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ACÓRDÃO

APELAÇÃO Nº 0088692-75.2012.815.2001
Origem : 12ª Vara Cível da Capital
Relatora : Desa. Maria das Graças Morais Guedes  
Apelante : Angelini Gurgel Bello Butrus
Advogado : Angelini Gurgel Bello Butrus
Apelado : Viviane Araújo
Advogado : Antônio Albuquerque Toscano Filho

PRELIMINAR. PROCESSUAL  CIVIL. JUÍZO  DE
ADMISSIBILIDADE.  APELAÇÃO.  VEICULAÇÃO  DE
ALEGAÇÕES  ACERCA DA FALTA DE INFORMAÇÃO  E
DA APLICAÇÃO DA TÉCNICA EM LOCAL DIVERSO DO
CONTRATADO.  PONTOS  NÃO  ESPECIFICADOS  NA
EXORDIAL  E  NÃO  ENFRENTADOS  PELO  ÓRGÃO
JUDICIAL  MONOCRÁTICO.  INOVAÇÃO  RECURSAL.
PARCELA  DAS  RAZÕES  DISSOCIADA  DOS
FUNDAMENTOS  DA  DECISÃO  APELADA.  VIOLAÇÃO
DO  PRINCÍPIO  DA  DIALETICIDADE.  NÃO
CONHECIMENTO DE PARTE DA APELAÇÃO. 

Não pode o órgão judicial derivado conhecer de questão  que
não  tenha  sido  apreciada  originariamente  pelo  juízo  de
primeiro  grau,  pois  criará  obstáculo  em desfavor  da parte
sucumbente, impedindo a rediscussão da matéria e, por via
de consequência, caracterizando a supressão de instância.

APELAÇÃO.  ERRO  MÉDICO.  TRATAMENTO  A LASER.
SUBTRAÇÃO  DE  CICATRIZ.  LESÕES  INERENTES  AO
PROCEDIMENTO. DECISÃO CALCADA NO CONJUNTO
PROBATÓRIO.  LIVRE  CONVENCIMENTO  DO  ÓRGÃO
JUDICIAL.  SENTENÇA  EM  HARMONIA  COM  AS
PROVAS. DESPROVIMENTO.
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O julgador tem o poder-dever para apreciar os instrumentos
probatórios e julgar a controvérsia em consonância com sua
convicção,  apontando  o  elemento  que  se  convenceu  para
prestar  a  tutela  jurisdicional  sem,  no  entanto,  ter  que
enfrentar minudentemente todas as provas.

Órgão judicial monocrático chegou ao denominador comum
de que inexistiu a configuração do ato ilícito apontado pela
apelante, por entender que as dores e a queimadura por esta
suportadas  eram  inerentes  ao  procedimento  médico  em
discussão, calcando sua motivação na perícia elaborada no
curso  da  relação  processual  e  na  presença  de  assistente
técnico.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

ACORDA a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível do
Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em não  conhecer  de  parte  da
apelação e, na parcela admitida, negar-lhe provimento.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por  Angelini Gurgel Bello
Butrus contra sentença prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Capital nos autos
da ação de indenização por danos morais e materiais por ela ajuizada em face de
Viviane Araújo.

O Juízo  a quo julgou improcedente o pedido por entender
inexistente a comprovação do nexo entre o ato médico praticado pela promovida e
o dano alegado, sob fundamento de que a queimadura era inerente ao tratamento
a  laser,  respaldando  sua  motivação  na  prova  pericial  e  na  ausência  de  culpa
evidenciada pela aplicação da boa técnica. Condenou a promovente ao pagamento
de custas e honorários advocatícios, arbitrando estes no importe de R$ 1.000,00,
suspendendo sua exigibilidade na forma do art. 12, da Lei Federal nº 1.060/50.

Sustenta  a recorrente que o erro médico está caracterizado,
porquanto o procedimento a laser foi aplicado em local diverso do contratado, e
que a culpa residia nesse fato.

Assevera que a apelada/promovida deixou de informar os
efeitos nocivos do tratamento no que diz respeito à possibilidade da ocorrência de
queimadura  de  segundo  grau,  e  essa  circunstância  violou  as  hipóteses  legais
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insertas no art. 6º, III e art. 31, do Código de Defesa do Consumidor.

Aduz que foi prestigiada a prova pericial elaborada no curso
da  relação  processual  em  detrimento  dos  demais  instrumentos  probatórios
existentes nos  autos,  notadamente a perícia  que concluiu pela  configuração da
queimadura  de  segundo  grau,  e  os  instrumentos  que  denotam  a  falta  de
informação.

Pugna pelo provimento do recurso para julgar procedente o
pedido formulado na petição inicial.

A recorrida  sustenta  que  a  apelante  modificou  os  pontos
afirmados na petição inicial, por ter veiculado alegações relativas à ausência de
informações acerca do tratamento a que se submeteu.

Pontua que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos, porquanto há previsibilidade das lesões suportadas pela apelante,
pleiteando o desprovimento do recurso.

O  ministério  público  deixa  de  opinar  por  ausência  de
interesse público a justificar sua intervenção, f. 196/199.

É o relatório.

V O T O

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora

1 – Juízo de admissibilidade.

Os  fatos  narrados  na  petição  inicial  giram  em  torno  da
caracterização do erro médico, alegando a autora/apelante que, ao se submeter ao
tratamento  a  laser  para  remoção  de  cicatriz  no  busto,  a  promovida/apelada
provocou queimadura de segundo grau, além de especificar a extensão das dores e
incômodos suportados.

O Juízo  a  quo julgou improcedente  o  pleito  formulado  na
exordial,  por  entender  que  as  lesões  são  inerentes  ao  tratamento  a  que  se
submeteu  a  demandante,  formando  seu  convencimento  na  prova  pericial
elaborada no curso da relação processual.

Devolve  a  recorrente  os  questionamentos  a  este  Órgão  ad
quem, e apresenta irresignação em relação à emissão de juízo de valor acerca do
conjunto  probatório,  e  no  que  pertine  à  falta  de  informação  acerca  das
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consequências do procedimento médico, além de afirmar que a apelada aplicou a
técnica em local diverso do contratado.

O contexto dos instrumentos insertos nestes autos retrata que
a autora/apelante apresentou alegações na petição inicial tão somente em relação à
configuração do erro médico pela provocação de queimadura de segundo grau.

E, ao exteriorizar irresignação neste Juízo ad quem, veicula a
recorrente argumentos no que diz respeito à ausência de informação, à aplicação
do laser em local diverso do contratado e à má apreciação das provas, requerendo
a reforma da decisão hostilizada.

É  vedado  ao  órgão  judicial  derivado  conhecer  de  questão
que não tenha sido apreciada originariamente pelo juízo de primeiro grau, pois
criará obstáculo em desfavor da parte sucumbente, impedindo a rediscussão da
matéria e, por via de consequência, caracterizando a supressão de instância.

Nesse sentido colaciono julgado do Tribunal  de Justiça  de
Minas Gerais:

AGRAVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADAPTAÇÕES
NO  ESTÁDIO  INDEPENDÊNCIA  PARA  FINS  DE  GARANTIR
ACESSIBILIDADE A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA.  OBRIGAÇÃO
PREVISTA NO ART. 227, §  2º,  DA CF. POSSIBILIDADE.  Não cabe ao
Órgão Judicial de 2º grau decidir questões que não tenham sido alvo de
apreciação  pela  instância  originária,  não  permitindo  a  Lei  a
possibilidade  de  supressão  de  instância. A determinação  de  que  os
logradouros e edifícios  de uso público sejam adaptados e permitam a
acessibilidade  de  pessoas  portadoras  de  deficiência  está  prevista  na
própria Constituição Federal (art. 227, § 2º). No caso, após vários laudos e
vistorias.  na primeira vistoria (datada de 20/5/2008) foram constatadas
inúmeras  irregularidades  no  Estádio.  constata-se  ainda  existirem
irregularidades a serem corrigidas, não devendo ser reformada a decisão
agravada, pois os portadores de necessidades especiais não podem ficar à
mercê da solução de problemas de ordem administrativa, devendo ser
ressaltado,  ainda,  que  o  Estádio  NÃO  SERÁ  INTERDITADO  caso  a
determinação  judicial  seja  cumprida.  (TJMG;  AGIN  1.0024.13.251048-
8/001; Rel. Des. Wander Paulo Marotta Moreira; Julg. 18/02/2014; DJEMG
21/02/2014)

Diante  dessas  circunstâncias,  este  Órgão  Recursal  está
impossibilitado de emitir juízo de valor acerca dos fatos suscitados em relação à
falta  de  informação  e  à  aplicação  do  laser  em  local  diverso  do  pactuado,
desencadeando  o  não  conhecimento  desses  pontos  delineados  nas  razões  da
irresignação voluntária, por não comporem o objeto desta demanda.

Em face do exposto,  NÃO CONHEÇO DA PARCELA DA
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APELAÇÃO em relação aos fatos relacionados à falta de informação e à aplicação
do laser em local diverso do contratado.

2 – Mérito

Ultrapassada  a  fase  de  juízo  de  admissibilidade,  a
controvérsia a ser solucionada neste momento consiste tão somente em verificar se
houve ou não a configuração do ato ilícito apontado na exordial.

O Juízo  a quo julgou improcedente o pedido por entender
inexistente a comprovação do nexo entre o ato médico praticado pela promovida e
o dano alegado, sob fundamento de que a queimadura era inerente ao tratamento
a  laser,  calcando  sua  motivação  na  prova  pericial  e  na  ausência  de  culpa
evidenciada pela aplicação da boa técnica.

Aduz que foi prestigiada a prova pericial elaborada no curso
da  relação  processual  em  detrimento  dos  demais  instrumentos  probatórios
existentes nos autos, notadamente a perícia que concluiu sobre a configuração da
queimadura  de  segundo  grau  e  os  instrumentos  que  denotam  a  falta  de
informação.

No caso concreto, o Juízo a quo, diversamente do pontuado
nas razões recursais, não desprestigiou qualquer elemento probatório inserto nos
autos, por ter ponderado os fatos especificados na exordial, notadamente no que
diz  respeito  à  configuração  do  erro  médico  com  as  respectivas  circunstâncias
fáticas, em harmonia com o conjunto probatório.

Isso  por  que  o  Órgão  judicial  monocrático  chegou  ao
denominador comum de que inexistiu a configuração do ato ilícito apontado pela
apelante,  por entender que as dores e a queimadura por esta suportadas eram
inerentes  ao  procedimento  médico  em  discussão,  calcando  sua  motivação  na
perícia elaborada no curso da relação processual na presença de assistente técnico.

O julgador tem o poder-dever de apreciar os instrumentos
probatórios e julgar a controvérsia em consonância com sua convicção, apontando
o elemento de convencimento para prestar a tutela jurisdicional sem, no entanto,
ter que enfrentar minudentemente todas as provas.

Nesse sentido colaciono julgados dos tribunais pátrios:

ADMINISTRATIVO.  APELAÇÃO CÍVEL.  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO
C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  RECURSO  1:
CERCEAMENTO DE DEFESA POR MÁ APRECIAÇÃO DE  PROVAS.
NÃO  OCORRÊNCIA.  JUÍZO  QUE  CONSIDEROU  OS  ELEMENTOS
PROBATÓRIOS  DENTRO  DE  SEU  LIVRE  CONVENCIMENTO
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MOTIVADO.  ART.  131  DO  CPC.  IMPUGNAÇÃO  À  ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE
PROCEDIMENTO  PRÓPRIO.  ARTS.  6º,  7º  E  8º,  TODOS  DA LEI  Nº
1.060/50.  ALEGAÇÃO  DE  INEXISTÊNCIA  DE  CONCESSÃO  DA
CITADA  BENESSE.  INACOLHIMENTO.  PROVAS  HÁBEIS  EM
DEMONSTRAR  O  CONTRÁRIO.  COBRANÇA  DE  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS  DETERMINADOS  NA  MESMA  SENTENÇA  QUE
CONCEDEU A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NECESSIDADE
DE RECONHECIMENTO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO, SOB PENA
DE  TORNAREM  INEFICAZES  AS  DECISÕES  DOS  AUTOS  DE
EXECUÇÃO  FISCAL.  APLICAÇÃO  DA  SÚMULA  Nº  188  DO  STJ.
IMPOSSIBILIDADE.  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO  QUE  NÃO  POSSUI
NATUREZA  TRIBUTÁRIA.  REDISTRIBUIÇÃO  DOS  VALORES  DE
SUCUMBÊNCIA.  IMPROCEDÊNCIA  DE  DOIS  PEDIDOS,  DENTRE
TRÊS PLEITEADOS NA INICIAL.  RECURSO 2:  INDENIZAÇÃO POR
DANOS  MORAIS.  NÃO  COMPROVAÇÃO  DO  ALEGADO  ABALO
PSICOLÓGICO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O DANO
APRESENTADO E O AGENTE CAUSADOR. POSSÍVEIS ABALOS QUE
SE REVELAM COMO ABORRECIMENTOS DO COTIDIANO. 1. Diante
do princípio do livre convencimento motivado, disposto no art. 131 do
CPC,  o  julgador  não  está  obrigado  a  analisar  todas  as  provas
minuciosamente, eis que pode escolher aquela que melhor convencer,
desde que adequada às questões fáticas. 2. A impugnação à Assistência
Judiciária  Gratuita  deve  seguir  procedimento  próprio,  tal  como
determinam os arts. 6º, 7º e 8º, todos da Lei n. º 1.060/50, sendo discutida
em autos apartados. 3. Assistência Judiciária Gratuita concedida deve ser
observada no âmbito administrativo quando da cobrança de honorários
advocatícios  determinados  pelo  juízo  concedente  da  benesse,  pena  de
ineficácia da decisão. 4. A Súmula nº 188 do STJ é aplicável tão somente
às  repetições  de  indébito  tributário,  devendo  ser  afastada  quando  da
cobrança indevida de verba honorária, ainda que oriunda de execuções
fiscais, eis que possui natureza alimentar. 5. Os valores da sucumbência
recíproca devem se dar na exata proporção dos pedidos denegados em
sentença, para que se atinja o contido no art.  21, caput, do CPC. 6.  O
abalo psicológico que não ultrapassa o aborrecimento do cotidiano não
presta para justificar uma condenação a indenização por danos morais.
Recurso 1:  Parcialmente conhecido e,  na parte conhecida, parcialmente
provido.  Recurso 2:  Conhecido e desprovido.  (TJPR; ApCiv 0561103-8;
Londrina;  Primeira  Câmara  Cível;  Relª  Desª  Vilma  Régia  Ramos  de
Rezende; DJPR 23/11/2009; Pág. 387)

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR
DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS.  PRELIMINAR DE  NULIDADE  DA
SENTENÇA POR  AUSÊNCIA DE  FUNDAMENTAÇÃO.  REJEITADA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.  PROPRIETÁRIO DO VEICULO E
CONDUTOR. MORTE. CULPA CONCORRENTE. DANOS MATERIAIS
SOB A FORMA DE PENSIONAMENTO MENSAL.  DANOS MORAIS.
AMPARO LEGAL. REPARAÇÃO. QUANTUM. CRITÉRIOS. FIXAÇÃO.
CONSTITUIÇÃO  DE  CAPITAL.  SÚMULA  Nº  313  DO  STJ.
NECESSIDADE JUROS MORATÓRIOS. LEGAIS. ART. 406 DO CÓDIGO
CIVIL DE  2002.  LIMITAÇÃO  EM  1%  AO  MÊS.  ART.  161,  §  1º,  DO
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. O magistrado não está obrigado a
responder, uma a uma, todas as indagações e/ou teses das partes, mas
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apenas àquelas que interessam ao julgamento do feito, devendo formar
seu  convencimento  com  base  no  conjunto  probatório  produzido,
sempre norteado pelo princípio inserido nos artigos 130 e 131 do CPC,
o  qual  autoriza  a  livre  apreciação  das  provas  coligidas  aos  autos.
Estando  o  motorista  dirigindo  em  via  urbana,  sem  calçada  e  sem
acostamento, e onde há movimento de pedestres,  está obrigado a agir
com redobrada cautela, de modo que esteja preparado, a todo momento,
para evitar um acidente. Age com grau de culpa o pedestre que atravessa
a rua sem verificar a existência de veículos que permitisse a travessia. É
inquestionável que a perda de um ente querido gera intensa dor a seus
familiares,  militando,  em  prol  destes,  presunção  de  sofrimento
irretorquível,  posto  estarem  ligados  a  sentimentos  essencialmente
subjetivos, como o abalo psíquico, a mágoa e a tristeza. Existindo culpa
concorrente  entre  as  partes,  deve-se  distribuir  a  responsabilidade
concorrente, cada qual respondendo por metade do valor das despesas
para  correção  do  dano.  O  proprietário  do  veículo  é  responsável
solidariamente pelos danos que o condutor do automóvel venha a causar
a terceiros, em virtude de ter consentido em seu uso, decorrendo daí sua
culpa in vigilando. Na quantificação da indenização devem ser levadas
em conta as circunstâncias do caso, asituação econômica das partes e a
gravidade da ofensa, sem contudo resultar em enriquecimento sem causa
para a vítima. Na fixação da pensão por morte, devem ser descontados
1/3 dos rendimentos percebidos pela vítima,  considerando-se que esse
seria o percentual gasto com sua própria manutenção. A fixação da verba
honorária deve atender ao que dispõe o § 3º do art. 20 do CPC, avaliando
o  trabalho  executado  pelos  procuradores  das  partes.  (TJMG;  AC
1.0480.00.017155-7/001; Patos de Minas; Décima Primeira Câmara Cível;
Rel. Des. Afrânio Vilela; Julg. 18/10/2006; DJMG 02/11/2006)  

Logo, inexiste qualquer mácula que desencadeie a reforma
da  sentença,  por  ter  sido  prolatada  com  base  nos  instrumentos  probatórios
insertos no processo, haja vista que o Órgão judicial monocrático se convenceu da
ausência  de  configuração  do  erro  médico,  por  entender  que  as  circunstâncias
narradas  eram  inerentes  ao  procedimento  a  que  se  submeteu  a  apelante,
inexistindo qualquer retoque a ser efetivado no decisum hostilizado.

Em face do exposto,  NÃO CONHECIDA DE PARTE DA
APELAÇÃO,  E,  NA  PARCELA  ADMITIDA,  NEGAR-LHE  PROVIMENTO,
mantendo irretocável a decisão vergastada.

É o voto.

Presidi a Sessão Ordinária desta Terceira Câmara Cível do
Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 16 de setembro de 2014, conforme certidão
de julgamento de f. 207. Participaram do julgamento, além desta Relatora, o Exmo.
Dr. Ricardo Vital de Almeida, Juiz convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo
Henriques  de  Sá  e  Benevides,  o  Exmo.  Des.  José  Aurélio  da  Cruz.  Presente  à
sessão, o Exmo. Dr. Francisco Seráphico Ferraz da Nóbrega Filho, Promotor de
Justiça convocado.
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João Pessoa-PB, 17 de setembro de 2014. 

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                             Relatora
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