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à Saúde e Francisco Mendes da Silva 
ADVOGADO(S) : Péricles Filgueiras de Atahyde Filho – OAB/PB 12.479

APELAÇÃO  CÍVEL  –  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  –
APONTADO  ERRO  MÉDICO  – PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO  –  IMPROCEDÊNCIA  –  SUBLEVAÇÃO  –
PROVAS  INCAPAZES  DE  REVELAR  CONDUTA
ANTIJURÍDICA –  AUSÊNCIA DE PERÍCIA  – PRINCÍPIO
DO  LIVRE  CONVENCIMENTO  MOTIVADO  –
JULGAMENTO ESCORREITO – DECISUM BASEADO NO
CONJUNTO  PROBATÓRIO  – MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA – DESPROVIMENTO.

Amparado na análise dos fatos e das provas carreadas nos
autos, concluiu o magistrado que as provas são insuficientes
para se atribuir a responsabilidade ao médico que realizou o
procedimento  cirúrgico,  notadamente  pela  ausência  de
laudo pericial.

Para se atribuir responsabilidade a alguém é necessário que
os elementos caracterizadores estejam presentes, de modo
que se entrelace a conduta antijurídica, que tenha resultado
dano,  e que entre o dano e a conduta  haja  um nexo de
causalidade. Ausente um desses requisitos, inexiste o dever
de reparar. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

RELATÓRIO
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Trata-se  Apelação Cível  interposta por  Cristiane Lúcia da Silva
contra  a  sentença  (fls.  229/233)  prolatada  pelo  Juízo  da  4ª  Vara  Cível  da
Comarca de João Pessoa, o qual julgou improcedente a Ação de Indenização
por  Danos  Morais  promovida  pela apelante  contra  Instituto  Monte  Sinai  de
Pesquisas Médicas e Assistência à Saúde e Francisco Mendes da Silva. 

Na  sentença  o  magistrado  entendeu  ausentes  os  requisitos
configuradores do dano moral por apontado erro médico, porquanto “não resta
dúvida de que a conclusão a que se chega é de não poder imputar aos réus a
responsabilidade pelo fato narrado, eis que não restou demonstrado que tenha
agido o médico com culpa para ocorrência do evento e, em corolário, descabe
reconhecer a responsabilidade do hospital por seu preposto”, fls. 232.

Ainda pontou que “a questão é técnica, o que necessitaria, talvez,
de  um exame  pericial,  contudo,  a  parte  promovente  nada  requereu  nesse
sentido,  acreditando  que  as  provas  constantes  no  caderno  processual
bastavam para demonstrar a ocorrência do suposto erro médico”.

Em apelação (fls.  238/259), a tese defensiva sustenta  que: i)  a
sentença foi prolata contrária as provas dos autos; ii) “o fato de não existir um
exame pericial restou comprovado que decorreu da má-fé dos recorridos em
não fornecer o prontuário médico da recorrente”; iii) dias após a realização da
cirurgia de hemorroidectomia a apelante passou a sentir dores na região da
cirurgia, e ao retornar ao médico, este lhe informou que seria consequência
pós operatória; iv) não mais suportando as dores procurou outro médico; v)
teve  que  realizar  outra  cirurgia  –  esfincteroplastia;  vi)  os  demandados
resistiram na entrega do seu prontuário, no que prejudicou a sua prova; vii)
restou  provada  a  negligência,  imperícia  e  imprudência,  bem  como  o  dano
moral, a ser suportado pelo médico e pelo hospital onde o procedimento se
realizou.

Ao fim, pugna pelo provimento do recurso,  com o consequente
reconhecimento do dever de indenizar.

Na oportunidade, em contrarrazões, os réus/apelados  refutaram
as alegações da parte adversa, com a manutenção do decisum, fls. 267/272.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso,
a vista de não haver como atribuir responsabilidade civil aos apelados, por erro
médico, fls. 290/297.

VOTO

A  alegação  recursal  cinge-se  a  contestar  o  convencimento
formulado pelo magistrado, que não reconheceu a prática de atos capazes de
ensejar a indenização – dano moral  –,  notadamente diante da ausência de
prova pericial.
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Com efeito,  para  melhor  deslinde da questão esclareço que a
presente indenização é originária de ato médico, do qual entendeu ter incorrido
em erro do profissional que assistiu à autora/apelante.

O  ato  médico  ensejador  da  questão  foi  a  cirurgia  de
hemorroidectomia realizado pelo apelado – médico Francisco Mendes da Silva,
no Hospital Monte Sinai.

A apelante informa que houve erro  no procedimento, porquanto
dias após a cirurgia retornou ao hospital com fortes dores na região anal, com
dificuldade e dores insuportáveis ao evacuar. Nesse momento, o citado médico
prestou  atendimento,  realizou exames  e  afirmou  que  o  desconforto  era
decorrente do pós-operatório.

Todavia, transcorridos outros dias, não suportando mais as dores,
procurou outra unidade hospital, no que foi atendida e realizado nova cirurgia
de esfincteroplastia (fls. 46).

Por conta dessa situação, a apelante,  seja na  fase de primeiro
grau quanto na recursal, insiste que houve erro médico, ao ponto de haver a
necessidade de realização de nova cirurgia para repará-lo, desta feita realizada
em hospital distinto e por outro médico.

Ao julgar o magistrado entendeu inexistir prova apta a comprovar
indicado erro, porquanto “não resta dúvida de que a conclusão a que se chega
é de não poder imputar aos réus a responsabilidade pelo fato narrado, eis que
não restou demonstrado que tenha agido o médico com culpa para ocorrência
do evento e, em corolário, descabe reconhecer a responsabilidade do hospital
por seu preposto”.

Ainda  pontuou  que  “para  haver  o  dever  de  responsabilizar  e,
portanto, a reparação, necessária a comprovação da culpa, e, nesse caso, esta
não se comprovou nos autos.

Observe-se que a questão é técnica, o que necessitaria, talvez,
de  um exame  pericial,  contudo,  a  parte  promovente  nada  requereu  nesse
sentido,  acreditando  que  as  provas  constantes  no  caderno  processual
bastavam para demonstrar a ocorrência do suposto erro médico”.

Consoante  dito  acima,  a  sublevação  recursal  reside  em  não
aceitar  o  julgamento  e  diz  “a  sentença  guerreada  traz  em  seu  bojo
fundamentos  que  não  se  amoldam  com  precisão  aos  fatos  e  provas
encadernadas nos autos.”

Com efeito,  embora o  juiz não esteja  adstrito às conclusões de
eventual  a  perícia  técnica,  in  casu, as  provas  existentes  não  revelaram  a
possível prática capaz de qualificar-se de erro médico. 
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Afinal, o julgador pode se embasar em outros elementos de prova
aptos à formação de seu livre convencimento. Na espécie, concluiu não existir
erro no procedimento médico realizado  na apelante,  pois  “Indene de dúvida,
portanto, que os suplicados não concorreram com culpa para o evento danoso
suportado pela suplicante, conforme as provas produzidas”, fls. 233.

Ademais,  embora  se  verifique  que  a  apelante  tenha  sido
submetida a nova cirurgia (esfincteroplastia), da forma como posta a questão,
não implica dizer que tenha sido realizada com o fim de corrigir  a primeira
cirurgia  (hemorroidectomia).  Por  isso,  como  salientado  pelo  magistrado,  a
prova pericial seria oportuna para dirimir a questão, mas não foi pedida à sua
realização.

Ao  se  atribuir  responsabilidade a  alguém é necessário  que os
elementos caracterizadores estejam presentes, de modo que se entrelace a
conduta antijurídica, que tenha resultado dano, e que entre o dano e a conduta
haja um nexo de causalidade. Ausente um desses requisitos, inexiste o dever
de reparar. 

Para o caso em concreto, também seria oportuno a análise de
imprudência, imperícia ou negligência do médico na realização da cirurgia, o
que, de toda sorte, não se revelou. 

Afinal, a responsabilidade do profissional é regida pela exceção
prevista  no  §  4º  do  art.  14  do  CDC,  de  modo  que,  tratando-se  de
responsabilidade de natureza subjetiva, depende da ocorrência de culpa  lato
sensu do profissional.

Assim, por não verificar  provados tais elementos, os quais são
aptos  a  ensejar  a  responsabilidade  civil  dos  demandados,  a  sentença
desmerece reforma.

Por fim, em relação a apontada resistência na apresentação do
prontuário médico, tenho que tal conduta não guarda coerência com o pleito
desta ação, porquanto é adstrita a esfera administrativa a ser apurada pelo
Conselho Regional de Medicina - CRM. Ademais, tardio ou não, o prontuário foi
colacionado aos autos, fls. 87.

Ante o exposto, desprovejo a apelação, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmº. Des. Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento,  além da Relatora,  eminente  Desª.  Maria  de  Fátima Moraes
Bezerra Cavalcanti, o Des. José Ricardo Porto e o Des. Leandro dos Santos.
Presente à sessão o Exmº. Dr. Herbert Douglas Targino, Procurador de Justiça.
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Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 27 de
março de 2018.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA
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