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APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS  MATERIAIS  E  MORAIS.
IMPROCEDÊNCIA.  HOSPITAL  PÚBLICO.
CESARIANA.  QUADRO  CLÍNICO  PÓS-PARTO.
COMPLICAÇÕES  NO  ESTADO  DE  SAÚDE  DA
PACIENTE.  NECESSIDADE  DE  SUBMISSÃO  A
NOVAS  INTERVENÇÕES  CIRÚRGICAS.
REALIZAÇÃO  DE  HISTERECTOMIA.
NEGLIGÊNCIA  MÉDICA  NO
ACOMPANHAMENTO  DA  PACIENTE,  APÓS  O
PARTO.  ÔNUS  DA PROVA.  INCUMBÊNCIA DA
AUTORA. CONDUTA ILÍCITA E NEXO CAUSAL.
NÃO  COMPROVAÇÃO.  DEVER DE  INDENIZAR
AUSENTE.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO.
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-  Conforme enunciado no art.  186 c/c o art.  927 do
Código Civil, a caracterização do dever de indenizar
exige a presença simultânea de todos pressupostos
ensejadores da responsabilidade civil, a saber, o ato
ilícito, decorrente da conduta dolosa ou culposa do
agente, o dano e o nexo causal entre a conduta e o
dano.

- Relativamente à Administração Pública, sabe-se que
a sua responsabilidade é objetiva, significa dizer,  o
ente público responde civilmente pelos atos de seus
agentes independentemente da existência de culpa,
nos moldes do art. 37, §6º, da Constituição Federal.

-  Compete  a  parte  autora  comprovar  o  fato
constitutivo do direito afirmado, conforme regra da
distribuição do ônus da prova adotada pelo Código
de Processo Civil.

-  Não demonstrado que as  complicações  pós-parto
tenham  decorrido  de  conduta  negligente,
imprudente ou imperita do médico responsável pela
realização  da  cesariana  no  que  se  refere  ao
acompanhamento do quadro clínico da autora, deve
ser  mantida a sentença que julgou improcedente o
pedido  de  indenização,  porquanto  ausente  os
requisitos  indispensáveis  ao  reconhecimento  do
dever de indenizar.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal
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de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover a apelação.

Elizabete  Marcelino  dos  Santos ajuizou  Ação
Indenizatória  por  Danos  Materiais  e  Morais, em  face  do  Estado  da  Paraíba,
alegando ter sido submetida no dia 11/11/2009, no Hospital Regional de Guarabira, a
uma cirurgia cesariana, sendo que, após ser encaminhada para enfermaria, começou
a sentir fortes dores, apresentando um quadro indicador de infecção pós-operatória,
tendo  o  Dr.  José  Cláudio  de  Santos  Lima,  médico  responsável  pela  intervenção
cirúrgica, afirmado que os sintomas apresentados eram normais e lhe dado alta no
dia 13/11/2009.

Consta  também  na  exordial  que,  devido  à
intensificação  das  dores  e  de  complicações  no  seu  estado  de  saúde,  necessitou
retornar ao hospital no dia 17/11/2009, quando então, por solicitação do  Dr. Irajá
Emereciano de Arruda, foi submetida a uma ultrassonografia, a qual detectou um
coágulo  decorrente  de  “resto  de  parto  da  primeira  cirurgia  cesariana”,  pelo  que
necessitou ser submetia a uma nova intervenção no dia 20/11/2009, desta feita uma
histerectomia,  tendo  em vista  haver  risco  de  morte  já  que seu útero  estava todo
infecionado.

Alegou,  ademais,  que  após  a  realização  da
histerectomia,  em razão  de  ter  ficado  em estado  de  coma,  foi  transferida  para  a
Unidade de Terapia Intensiva, sendo submetida a outra cirurgia devido à verificação
de hemorragia  interna,  permanecendo lá  até  o  25/11/2009,  quando foi  transferida
para o setor ambulatorial e recebido alta no dia 30/11/2009.

Requereu,  por  fim,  ao  fundamento  de  negligência,
imprudência  e  imperícia  do  médico  que  realizou  o  seu  parto  por  cesariana,  ser
indenizada pelos danos materiais e morais suportados.

Contestação, fls. 123/128, alegando, preliminarmente,
inépcia da inicial  no que se refere ao dano material  postulado,  e defendendo,  no
mérito, a improcedência dos pedidos, ao fundamento de não haver comprovação de
culpa do médico responsável pela cesariana, bem ainda que as complicações pós-
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parto verificadas na saúde da autora não podem ser imputadas, a priori, a ato médico.

Impugnação, fls. 132/133, 

Audiência  de  instrução  e  julgamento  para  fins  de
oitiva de testemunhas, fls. 195/198 e 234/236.

O  Juiz  de  Direito  a  quo julgou  improcedente  a
pretensão exordial, nos seguintes termos, fls. 243/247:

Ante  o  exposto,  pelo  que  dos  autos  consta,  julgo
improcedente  o  pedido  inicial,  ao  tempo  em  que
resolvo o mérito, nos termos do art. 487, I, do atual
Código de Processo Civil.

Inconformada,  a  autora interpôs APELAÇÃO,  fls.
249/258,  alegando,  em  resumo,  que  o  quadro  depressivo  e  de  infecção  que
desenvolveu após a cirurgia cesariana foi motivado pelo “total desleixo, negligência,
imprudência  e  imperícia  do  Recorrido”,  fl.  251,  que deixou de  prestar  a  atenção
devida ao seu estado clínico, e sustentando, a um só tempo, que a realização correta
da primeira  cirurgia  teria  evitado as  intervenções  seguintes  e,  por conseguinte,  a
histerectomia  a  que  foi  submetida.  Argumenta,  outrossim,  ser  hipótese  de
responsabilidade objetiva, tendo em vista a infecção grave que lhe acometeu ter sido
contraída após o parto por meio de cesariana, e que o dano e o nexo de causalidade
restam devidamente comprovados.

Contrarrazões,  fls.  261/263,  postulando  o
desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça, por meio da Dra. Jacilene
Nicolau Faustino Gomes, fls. 269/272, opinou pelo desprovimento do apelo. 

É O RELATÓRIO.
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VOTO

O desate  da  controvérsia  reside  em verificar  se  as
complicações de saúde apresentadas por  Elizabete Marcelino dos Santos, após ser
submetida  a  uma  cesariana  no  Hospital  Regional  de  Guarabira decorreram  de
conduta negligente, imprudente ou imperita do médico responsável pelo parto no
que se refere ao acompanhamento pós-cirúrgico da paciente, tendo em vista ter sido
esse o evento motivador do pedido de indenização por danos morais e materiais de
que  cuidam  os  presentes  autos,  consoante  se  extrai  do  excerto  da  inicial  abaixo
reproduzido, fl. 04:

9. Da análise de todos os fatos acima, percebe-se que
a  Promovente  permaneceu  com  um  quadro
depressivo e com infecção pós-cirúrgica,  devido ao
total desleixo, negligência, imprudência e imperícia
do médico do promovido, o DR. JOSÉ CLAÚDIO DE
SANTOS LIMA, o qual deixou de prestar a atenção
devida ao estado clínico da Promovente, mantendo-a
desde o  dia  11/11/2009  até  13/11/2009  quando deu
alta, com insuportáveis dores na sua barriga (…).

Percebe-se,  assim, não haver controvérsia quanto à
necessidade ou não da cesariana, mas, sim, com relação à causa das complicações de
saúde verificadas no quadro clínico pós-parto.

Como se sabe, para que haja o dever de indenizar é
imprescindível, nos termos do art. 186 c/c art. 927 do Código Civil,  a presença de
todos os pressupostos da responsabilidade civil, a saber, o ato ilícito, decorrente da
conduta (comissiva ou omissiva) dolosa ou culposa do agente, o dano e o nexo
causal entre a conduta e o dano existente, sendo certo que   a ausência de qualquer
destes elementos afasta o dever de indenizar. Eis os preceptivos legais:

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

E,

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187),
causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
Parágrafo  único.  Haverá  obrigação  de  reparar  o
dano,  independentemente  de  culpa,  nos  casos
especificados  em  lei,  ou  quando  a  atividade
normalmente  desenvolvida  pelo  autor  do  dano
implicar, por sua natureza, risco para os direitos de
outrem.

Relativamente à Administração Pública, sabe-se que
a  sua  responsabilidade  é  objetiva,  significa  dizer,  o  ente  público  responde
civilmente pelos atos de seus agentes, independentemente da existência de culpa. É
essa  a  regra  que  se  extrai  do  art.  37,  §  6º,  da  Constituição  Federal,  abaixo
reproduzido:

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 no caso de dolo ou
culpa.

Sendo  assim,  na  hipótese  vertente,  a
responsabilidade objetiva do ente estatal dispensa a demonstração de culpa do seu
agente, é dizer, basta verificar a  existência do ato tido como ilícito, do dano  e do
nexo causal entre um e outro.

As  complicações  de  saúde  desenvolvidas  pela
apelante após a realização da cesariana no  Hospital  Regional de  Guarabira, que
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necessitou ser submetida a uma histerectomia no dia  20/11/2009, devido à infecção
que  lhe  acometia, é  fato  incontroverso,  conforme cópia  do  prontuário  hospitalar
acostado e depoimentos dos médicos que participaram dos procedimentos cirúrgicos
realizados dias após o parto por cesariana.

Cabe  verificar,  portanto,  se  esse  agravamento  do
quadro  clínico  pós-cirúrgico  decorreu  de  “desleixo,  negligência,  imprudência  e
imperícia” do médico que realizou o parto, conforme alegado na inicial.

Nessa senda, adianto não haver prova do ato ilícito e
do nexo de causalidade, é dizer, que os danos vivenciados pela paciente em razão do
agravamento do seu estado de saúde tenham decorrido de conduta inapropriada do
médico que realizou a cesariana no Hospital Regional de Guarabira.

Com efeito,  os  documentos  acostados  pela  autora,
apesar de demonstrarem a gravidade do seu estado de saúde, após o parto realizado
no  dia  11/11/2009,  não  são  hábeis  para  comprovar  conduta  ilícita  do  médico
responsável pela primeira cirurgia e pelo acompanhamento pós-cirúrgico, é dizer,
não demonstram que o profissional de saúde agiu de forma inadequada diante do
quadro clínico verificado, tampouco que tenha havido omissão dos demais médicos
responsáveis pelo atendimento da apelante no referido nosocômio público.

Corrobora esse entendimento - ausência de conduta
ilícita que estabeleça o nexo causal  entre o comportamento do agente estatal  e  o
resultado danoso verificado - o depoimento do médico Irajá Emereciano de Arruda,
que  participou  da  segunda  intervenção  cirúrgica  realizada  na  apelante  no  dia
20/11/2009, consoante se vê do trecho abaixo reproduzido, fl. 234:

Que é médico cirurgião e que participou da segunda
intervenção (cirurgia) na autora; que a autora, antes
da  intervenção  realizada  pelo  depoente,  tinha  se
submetido a uma cirurgia cesariana com o médico
José Cláudio de Sá Lima, o qual já é falecido; que o
depoente constatou que a autora possuía abdômen

Apelação Cível nº 0001141-56.2010.815.0181                                                                                                                                                  7



agudo após cesariana”; que referida situação ocorreu
após a cesariana mencionada acima, a qual causa dor
no abdômen e requer cirurgia urgente;  que após a
cesariana, é comum ocorrer referido quadro clínico,
uma vez que a cesariana é uma cirurgia denomina
“potencialmente  contaminada”,  ou  seja,  tem  uma
grande probabilidade de  desenvolver  infecção,  por
isso que o sistema de saúde incentiva o parto normal;
que o quadro clínico apresentado pela autora, após a
realização  da  cesariana,  pode  ser  causado,  mesmo
que,  na  cesariana,  tenha  sido  realizado  todos  os
procedimentos de forma regular; (…).  

Na mesma direção foi o depoimento da testemunha
Marina Cartaxo Patriota Leal, médica que participou da cirurgia de histerectomia
realizada na autora, fl. 235:

Que  a  depoente  participou,  como  auxiliar  do
cirurgião José Romero, da cirurgia de histerectomia
realizada na autora,  uma vez que esta apresentava
um  quadro  grave  de  infecção  generalizada;  que  a
infecção  puerperal,  que  acometia  a  autora,  é  a
complicação  mais  comum  após  a  ciruriga  de
cesariana  e  pode  ter  vários  fatores,  conforme  a
literatura  médica,  ou  seja,  desde  uma  infecção
urinária na paciente até mesmo em decorrência de
infecção hospitalar;  para se evitar  referida infecção
puerperal  o  sistema  de  saúde  incentiva  o  parto
normal.

Ressalta-se,  por  oportuno,  que  diante  da
complexidade da matéria tratada nos autos e da limitação técnica do julgador com
relação ao tema em discussão, não seria razoável desconsiderar as afirmações das
testemunhas  acima  mencionadas,  sobretudo  pelo  fato  de  terem  acompanhado  o
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quadro  clínico  pós-parto  da  paciente,  ainda  mais  se  considerado  que  os  outros
elementos de provas acostados pela autora não são suficientes para invalidar a força
probante dessa prova oral, que foi produzida sob o crivo do contraditório.

Sobre  a  necessidade de  comprovação,  para  fins  de
responsabilização  do  ente  público  promovido,  do  nexo  de  causalidade  entre  o
atendimento médico tido como inadequado e as consequências lesivas à saúde da
paciente, os seguintes precedentes:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  INDENIZATÓRIA.
ERRO  NO  ATENDIMENTO  MÉDICO  PRESTADO
EM HOSPITAL ESTADUAL. RESPONSABILIDADE
CULPOSA DO MÉDICO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
RESPONSABILIDADE  OBJETIVA  DO  ENTE
PÚBLICO.  FALTA  DE  NEXO  CAUSAL.
SENTENÇA  MANTIDA.  1  -  Tratando-se  de  ação
que tem por objeto o reconhecimento de erro médico
e,  por  consequência,  a  responsabilização  civil  do
profissional  e  do  hospital  estadual  onde  aquele
presta serviços, são distintos os critérios de aferição
da  responsabilidade  de  cada  um.  2  -  Quanto  ao
médico,  somente  será  responsabilizado  quando
demonstrada sua culpa no exercício profissional, por
imprudência,  negligência  ou  imperícia,
circunstâncias não configuradas na espécie. 3 - Já a
responsabilidade civil do Estado é objetiva (art. 37,
§ 6º, CF), bastando para tanto o reconhecimento do
nexo causal entre o atendimento médico prestado e
a  morte  da  paciente.  Inocorrente,  porém,  essa
relação  de  causalidade,  responsabilidade  do  ente
público não há. (TJGO;  Apelação Cível  nº  141936-
34.2000.8.09.0051  (200091419360),  2ª  Câmara  Cível,
Rel.  Zacarias  Neves  Coelho.  Julgamento  em
18.02.2014, unânime, DJe 07.03.2014) – destaquei.
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E, 

RESPONSABILIDADE CIVIL. Reparação por danos
morais - Falecimento de vítima atendida em Hospital
Público  em  decorrência  da  alegada  omissão  de
socorro,  consistente  no  péssimo  atendimento
médico-hospitalar  -  Erro  médico  e  negligência
hospitalar que não restaram provados - Nexo causal
não evidenciado, bem como qualquer outro requisito
para  responsabilização  do  Poder  Público  -
Improcedência da ação mantida - Recurso do autor
não provido. (Apelação nº 0004459-04.2011.8.26.0279,
3ª Câmara Extraordinária de Direito Público do TJSP,
Rel.  Rebouças  de  Carvalho.  Julgamento  em
07.03.2016). 

A  adoção  desse  entendimento  não  significa
minimizar,  tampouco  negar  a  intensidade  do  sofrimento  enfrentado  pela  autora
devido ao seu grave estado clínico pós-parto e às consequências lesivas a sua saúde.
Absolutamente.

O  que  se  está  afirmando  é  tão  somente  que,  na
hipótese vertente, a responsabilização civil do promovido exige a demonstração do
ato ilícito e do nexo de causalidade entre esse e o dano alegado, sendo certo que a
ausência  de  qualquer  desses  requisitos  impede  o  reconhecimento  do  dever  de
reparação. Significa dizer que, embora não se discorde dos danos à saúde da autora,
não há comprovação de que o procedimento adotado pelo médico tenha ocasionado
esse resultado.

Nessa ordem de ideias, diante da não comprovação
do  fato  constitutivo  do  direito  postulado,  conforme  exigência  do  art.  333,  I,  do
Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da instrução probatória, deve ser
mantida a sentença.
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Ante  o  exposto, NEGO  PROVIMENTO  À
APELAÇÃO, para manter a sentença.

É o VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira,  com voto.  Participaram, ainda,  os Desembargadores
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.

Presente o Dr. Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de
Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 26 de março de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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