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Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001711-15.2020.4.04.7110/RS

RELATORA: DESEMBARGADORA FEDERAL VÂNIA HACK DE ALMEIDA
APELANTE: BRUNA MILKE PERES (CÔNJUGE, PAI, MÃE, TUTOR, CURADOR OU
HERDEIRO NECESSÁRIO) (AUTOR)
ADVOGADO: ANDRÉA DA SILVA PINTO (OAB RS070670)

APELANTE: EDUARDO MILKE PERES (AUTOR)
ADVOGADO: ANDRÉA DA SILVA PINTO (OAB RS070670)

APELANTE: ROGERIO TERRA PERES (CIVILMENTE INCAPAZ - ART. 110, 8.213/91)
(AUTOR)
ADVOGADO: ANDRÉA DA SILVA PINTO (OAB RS070670)
APELADO: MUNICÍPIO DE PELOTAS/RS (RÉU)

APELADO: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (RÉU)

APELADO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)
MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (MPF)

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL
DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. MEDICAMENTOS QUE
SUPOSTAMENTE NÃO FORAM MINISTRADOS
EM ALGUMAS SESSÕES DE
QUIMIOTERAPIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL
ENTRE O ÓBITO E A CONDUTA ESTATAL. DEVER
DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO.

1. Seguindo a linha de sua antecessora, a atual
Constituição Federal estabeleceu como baliza principiológica a
responsabilidade objetiva do Estado, adotando a teoria do risco
administrativo. Consequência da opção do constituinte é que, de regra,
os pressupostos da responsabilidade civil do Estado são três: a) uma
ação ou omissão humana; b) um dano injusto ou antijurídico sofrido por
terceiro; c) o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano
experimentado por terceiro. 

2. Em se tratando de comportamento omissivo, a
jurisprudência vinha entendendo que a responsabilidade do Estado
deveria ter enfoque diferenciado quando o dano fosse diretamente
atribuído a agente público (responsabilidade objetiva) ou a terceiro ou
mesmo decorrente de evento natural (responsabilidade subjetiva).
Contudo, o tema foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal
em regime de recurso repetitivo no Recurso Extraordinário nº 841.526,
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definindo-se que "a responsabilidade civil do Estado por omissão
também está fundamentada no artigo 37, §6º, da Constituição Federal,
ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo
particular e a omissão do Poder Público em impedir a sua ocorrência -
quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo - surge a obrigação
de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta
administrativa (...)". 

3. Em se tratando de doença incurável em estágio
avançado e não havendo comprovação segura de que os medicamentos
que o Estado supostamente deixou de fornecer em determinadas sessões
de quimioterapia prolongariam a sobrevida da paciente, já bastante
debilitada pelas metástases espalhadas em diversos órgãos, afasta-se
o nexo causal entre a alegada falha no atendimento médico-hospitalar e
o óbito. Consequentemente, não há que se falar em dever de indenizar.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima
indicadas, a Egrégia 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª
Região decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos
termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo
parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 25 de maio de 2021.

 

Documento eletrônico assinado por VÂNIA HACK DE ALMEIDA, na forma do artigo 1º,
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de março de 2010. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
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preenchimento do código verificador 40002555977v3 e do código CRC d95fd99c. 
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