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APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS  MORAIS.  HISTERECTOMIA  TOTAL.
SUPOSTO  DESVIO  DE  CONDUTA  TÉCNICA  E
REALIZAÇÃO  DE  PROCEDIMENTO
DESNECESSÁRIO.  INEXISTÊNCIA  DE  CULPA  DO
PROFISSIONAL DE SAÚDE. ÔNUS PROBATÓRIO DA
POSTULANTE.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  373  DO
CPC/15.  NEXO  DE  CAUSALIDADE  NÃO
COMPROVADO.  RESPONSABILIDADE  DA CLÍNICA
AFASTADA. DESPROVIMENTO. 

- O dever de indenizar pressupõe a confluência  de três
requisitos:  a  prática  de  uma  conduta  antijurídica,  a
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existência de um dano e o nexo de causalidade entre os
dois primeiros elementos.

- Aquele que alega possuir um direito deve demonstrar
a existência dos fatos em que tal direito se alicerça e, à
parte  contrária,  cabe  provar  fato  impeditivo,
modificativo e extintivo deste.

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

A C O R D A  a  egrégia Terceira Câmara Especializada
Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em  conhecer do
Recurso e negar-lhe provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  por  Maria  da
Conceição do Nascimento  Silva contra  sentença de fls.  300/306 proferida
pelo Juízo da 2ª Vara Mista da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação
de Reparação de Danos, julgou improcedentes os pleitos da inicial de danos
morais  ou  pensão  vitalícia  requerida  em  face  da  histerectomia  total
realizada  por  profissional  médico  na  Sociedade  Obstétrica  Cirúrgica  e
Ginecológica – Clínica Santa Clara.

Em  suas  razões  recursais  (fls.  309/313),  a  apelante
sustenta  ser  objetiva  a  responsabilidade  das  pessoas  jurídicas  de  direito
privado  prestadoras  de  serviços  públicos  por  atos  praticados  por  seus
agentes.

Aduz  que  a  cirurgia  em  debate  deveria  ser  de
histerectomia parcial, e não total. Afirma, ainda, que a retirada dos ovários
sadios  deve  ser  considerada  como  erro  médico,  a  qual  teve  como
consequência uma redução em sua capacidade laborativa.
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Requer o provimento do apelo para reformar todos os
termos  da  sentença  vergastada  e  julgar  procedentes  os  pedidos  da  peça
vestibular.

Contrarrazões  apresentadas  às  fls.  340/349  pela
manutenção do decisum.

Cota  ministerial  sem  manifestação  meritória  (fls.
355/357).

É o relatório.

V O T O

Dr. Eduardo José de Carvalho Soares – Juiz convocado

Narra a inicial que a parte autora se submeteu a uma
cirurgia ginecológica por recomendação da médica Etiene Galvão para fazer
uma histerectomia parcial,  a  fim de resolver problema diagnosticado em
exame  de  ultrassom  pélvica  endovarginal.  Entretanto,  o  médico  Carlos
Ronele Souto de Sousa, realizou uma histerectomia total, sem a sua prévia
autorização.

Na  exordial,  a  promovente  assevera,  também,  que  os
resultados  dos  exames  pós-operatórios  demonstraram  que  não  havia
necessidade da retirada dos ovários e que a conduta do profissional causou-
lhe graves  danos,  por debilitar a sua capacidade feminina aos 43 anos e
tornar-lhe dependente do uso de medicamentos, o que comprometeu a sua
condição de trabalho e manutenção da família.

Em defesa, a Clínica explana que em um procedimento
cirúrgico  apenas  o  médico  tem  habilidade  para  verificar  o  melhor
procedimento a ser  realizado naquele  momento.  Diz que a histerectomia
total  foi  necessária,  pois  essa  era  a  única  solução  para  o  problema  da
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paciente,  o  qual  consubstanciava  na  congestão  vascular  tubária,  cistos
foliculares nos ovários, bem como o aumento destes.

Argumenta, por fim, que a médica Etiene não indicou
um procedimento específico, mas tão somente uma “cirurgia”.

Pois bem.

A relação envolvendo as partes litigantes é tipicamente
de  consumo,  regida  pela  legislação  especial,  pois  enquadram-se
perfeitamente  nos  conceitos  de  consumidor  e  fornecedor,  insculpidos,
respectivamente, nos arts. 2º e 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Ressalta-se,  também,  que  a  responsabilidade  da
recorrida, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação do serviço é objetiva, ou seja, está desvencilhada do conceito de
culpa, por força da clara disposição do art. 14,  caput, do Código de Defesa
do Consumidor.

A responsabilidade objetiva somente pode ser afastada
se o fornecedor comprovar a ausência de defeito no serviço ou que os danos
decorreram de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, nos termos do art.
14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, o artigo 373 do Código de Processo Civil de
2015 distribui o ônus da prova entre as partes, cabendo ao autor demonstrar
o fato constitutivo do seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo daquele.

Muito  embora  a  relação  seja  protegida  pelo  CDC,  a
inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII só ocorrerá quando, a
critério  do  julgador,  for  a  alegação  verossímil  e  o  consumidor
hipossuficiente  segundo  as  regras  ordinárias  de  experiência.  Ademais,  a
incumbência à parte adversa dar-se-á para a produção de provas difíceis,
mas não afastará o dever do autor de comprovar os fatos constitutivos do
seu direito.
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Insta  esclarecer  que  apesar,  da  responsabilidade da
Clínica observar a teoria da responsabilidade objetiva, a do profissional de
medicina deve ser analisada de forma subjetiva, cuja previsão está elencada
nos arts. 186 e 951 do Código Civil, in verbis:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência
ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral, comete ato ilícito."

“Art.  951.  O disposto nos arts.  948,  949 e 950 aplica-se ainda no
caso  de  indenização  devida  por  aquele  que,  no  exercício  de
atividade profissional, por negligência, imprudência ou imperícia,
causar a morte do paciente, agravar-lhe o mal, causar-lhe lesão, ou
inabilitá-lo para o trabalho."

Desse  modo,  o  dever  de  indenizar  pressupõe  a
confluência  de  três  requisitos:  a  prática  de  uma  conduta  antijurídica, a
existência  de  um dano,  bem como  o  nexo  de  causalidade  entre  os  dois
primeiros elementos (art. 186 e 927, ambos do Código Civil).

Assim,  para  fazer  jus  à  reparação,  é  necessário  que a
promovente  apresente  a violação  ao  seu  direito,  comprove  o  que  fora
alegado e o nexo de causalidade entre a conduta desenvolvida e o dano.

In casu,  a profissional Etiene Galvão, de próprio punho
(fls. 69/69v), fez esclarecimentos de que não indicou a realização de cirurgia
com conservação do colo uterino, mas apenas prescreveu um procedimento
cirúrgico, devendo o médico cirurgião constatar a necessidade do momento
e realizar o tipo necessário.

Ademais,  o  procedimento  administrativo,  aberto  para
apurar a conduta perante o Conselho Regional de Medicina, foi arquivado
por  ausência  de  indícios  de  infração  ao  Código  de  Ética  Médica  (fls.
227/229).

Vale  frisar,  ainda,  que  a  parte  autora/apelante  não
colacionou qualquer prova referente a sua incapacidade de trabalho.

Por todo o arrazoado, é cabível a inversão do ônus da
prova,  no  entanto,  a  promovente  deve  mostrar,  prova  mínima  do  fato
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constitutivo  do  seu  direito  e,  para  ser  indenizada,  comprovar  os  três
requisitos previstos nos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Nesse sentido, vejamos os seguintes julgados:

RESPONSABILIDADE  CIVIL.  ERRO  MÉDICO.  CIRURGIA
REALIZADA  EM  HOSPITAL  ADMINISTRADO  POR
FUNDAÇÃO  INSTITUÍDA  POR  LEI  MUNICIPAL.  DANOS
MORAIS  E  MATERIAIS.  PACIENTE  DIAGNOSTICADA  COM
UTEROCELE.  INFORMAÇÃO  INICIAL  DE  QUE  SERIA
SUBMETIDA  A  UMA  HISTERECTOMIA  (RETIRADA  DO
ÚTERO).  MÉDICO  QUE  CONSTATOU,  DURANTE  O
PROCEDIMENTO  CIRÚRGICO,  QUE  HAVIA  NECESSIDADE
APENAS DE REALIZAR HITEROPEXIA (FIXAÇÃO DO ÚTERO).
PRÁTICA QUE,  POR SI  SÓ,  NÃO CARACTERIZA CONDUTA
REPROVÁVEL.  REALIZAÇÃO  DE  PROCEDIMENTO  MENOS
INVASIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUSITOS
PARA A CARACTERIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL
DO PROFISSIONAL DE MEDICINA E DA ADMINISTRADORA
DO  HOSPITAL.  INEXISTÊNCIA  DE  DANO.  DEVER  DE
INDENIZAR AUSENTE. 1. De acordo com o art. 37, § 6º, da Carta
Magna, "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".  2.  A  responsabilidade  civil  do  médico,
entretanto, deve ser analisada sob a ótica da teoria subjetiva, com
base nos arts. 186 e 951 do Código Civil. 3. Se não comprovados
os requisitos da responsabilidade civil,  não há que se falar no
dever de indenizar. DANOS ESTÉTICOS. CICATRIZ SALIENTE
NO  BAIXO  ABDOME.  PEDIDO  INDENIZATÓRIO.
AFASTAMENTO  DA  APLICAÇÃO  DA  TEORIA  DO  RISCO
ADMINISTRATIVO  (RESPONSABILIDADE  OBJETIVA)  EM
RELAÇÃO  À  FUNDAÇÃO  PÚBLICA.  AUSÊNCIA  DE  ATO
ILÍCITO QUE AFASTA A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE
PÚBLICO.  CULPA  OU  DOLO  DO  MÉDICO  RÉU  NÃO
COMPROVADA.  INEXISTÊNCIA  DE  RESPONSABILIZAÇÃO
PESSOAL DO PROFISSIONAL DE MEDICINA. CICATRIZ QUE
SE  AFIGURA  COMO  CONSEQUÊNCIA  DO  PRÓPRIO
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PROCEDIMENTO  CIRÚRGICO,  FUNDAMENTAL  PARA  O
TRATAMENTO  DA  DOENÇA  DA  AUTORA.  DEVER  DE
INDENIZAR  NÃO  CONFIGURADO.  Comprovado  que  os
prepostos do ente público agiram de maneira lícita, não há que se
falar na sua responsabilidade civil, porque "a justiça e o bom senso
impõe que, nos atos médicos, o [...] (TJ-SC - AC: 20090614710 SC
2009.061471-0 (Acórdão), Relator: Francisco Oliveira Neto, Data de
Julgamento:  17/11/2014,  Segunda  Câmara  de  Direito  Público
Julgado)

Responsabilidade civil  – Ação de indenização por danos morais
por  erro  médico  –  Improcedência  –  Inconformismo  –  Não
acolhimento – Responsabilidade solidária da operadora do plano
do saúde por  ato  culposo praticado por  médico pertencente  ao
quadro de hospital credenciado (arts. 14, § 4º, e 34, do CDC, e art.
932, III, do CC)– Inexistência de prova de erro de diagnóstico ou
no tratamento ministrado à  autora  pelos propostos  dos réus –
Sentença  mantida  –  Recurso  desprovido.  (TJ-SP  -  APL:
00769372020078260224  SP  0076937-20.2007.8.26.0224,  Relator:
Grava  Brazil,  Data  de  Julgamento:  23/01/2015,  13ª  Câmara
Extraordinária de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2015)
(grifei)

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA.
MEROS  ABORRECIMENTOS.  São  elementos  indispensáveis
para  configurar  a  responsabilidade  e  o  consequente  dever  de
indenizar:  o  ilícito/culpa,  o  dano  e  o  nexo  de  causalidade.
Incumbe à parte autora a comprovação dos fatos constitutivos de
seu direito, sob pena de improcedência do pleito inicial. Mero
aborrecimento não pode ser alçado ao patamar do dano moral,
mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos
fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias. (TJMG;
APCV 1.0105.11.027593-7/001; Rel. Des. Alexandre Santiago; Julg.
15/03/2017; DJEMG 21/03/2017) (grifei)

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR DANOS
MORAIS  –  SUPOSTO  ERRO  MÉDICO  –  ATIVIDADE  MEIO  –
RESPONSABILIDADE  SUBJETIVA  –  CULPA  DOS  MÉDICOS
NÃO DEMONSTRADA – RESPONSABILIDADE – AFASTADA.
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RECURSO  IMPROVIDO.  No  caso  em  exame  a  obrigação
assumida pelos médicos é de meio e não de resultado. Portanto,
além da prova do prejuízo e do nexo de causalidade, é necessária
a  demonstração  do  agir  culposo  (em  qualquer  de  suas
modalidades)  do  profissional,  que  não  foi  demonstrada  nos
autos. (TJ-MS  00011571120088120004  MS  0001157-
11.2008.8.12.0004, Relator:  Des. Odemilson Roberto Castro Fassa,
Data  de  Julgamento:  01/06/2017,  Mutirão  -  Câmara  Cível  III  -
Provimento nº 391/2017) (grifei)

Com essas  considerações,  NEGO PROVIMENTO AO
APELO para manter todos os termos do decisum vergastado.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  Ordinária  da  Terceira  Câmara
Especializada 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, o Exmo. Dr. Eduardo José de Carvalho Soares - Relator (Juiz
convocado para substituir a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes),
o  Exmo.  Dr.  Ricardo Vital  de Almeida (Juiz convocado para substituir  o
Exmo.  Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque) e o Des. Saulo Henriques
de Sá  e  Benevides.  Presente  à  Sessão,  o  Exmo.  Dr.  Rodrigo  Marques  da
Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

João Pessoa/PB, 13 de abril de 2018

Dr. Eduardo José de Carvalho Soares
          Juiz convocado/Relator
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