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Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 

8ª Vara da Fazenda Pública do DF
Fórum VERDE, Sala 408, 4º andar, Setores Complementares, BRASÍLIA - DF - CEP: 70620-000
Horário de atendimento: 12:00 às 19:00

Número do processo: 0706798-46.2019.8.07.0018

Classe judicial: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

Assunto: Assistência Judiciária Gratuita (8843)

Requerente: ANA CLAUDIA LIMA DE SOUZA e outros

Requerido: DISTRITO FEDERAL

SENTENÇA

                                   ANA CLÁUDIA LIMA DE SOUZA e HETON FERREIRA DOS SANTOS
ajuizaram ação de indenização em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes
qualificadas nos autos, alegando, em síntese, que em 15/1/2017 levaram seu filho
Alex à UPA de Ceilândia, pois ele estava com febre alta, vômitos, diarreia e fortes
dores abdominais, mas não teve atendimento e foram encaminhados ao Hospital
Regional de Santa Maria, onde também não houve atendimento e foram para a UPA
do Recanto das Emas, onde o atendimento foi superficial; que foi realizado exame de
sangue com resultado indicando alteração elevada, o que não foi tratado com a
devida atenção e a médica que o atendeu não foi capaz de perceber que ele estava
com quadro avançado de infecção no apêndice, afirmando tratar-se de infecção
intestinal e prescreveu buscopan composto; que os sintomas não desapareceram
com a medicação, mas foi recomendado repouso em casa; que ao chegar em casa as
dores aumentaram e, então, retornaram à UPA, mas enquanto aguardavam
atendimento o paciente teve parada cardiorrespiratória e foi intubado, sendo
encaminhado para o Hospital Regional de Taguatinga em uma ambulância em estado
gravíssimo; que no HRT a equipe médica informou que se tratava de apendicite
aguda, cujo quadro se agravou muito com supuração do apêndice por falta de
atendimento pontual e havia necessidade de realização de cirurgia de emergência;
que o procedimento cirúrgico foi realizado e o paciente permaneceu em observação
com a cavidade abdominal aberta e precisou ser transferido para UTI, mas não havia
leito disponível, que foi disponibilizado somente depois de decisão judicial; que o
filho dos autores ficou internado por um mês, com febre constante, dor e bastante
tristeza da família, mas não havia evolução do quadro de saúde; que em 6/2/2017 o
paciente teve parada cardiorrespiratória, AVC, edema cerebral, choque séptico,
infecção generalizada e veio a óbito; que o quadro clínico do paciente foi agravado
pela demora no atendimento; que houve negligência da médica que o atendeu
inicialmente, pois mesmo tendo anotado que o diagnóstico era duvidoso o
encaminhou para casa, tendo havido erro de diagnóstico; que um atendimento
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adequado teria evitado o erro de diagnóstico; que os serviços prestados pelo Estado
caracteriza relação de consumo, devendo haver a inversão do ônus da prova; que a
responsabilidade civil do réu é objetiva, devendo reparar o dano moral.

Ao final requerem a gratuidade da justiça, a citação e a
procedência do pedido para condenar ao réu a reparar o dano moral.

A petição inicial veio acompanhada de documentos.

O pedido de gratuidade da justiça foi deferido (ID 39287268).

O réu ofereceu contestação (ID 42576568) alegando,
resumidamente, que o tratamento dispensado ao filho dos autores foi
adequado; tendo sido realizados todos os procedimentos cabíveis; que não
houve negligência, omissão ou erro de diagnóstico; que o quadro do filho dos
autores era bastante grava e não pode ser contornado; que a obrigação do
médico é de meio e não de resultado; que não há dano moral; que o valor
pleiteado é excessivo.

Foram anexados documentos.

Os autores se manifestaram sobre a contestação e documentos
(ID 45295884).

Concedida oportunidade para a especificação de provas (ID
45440148), as partes requereram a produção de prova testemunhal (ID
45455385 e 45960133), que foi deferida, mas indeferido o pedido de inversão
do Ônus da prova (ID 46415782).

Realizou-se audiência de instrução e julgamento (ID 50744692).

As partes apresentaram alegações finais (ID 52034388 e
53625467).

Relatados.

Decido.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação e
não tendo nenhuma questão de ordem processual pendente, passo à análise do
mérito.

Cuida-se de ação de conhecimento subordinada ao
procedimento ordinário em que os autores buscam a reparação dos danos
morais em razão de erro de diagnóstico.

Para fundamentar o seu pleito alegam os autores que o erro de
diagnóstico contribuiu para o óbito de seu filho.

O réu, por seu turno, sustenta que não há responsabilidade civil,
pois todo o tratamento adequado foi dispensado ao paciente, que tinha um
quadro de saúde gravíssimo, que não foi possível de ser contornado.

Sustenta o réu que a responsabilidade do médico é de meio e
não de fim, porém verifica-se da petição inicial que a causa de pedir não se
baseia na ausência de cura, mas sim no diagnóstico tardio, o que teria
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contribuído para o óbito, portanto, não se trata de obrigação de resultado.

Entende o réu que se aplica ao caso a responsabilidade
subjetiva, pois apenas em caso comissivo a responsabilidade seria objetiva. No
entanto, a causa de pedir não se baseia em omissão, mas sim erro de
diagnóstico, portanto, ato comissivo.

Dispõe o artigo 37, § 6º da Constituição Federal 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.

Portanto, a responsabilidade civil do réu é objetiva e para a sua
caracterização devem estar presentes os seguintes requisitos: existência de
dano (material ou moral), ação ou omissão administrativa, nexo de causalidade
e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

Passa-se ao exame do nexo de causalidade, pois não estando o
mesmo configurado afasta-se a responsabilidade civil do réu, como alegado em
contestação.

O filho dos autores buscou atendimento na rede pública de
saúde em grave estado de saúde, tendo sido admitido na UPA do Recanto das
Emas na madrugada do dia 15/1/2017 (deve ser destacado que no documento
de ID 39009966 indica a data de 14/1/2017, mas no prontuário de ID 39010153
há relato que o atendimento foi na madrugada do dia 15, como narrado na
petição inicial, portanto, tem-se que aquela data está equivocada), mas lhe foi
prescrito o medicamento dipirona solução injetável e consignado diagnóstico
de gastroenterite e colite toxicas e dor localizada no abdômen superior.

No entanto, constatou-se posteriormente que o estado de
saúde do paciente era grave e outro o correto diagnóstico, pois no mesmo dia,
algumas horas depois, ele teve parada cardiorrespiratória e foi submetido a
procedimento cirúrgico de emergência (ID 39010153), mas apesar de todo o
atendimento que recebeu veio a óbito.

No prontuário do paciente (ID 39010153) ficou consignado que
ele foi liberado da UPA do Recanto das Emas com “melhora total do quadro”,
porém não foi esclarecido pelo réu coo ele poderia ter sido liberado com
melhora do quadro e apenas algumas horas depois teve uma piora tão grave
em seu quadro de saúde.

Ora, não parece crível que o paciente tivesse um problema
simples capaz de ser solucionado com a simples ministração de dipirona e
poucas horas depois estar com uma infecção tão grave, que exigiu a realização
de mais de um procedimento cirúrgico, tendo de ficar com o abdômen aberto
para nova lavagem da cavidade abdominal, conforme consta do prontuário
médico (ID 39010196).
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Os prontuários médicos do paciente indicam que no primeiro
atendimento na UPA do Recanto das Emas não foi constatada a apendicite e
tampouco a infecção, o que certamente agravou o quadro de saúde do
paciente, levando ao resultado morte.

Informou em audiência de instrução e julgamento a testemunha
do réu, Elida Santos de Figueiredo (ID 50744692):

“que a origem do edema cerebral, provavelmente, foi a parada
cardiorrespiratória; que tal parada teria ocorrido na UPA do Recanto das
Emas; que a parada cardiorrespiratória já constava no prontuário de Alex
(...) que pode existir relação entre a parada cardiorrespiratória e a sepse;
que a sepse debilita o sistema como um todo; que apenas pelo
prontuário, não é possível afirmar se houve atendimento adequado; que é
possível constatar a existência de um atendimento, não a qualidade do
mesmo; que pelo o que leu, foi prestada a massagem cardíaca e a
intubação necessária; que dentro da UTI as necessidades clínicas foram
atendidas (...) que provavelmente o quadro infeccioso se originou no
rompimento do apêndice; que a depoente afirma que em caso de
suspeita de apendicite há um protocolo a ser seguido, denominado rotina
de abdômen agudo (...) que o recomendado é fazer o procedimento
cirúrgico antes do rompimento”.

Não há informação nos autos sobre quando teria ocorrido o
rompimento da apendicite, o que pode ter sido antes mesmo do atendimento
na UPA do Recanto das Emas (o que tornaria a situação ainda mais grave, pois o
paciente foi encaminhado para sua residência para repouso, quando o
procedimento cirúrgico era de urgência), mas indiscutivelmente o paciente já
estava com este problema de saúde, posto que já apresentava dores
abdominais e a apendicite não poderia ter surgido em poucas horas,
especialmente em razão do grave estado em que se encontrava o paciente
quando foi internado e submetido a procedimento cirúrgico. Portanto,
indiscutivelmente houve erro de diagnóstico nesse primeiro atendimento e
negligência e imperícia médica.

Pelas provas produzidas nos autos não é possível afirmar que o
resultado morte decorreu do erro de diagnóstico, negligência e imperícia desse
primeiro atendimento, pois se o rompimento da apendicite ocorreu antes do
paciente ser conduzido à rede pública de saúde talvez o óbito fosse inevitável.
Porém, não há como afastar que o simples erro de diagnóstico já é bastante
para gerar o dano moral, mas neste caso indiscutivelmente contribuiu para o
agravamento do quadro de saúde do paciente, pois a infecção aumentou.

Dessa forma, está evidenciado que ficou demonstrada a
existência de nexo de causalidade entre o dano sofrido pelos autores (que não
se resume à perda do filho, mas também pelo sofrimento em razão do erro de
diagnóstico, que agravou o quadro de saúde do paciente, gerando sofrimento a
ele e aos autores), estando comprovada a responsabilidade civil do réu.

Passa-se ao exame do dano.
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No que tange ao dano moral é pertinente uma consideração
inicial.

O dano moral consistente em lesões sofridas pelas pessoas,
físicas ou jurídicas, em certos aspectos da sua personalidade, em razão de
investidas injustas de outrem, é aquele que atinge a moralidade e a afetividade
da pessoa, causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim sentimentos
e sensações negativas. Aqui se engloba o dano à imagem, o dano estético, o
dano em razão da perda de um ente querido, enfim todo dano de natureza não
patrimonial.

Segundo Aguiar Dias, o "conceito de dano é único e corresponde
a lesão de direito, de modo que, onde há lesão de direito, deve haver reparação
do dano. O dano moral deve ser compreendido em relação ao seu conteúdo,
que não é o dinheiro, nem coisa comercialmente reduzida a dinheiro, mas a dor,
o espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou moral, em geral dolorosa
sensação experimentada pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo
significado." (Da Responsabilidade Civil, 6ª edição, vol. II, pág. 414).

Entretanto, só deve ser reputado como dano moral a dor,
vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe
aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da
órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do
nosso dia a dia no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente
familiar, tais situações não são intensas e duradouras a ponto de romper o
equilíbrio psicológico do indivíduo.

Vale dizer que a dor, o vexame, o sofrimento e a humilhação são
consequências e não causas, caracterizando dano moral quando tiverem por
causa uma agressão à dignidade de alguém alcançando de forma intensa, a
ponto de atingir a sua própria essência.

Neste caso o prejuízo moral dos autores está suficientemente
demonstrado, conforme mencionado em linhas volvidas, restando caracterizado
o dano moral.

Feitas tais considerações, cabe enfrentar a questão do quantum
da indenização por dano moral, uma vez que após a Constituição Federal/88
não há mais nenhum valor legal prefixado, nenhuma tabela ou tarifa a ser
observada pelo juiz na tarefa de fixar o valor da indenização.

Em doutrina, predomina o entendimento de que a fixação da
reparação do dano moral deve ficar ao prudente arbítrio do juiz, adequando aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O bom senso dita que o juiz deve levar em conta para arbitrar o
dano moral a condição pessoal do lesado, caracterizada pela diferença entre a
situação pessoal da vítima sem referência a valor econômico ou posição social,
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antes e depois do fato e a extensão do dano (artigo 944 do Código Civil), sem
caráter punitivo.

Assim, o valor do dano deve ser fixado com equilíbrio e em
parâmetros razoáveis, de molde a não ensejar uma fonte de enriquecimento da
vítima, vedado pelo ordenamento pátrio, mas que igualmente não seja apenas
simbólico.

Releva notar que por mais pobre e humilde que seja uma
pessoa, ainda que completamente destituída de formação cultural e bens
materiais, será sempre detentor de um conjunto de bens integrantes de sua
personalidade - atributos do ser humano - mais preciosos que o patrimônio.

Nesse contexto e em observância aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade fixo o valor da reparação por danos morais
em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos autores.

No que tange aos encargos moratórios deve ser destacado que há enorme
divergência jurisprudência com relação à condenação da Fazenda Pública, pois a questão
sobre o índice de correção monetária a ser utilizado gerou intensa discussão jurídica,
culminando com a declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 11.960/2009, neste
particular.

Nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade n.º 4357/DF e 4425 o
Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº
9.494/1997, com alteração implementada pela Lei nº 11.960/2009, em março de 2013.

No entanto, a despeito de ter declarado a inconstitucionalidade
daqueles dispositivos, dentre inúmeros outros, o Supremo Tribunal Federal
estabeleceu quanto à modulação dos efeitos de sua decisão que o dispositivo
legal deve ser aplicado até 25/03/2015 e, por conseguinte, a partir da referida
data estabeleceu a substituição do índice de correção monetária pelo índice de
Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). 

No entanto, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o efeito desta decisão
seria apenas para a fase posterior à expedição das requisições de pagamento, pois na fase
antecedente prevalece a sistemática da lei declarada inconstitucional ou o estabelecido no
título judicial, o que demonstra que o juiz não está obrigado a seguir a sistemática desta
norma.

Contudo, o próprio Supremo Tribunal Federal decidiu que o efeito desta
decisão seria apenas para a fase posterior à expedição das requisições de pagamento, pois na
fase antecedente prevalece a sistemática da lei declarada inconstitucional e, por mais que seja
difícil compreender como um determinado índice de correção monetária seja inconstitucional
para um período, mas não para outro, devemos respeitar a decisão proferida pela instância
superior.

Todavia, o Supremo Tribunal Federal novamente mudou de
posicionamento, já que em 20/9/2017 julgou o RE 870947 fixando as seguintes
teses:

1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
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débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional
da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº
9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei
nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-
se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina.  

Assim, verifica-se sem muita dificuldade que foi reconhecida a
inconstitucionalidade da TR como fator de atualização monetária.

Verifica-se da referida decisão que não ficou estabelecido qual o
índice deveria ser utilizado, porém tem-se que deve ser o IPCA-E, fixados em
várias decisões por aquela corte de justiça, com incidência a partir desta data.

Os juros de mora deverão ser de 0,5% (meio por cento) ao mês a contar da
citação, conforme artigo 405 do Código Civil.

Com relação à sucumbência incide a norma do § 3º, I do artigo
85, que estabelece os percentuais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por
cento) do valor atualizado da causa ou do proveito econômico, que neste caso
corresponde ao valor da condenação. A causa não apresenta complexidade
jurídica, portanto o valor deverá ser fixado no mínimo legal.

Considerando que os honorários advocatícios serão fixados em
percentual sobre o valor da condenação não há incidência de encargos
moratórios, posto que esses já estão incluídos no débito principal, pois do
contrário poderia caracterizar uma dupla cobrança.

Por fim, destaca-se que a fixação da reparação do dano moral
em valor inferior ao pretendido na inicial não caracteriza sucumbência parcial
(Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça), razão pela qual o réu suportará
integralmente os ônus da sucumbência.

Em face das considerações alinhadas JULGO PROCEDENTE O
PEDIDO para condenar o réu a reparar o dano moral no valor de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais) para cada um dos autores, com correção monetária pelo
IPCA-E a partir desta data e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês a
contar da citação e, em consequência, julgo o processo com resolução de
mérito, com espeque no artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Em face do princípio da sucumbência condeno o réu ao
pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o
valor da condenação, conforme artigo 85, § 3º, I do Código de Processo Civil.
Deixo de condenar em custas processuais porque o réu é isento e não houve
adiantamento de custas pelos autores em razão da gratuidade da justiça.
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Após o trânsito em julgado aguarde-se por trinta dias a
manifestação do interessado, no silêncio, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

BRASÍLIA-DF, Quarta-feira, 22 de Janeiro de 2020.

MARA SILDA NUNES DE ALMEIDA
Juíza de Direito
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