Presidente (Relatora). Presentes ao julgamento
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o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides e o Exmo. Des. Marcos
Cavalcanti de Albuquerque.

Presente  ao  julgamento,  também,  a  Exma.  Dra.  Ana
Cândida Espínola, Promotora de Justiça convocada.

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 08 de agosto de 2017.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes

                R E L A T O R A 
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