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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS  MORAIS.  CRIANÇA  DE  QUATRO  ANOS
ATENDIDA  EM  HOSPITAL  MUNICIPAL.  PACIENTE
QUEIXANDO-SE APENAS DE CANSAÇO. APLICAÇÃO
DE  MEDICAÇÃO  INTRAVENOSA.  FALECIMENTO
SUBSEQUENTE.  RESPONSABILIDADE  OBJETIVA.
DANO E NEXO CAUSAL VERIFICADOS. AUSÊNCIA DE
CULPA  EXCLUSIVA  DA  VÍTIMA  OU  DE  TERCEIRO.
ABALO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO
COM  PRUDÊNCIA.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO.

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

 A responsabilidade  do  Estado  perante  o  cidadão  é
objetiva, dependendo da constatação do dolo ou da culpa
apenas o direito de regresso do ente público em relação ao
seu agente.

 O dano moral  deve ser  fixado diante  da  análise  do
caso  concreto,  atendendo-se  ao  caráter  de  punição  do
infrator,  no  sentido  de  que  seja  desestimulado  a  incidir
novamente  em  conduta  lesiva  a  terceiros  e  ao  caráter
compensatório em relação à vítima lesionada.

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

A  C  O  R  D  A  a  Egrégia Terceira Câmara Cível do
Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  na  conformidade  do  voto  da  relatora  e  da
súmula de julgamento, por votação unânime, em NEGAR PROVIMENTO À
APELAÇÃO CÍVEL.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de  Apelação Cível interposta pelo Município de
Alagoa Grande contra sentença de fls. 143/149, lançada pelo Juiz de Direito da
Comarca  de  Alagoa  Grande,  que,  nos  autos  da  Ação  de  Indenização  por
Danos  Morais ajuizada  por  Vanice  de  Sousa  Camilo  e  outro, julgou
parcialmente procedente a pretensão inicial para a) condenar o demandado na
obrigação de pagar indenização por danos morais no importe de R$50.000,00
(cinquenta mil reais), atualizado com correção monetária a partir da data do
evento danoso, acrescidos juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.
Ainda, condenou o réu em honorários advocatícios, fixando-os em 10% sobre o
valor total da condenação.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001188-63.2008.815.0031                                                                                                                               2



Em  suas  razões,  fls.  152/159,  o  apelante  alega  que  não
houve  negligência  no  atendimento,  tampouco  qualquer  omissão  que
caracterizasse o nexo causal gerador de dano moral.

Aduz que em nenhum momento os autores comprovaram
que a conduta dos profissionais  ocasionou o óbito da criança.

Acrescenta que, mesmo advertido, o pai da criança deu-lhe
pipoca enquanto o menor apresentava falta de ar.

Assevera que os profissionais de saúde possuem obrigação
de meio e não de resultado, ensejando a responsabilidade subjetiva.

Contrarrazões às fls. 162/168v.

Parecer  Ministerial  pelo  desprovimento  do  recurso,  fls.
174/179.

É o Relatório.

V O T O 

Infere-se dos autos que, no dia 13 de agosto de 2005 o filho
dos demandantes, o menor William de Sousa Oliveira, com menos de 04 anos
de idade à época, dirigiu-se, juntamente com seu pai, ao Hospital Municipal de
Alagoa Grande, queixando-se de cansaço. A enfermeira que o atendeu aplicou
soro e depois ministrou uma injeção através da própria mangueira de soro.
Logo em seguida à aplicação do fármaco, o menor passou a ter convulsões e
desfaleceu nos braços do seu genitor, constatando-se seu óbito.

Pois bem.
 
A responsabilidade consubstanciada no dever de indenizar

o  dano  sofrido  por  outrem  provém  do  ato  ilícito,  caracterizando-se  pela
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violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo
titular,  conforme  a  regra  expressa  dos  arts.  186  e  927  do  Código  Civil,
respectivamente, in verbis:

“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência,

violar  direito,  e  causar  dano  a  outrem,  ainda  que  exclusivamente  moral,

comete ato ilícito”.

“Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

No  ordenamento  jurídico  brasileiro,  esse  instituto,
comporta  duas  modalidades:  a)  –  responsabilidade  subjetiva,  que  exige  a
presença  do  dano,  conduta  do  agente,  elemento  subjetivo  da  conduta,
consistente no dolo ou na culpa, e o nexo causal entre a conduta e o dano. A b)
-  a responsabilidade objetiva,  para a qual  também se exige a  presença do
dano,  conduta  do  agente  e  nexo  causal  entre  ambos,  dispensa,  todavia,  a
verificação de dolo ou culpa. Essa última modalidade, por penalizar o agente
da  conduta  independente  de  sua  intenção  de  lesionar  terceiro,  ou  de  sua
negligência, imprudência ou imperícia, é excepcional, e somente será possível
em casos expressamente previstos em lei.

Enquanto a responsabilidade subjetiva é a regra no Direito
Brasileiro,  são  restritas  as  hipóteses  em  que  se  admite  a  responsabilidade
objetiva, ou seja, independente de averiguação de culpa do causador do dano.

Contudo,  em  casos  como  aqueles  em  que  o  cidadão  é
lesionado em razão da atuação do Estado, em uma de suas esferas, por meio de
conduta de seus agentes, o que se busca é tornar a responsabilidade pelo dano
causado  a  ele  solidária,  dissolvendo-a  por  toda  a  sociedade,  visto  que  os
serviços  prestados  pela  Administração  Pública  são  em  prol  de  todos  os
cidadãos, não sendo justo que uma pessoa lesionada suporte o dano sozinha.

Nesse caso, aplica-se a norma esculpida no §6º, do art. 37,
da CF, segundo o qual “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado
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prestadoras  de  serviços  públicos  responderão  pelos  danos  que  seus  agentes,  nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável
nos casos de dolo ou culpa”.

Da leitura atenta do dispositivo constitucional mencionado,
percebe-se  que  a  responsabilidade  do  Estado  perante  o  cidadão  é  objetiva,
dependendo da constatação do dolo ou da culpa apenas o direito de regresso
do ente público em relação ao seu agente.

O art. 43 do Código Civil veio regular a responsabilidade
objetiva  do  Estado,  já  preconizada  na  Constituição  da  República  de  1988,
determinando que:

“As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis

por  atos  de  seus  agentes  que  nessa  qualidade  causem  danos  a  terceiros,

ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano,  se houver,  por

parte destes, culpa ou dolo”.

A previsão é  válida para o  caso de conduta dos agentes
públicos, sejam elas culposas ou não, dolosas ou não. Assim, cumpre analisar,
apenas, a configuração do fato administrativo, do dano e do nexo causal entre
eles.

Preliminarmente,  impende salientar  que a  Administração
Pública, em sua atividade, deve zelar pela segurança e proteção dos cidadãos,
prestando seus serviços de forma a lhes preservar a saúde e a integridade.
Ressalte-se, ainda, que a atividade administrativa gera nos administrados uma
confiança sincera de que o gestor público esteja cuidando de seus interesses e
de sua segurança.

De  nada  vale  a  Administração  Pública  se  não  consegue,
sequer, conservar a saúde e a vida de seus cidadãos, pois, a Máquina Estatal
não é um fim em si mesma, devendo os gestores públicos atuar de forma a dar
efetividade à Constituição Cidadã de 1988,  buscando concretizar os direitos
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fundamentais em relação a cada um dos indivíduos.

Da análise do conjunto probatório, restaram demonstrados
nos autos todos os pressupostos e requisitos a caracterizar a responsabilidade
da parte ré no evento danoso e o dever de indenizar. 

Os depoimentos de fls. 86/87 e 93/94, não deixam dúvidas
de  que a  criança  faleceu durante  o  atendimento  no  Hospital  da  Edilidade,
configurando os pressupostos necessários à responsabilização do Ente.

Quanto ao valor  da indenização por dano morais,  CAIO
MÁRIO DA SILVA PEREIRA, in “Responsabilidade Civil”, p. 97, Ed. Forense,
estabelece alguns critérios dos quais não deve o julgador se distanciar ao fixar
o montante dos danos morais:

“(...)  quando  se  cuida  de  reparar  o  dano  moral,  o  fulcro  do  conceito

ressarcitório acha-se deslocado para a convergência de duas forças: 'caráter

punitivo'  para  que  o  causador  do  dano,  pelo  fato  da  condenação,  se  veja

castigado pela ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima,

que receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do

mal sofrido”.

O dano moral deve ser fixado diante da análise do caso
concreto, atendendo-se ao caráter de punição do infrator, no sentido de que
seja  desestimulado  a  incidir  novamente  em conduta  lesiva  a  terceiros  e  ao
caráter compensatório em relação à vítima lesionada.

Assim, tendo em vista o falecimento do filho dos apelados,
criança em tenra idade, entendo que o valor de  R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais) deve ser confirmado.

Ante  as  considerações,  NEGO  PROVIMENTO  AO
RECURSO APELATÓRIO, mantendo inalterado o decisum objurgado.
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É como voto.

Presidiu a Sessão Ordinária desta Terceira Câmara Cível do
Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 10 de abril de 2018, o Exmo. Des. Saulo
Henriques de Sá e Benevides. Participaram do julgamento, além deste Relator,
o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado para substituir o Exmo.
Des.  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque).  Presente  à  sessão,  o  Exmo.  Dr.
Rodrigo Marques da Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

João Pessoa-PB, 12 de abril de 2018. 

Dr. Eduardo José de Carvalho Soares
              R E L AT O R
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