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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 
1026835-19.2017.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante/apelada 
JOCILENE AMANDA DE SOUZA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é 
apelado/apelante FÁBIO CASTILHO NAVARRO.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8ª Câmara de Direito 
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM 
PROVIMENTO AO APELO DO RÉU E JULGARAM PREJUDICADO O 
RECURSO DA AUTORA V.U., de conformidade com o voto do relator, que 
integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO 
CAMARGO (Presidente) E ALEXANDRE COELHO.

São Paulo, 1º de julho de 2021.

SILVÉRIO DA SILVA
Relator(a)

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 25834

APELAÇÃO Nº: 1026835-19.2017.8.26.0032

COMARCA: ARAÇATUBA 

APELANTE: JOCILENE AMANDA DE SOUZA COSTA 

APELADA: FÁBIO CASTILHO NAVARRO 

SLB

APELAÇÃO CÍVEL - ERRO MÉDICO  SENTENÇA 
PARCIALMENTE PROCEDENTE  CONDENAÇÃO AO 
PAGAMENTO DE DANO MORAL EM R$ 20.000,00  
RECURSO DA AUTORA PRETENDENDO A 
MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO  RECURSO DO 
RÉU AFIRMANDO INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO  
AUTORA COM QUADRO DE INFECÇÃO RENAL EM 
TRATAMENTO DESDE 2014  INÍCIO DO 
TRATAMENTO COM O RÉU EM JANEIRO DE 2015, 
COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE IMPLOSÃO 
DE PEDRAS, COM COLOCAÇÃO DE CATETER E 
POSTERIOR RETIRADA E TRATAMENTO DE 
INFECÇÃO POR BACTÉRIA  AUTORA QUE SENTIU-
SE MAL E ENTROU EM CONTATO TELEFÔNICO 
COM O MÉDICO NO DIA 30/03/2015, QUE SOLICITOU 
EXAMES  AUTORA QUE PROCUROU 
ATENDIMENTO MÉDICO EM 02/04/2015, COM 
POSTERIOR EXTRAÇÃO DO RIM ESQUERDO  
ALEGAÇÃO DE QUE O EXAME FÍSICO OU 
ENCAMINHAMENTO AO ESPECIALISTA TERIA 
EVITADO PERDA DO RIM  LAUDO PERICIAL QUE 
NÃO CONSTATOU FALHA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS  EM RESPOSTA AOS QUESITOS, 
AVENTOU A POSSIBILIDADE DE QUE O EXAME 
FÍSICO OU ENCAMINHAMENTO AO ESPECIALISTA 
PODERIA OU NÃO TER EVITADO A EXTRAÇÃO DO 
RIM  IMPOSSIBILIDADE DE SE ESTABELECER O 
NEXO ETIOLÍGICO ENTRE A CONDUTA DO MÉDICO 
E A EXTRAÇÃO DO RIM, JÁ COMPROMETIDO PELA 
INFECÇÃO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA 
CULPA OU DA MÁ PRATICA DA MEDICINA  
INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE A EXTRAÇÃO DO 
RIM DECORREU DA FALTA DE EXAME FÍSICO OU 
ENCAMINHAMENTO AO ESPECIALISTA - AUSÊNCIA 
DE NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA OU IMPERÍCIA - 
INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO  DADO 
PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU, PREJUDICADO 
O RECURSO DA AUTORA
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A r. sentença de fls. 743/756, nos autos da ação 

de indenização por danos morais, cujo relatório se adota, julgou 

parcialmente procedente e condenou o réu, ao pagamento de 

indenização por dano moral, arbitrada em R$ 20.000,00.

Apela a autora a fls. 759/766, requerendo a 

majoração do valor arbitrado a título de indenização por dano 

moral para R$ 93.700,00.

Sustenta que a consulta telepresencial, à época, 

seria ilegal e antijurídica, conforme laudo pericial.

Afirma que a perícia destacou que seu rim 

esquerdo, quando da consulta telepresencial, já poderia estar 

falindo, de modo que todas as chances para reverter ou provocar a 

sobrevivência do órgão foi tirado.

Sustenta que o ato praticado teria sido grave e 

danoso, de modo que a sentença deve ser reformada para majorar 

a indenização para R$ 93.700,00, equivalente a 100 salários 

mínimos.

Apela o réu, a fls. 812/819, afirmando, em 

síntese, que a evolução do quadro clínico da autora para a perda 

renal esquerda teria sido uma complicação fisiológica, um “acaso”, 

um fato, como demonstrado na literatura médica, que não guarda 

relação com o atendimento médico. Acrescenta que não houve 

negligência, imprudência ou imperícia, porque assim que identificou 
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o quadro de infecção, prontamente realizou a cirurgia, alcançando 

seu objetivo, qual seja, de evitar um quadro de septicemia e morte 

da paciente.

Afirma que o atendimento médico teria sido 

correto e diz que o laudo médico complementar teria sido 

categórico ao afirmar que não teria praticado qualquer ato 

revestido de negligência ou imperícia.

Acrescenta que sua obrigação seria de meio e 

não de resultado, que o quadro da paciente teve evolução rápida, e 

que, ainda que tivesse agido precocemente, não poderia garantir a 

não extração do rim da paciente.

Questiona o dano moral e, subsidiariamente, 

pede a redução do valor arbitrado.

Contrarrazões a fls. 801/811 e 837/840.

É o relatório.

Cuida-se de ação de indenização por dano moral 

ajuizada por Jocilene Amanda de Souza Costa em face do médico, 

alegando falha na prestação de serviços, que teria causado a perda 

de seu rim esquerdo. Em 23/01/2015 o réu atendeu a autora, 

realizando procedimento cirúrgico a laser para implosão das pedras 

no rim esquerdo, com implantação de ureteroscópico duplo J, com 

alta hospitalar em 28/01/2015. Em 04/02/2015 o réu emitiu guia 

de internação para retirada do cateter duplo jota, com internação 

em 09/02/2015. Acrescenta que no dia 10/02/2015 acusou dores e 

tremores e após exames de sangue e urina, foi constatada 

contaminação por bactéria Staphylococcus aureus, sendo 

ministrado medicamento gentamicina, não com a fundamentação 
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de tratar quadro infeccioso renal bacteriano, mas injustificado pós-

operatório, com o intuito de ocular o quadro de infecção.

Acrescenta que em 13/02/2015 foi submetida a 

procedimento cirúrgico para retirada do cateter duplo J, com alta 

prematura em 14/02/2015, sem prescrição para continuidade de 

tratamento, e sem indicar infectologista ou requisitar outro exame. 

Após muita insistência, contatou o médico por telefone em 

31/03/2015 e relatou quadro de dores e fraqueza, sendo que o 

médico alegou se tratar de problema estomacal e requisitou 

exames, com resultado em 08/04/2015. Antes dos resultados, em 

02/04/2015, procurou outro profissional que a examinou, e diante 

do quadro grave, solicitou internação visto apresentar queda do 

estado geral, febre, adinamia, vômitos, desidratação, eupneica, 

acianótica e cefaléia há dois dias, sendo diagnosticada, após 

tomografia, a morte do órgão renal esquerdo. Afirma que em razão 

da infecção não tratada, teve complicações renais graves, que 

culminou com a perda do rim esquerdo, sendo submetida a 

procedimento cirúrgico para retirada do órgão, o que lhe causou 

angústia e sofrimento. Imputa culpa ao réu ao dar alta hospitalar 

sem continuidade de tratamento e sem encaminhamento ao 

infectologista.

A responsabilidade civil é a obrigação de reparar 

um prejuízo que se causa a outrem pela violação a um dever de 

conduta (ato ilícito). 

Ela é a consequência da obrigação de indenizar.

De início oportuno deixar consignado o 

entendimento de que não se aplica a hipótese, a indenização por 

força da responsabilidade objetiva, seja dos profissionais da saúde 
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em razão do insucesso na cura da enfermidade. A constituição da 

república não impôs a responsabilidade civil independente da 

verificação da culpa aos médicos, dentistas e hospitais.

A doutrina e a jurisprudência tem seguramente 

indicado à adoção da responsabilização objetiva em várias 

situações; aliás, o jurista Caio Mário tem firmado que o conceito de 

risco é o que melhor se adapta às condições da vida social, 

ressaltando expressamente "é o que se fixa no fato de que, se 

alguém põe em funcionamento uma qualquer atividade, 

responde pelos eventos danosos que esta atividade gera 

para os indivíduos, independentemente de determinar se em 

cada caso, isoladamente, o dano é devido a imprudência, à 

negligência, a um erro de conduta, e assim se configura a 

"teoria do risco criado"". (Rui Stoco, "Responsabilidade Civil e 

sua Interpretação  Jurisprudencial", pág. 53).

Contudo, o entendimento do notável jurista, não 

se aplica a hipótese dos autos. A espécie de atendimento médico 

não se concilia com a afirmação de que o requerido tenha colocado 

em funcionamento determinada atividade e devam por isso ser 

responsáveis por ela.

Aliás, apreciando caso semelhante, a Quinta 

Câmara Civil do Tribunal de Justiça de São Paulo, em acórdão 

relatado pelo Des. Marcos César, firmou entendimento, consoante 

a seguinte ementa: "Em ação de indenização contra hospital, 

ajuizada com base no Código de Defesa do Consumidor, 

embora se trate de pessoa jurídica, a ela não se aplica a 

responsabilidade objetiva, na medida em que o que se põe 

em exame é o próprio trabalho médico - aplicável pois o § 4º 
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do artigo 14 do referido Código". (JTJ, 141/248).

Na esteira deste entendimento, não há 

como se acolher a teoria do risco, quer contra profissionais 

da saúde. Como é sobejamente sabido não se pode impor ao 

médico a responsabilidade por não ter alcançado o resultado 

esperado. A responsabilização deve estar fincada na 

existência de culpa ou dolo quando da execução dos 

serviços.

Oportuno lembrar-se da lição de MIGUEL 

KFOURI NETO, que no seu festejado livro "Responsabilidade Civil 

do Médico", preleciona: "A responsabilidade do profissional da 

medicina  tirantes poucas exceções  não poderá jamais se 

divorciar do conceito tradicional de culpa, no intuito de se 

qualificar conduta do médico como lesiva e apta a gerar 

obrigação de indenizar. A objetivação da responsabilidade, 

tão a gosto de considerável parcela da doutrina jurídica 

hodierna, aqui não pode caber" (fls. 27).

No mesmo sentido, Regina Beatriz Tavares da 

Silva, em artigo sobre os pressupostos da responsabilidade civil na 

área de saúde, afirma: “A responsabilidade pessoal dos 

profissionais liberais será apurada mediante a verificação da 

culpa. E tal exclusão deve-se a natureza da relação dos 

profissionais liberais, como os médicos, com os pacientes, 

que é muito diverso da relação de uma pessoa jurídica, 

como hospital, com quem utiliza os seus serviços” (in 

“Responsabilidade Civil na Área de Saúde”, Saraiva, São Paulo: 

2007, p. 19) (g.n.).

No caso dos autos, a pretensão recursal decorre 
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do julgamento da procedência parcial da ação, reconhecendo o juiz 

na sentença conduta culposa do apelado, configurando ato ilícito, 

em razão de do entendimento de não ter a autora da ação recebido 

o atendimento adequado. Resultando, disso, o agravamento da 

patologia da autora da ação. Enfim, o fato ora controvertido reside 

na  alegação de negligência ao realizar consulta por telefone, sem 

exame físico e sem encaminhamento ao especialista.

Todavia, não é essa conclusão da prova pericial.

O laudo pericial a fls. 649/683, afirma  que:

“Pela análise cronológica de todos os 

procedimentos adotados pelo requerido, desde final de 2014, é 

possível afirmar:

1. Existia indicação de realizar o procedimento 

de litotripsia à esquerda principalmente 

considerando o comprometimento do rim 

direito pela cronificação do quadro e por 

infecções.

2. O procedimento foi realizado de forma eletiva 

com estudo de imagem por tomografia 

computadorizada e sem nenhuma vigência de 

infecção ou sintomatologia em 26 de janeiro 

de 2015

3. O procedimento ocorreu sem intercorrências.

4. Quando da retirada do cateter duplo J em 09 

de fevereiro de 2015 (procedimento eletivo), 

o requerido solicitou exames e constatou a 
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presença de infecção em trato urinário, 

motivo pelo qual suspendeu temporariamente 

o procedimento, combateu a infecção e 

realizou a retirada do cateter no dia 13/02 

com cobertura antibiótica.

5. Foi agendado retorno em 30 dias quando 

novos exames foram realizados constatando 

ausência de infecção e quadro clínico estável 

(16 de março de 2015)  até esta data todos 

os procedimentos adotados pelo requerido 

estão de acordo com protocolos médicos.

6. A autora entrou em contato telefônico com o 

requerido dia 31 de março relatando 

sintomas sistêmicos (o requerido refere que 

tal contato se deu dia 30  conforme consta 

em seu prontuário: 30/03/2015: cefaleia, mal-

estar, falta de ar, enjoo. CD: exames, TC)

7. O requerido relata que solicitou o exame com 

urgência, porém não existem documentos 

comprobatórios. (...)

8. A autora relata que os exames foram 

realizados no dia 01 de abril e que o 

laboratório informou que o resultado estaria 

disponível em uma semana. Como continuava 

com sintomas gástricos (vômitos) procurou 

atendimento com gastroenterologista que a 

examinou e procedeu a imediata internação 

devido a constata infecção renal 
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(comunicando-se com o requerido sobre o 

caso)

9. Internada, foram realizados exames e 

constatada a severa infecção (pielofnefrite) e 

o quadro séptico com indicação de cirurgia de 

urgência: nefrectomia.”

Continua o perito:

”Não existe nenhuma caracterização de 

imperícia durante todo o atendimento prestado pelo requerido à 

autora. Da mesma forma não se observa nenhum ato de 

negligência nas condutas adotadas. O requerido demonstrou ser 

prudente ao tomar todas as precauções quando da constatação de 

infecção na internação para retirada do cateter.

Por outro lado, ao ser contatado por telefone 

(dia 30 segundo o requerido e 31 segundo a autora) e ter 

solicitado exames de urgência o requerido não tomou nenhuma 

iniciativa para tomar imediato conhecimento dos resultados. Ao 

encaminhar a autora para os exames não evidenciou a urgência 

nos resultados, tendo a autora apresentado os mesmos ao médico 

gastroenterologista que a atendeu no dia 02 de abril. 

Internada com a constatação de grave infecção 

renal com sinais de septicemia, o requerido atuou de forma correta 

na indicação e realização do procedimento cirúrgico radical de 

nefrectomia para salvar a vida da autora.”

E concluiu : “Não se verifica no atendimento 
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médico prestado pelo requerido à autora nenhum ato que 

caracterize imperícia ou negligência. Este perito entende 

que houve imprudência ao não examinar a autora quando de 

suas queixas por telefone no dia 30 (ou 31) de março de 

2015 e em não acompanhar diretamente os resultados dos 

exames, tendo em vista que declarou ter considerado a 

urgência dos mesmos em sua defesa. 

Tal imprudência não garante que o 

resultado seria diverso do ocorrido, pois a pielonefrite com 

quadro séptico é sempre grave com risco de vida.”

Em resposta aos quesitos, o perito afirma que 

“este perito entende que existiu imprudência em solicitar 

exame sem avaliar clinicamente a autora ou na 

impossibilildade ter encaminhado a mesma para algum 

serviço de urgência (tendo em vista os sintomas relatados e 

o histórico de conhecimento do requerido). A possibilidade 

de que o quadro apresentado poderia ser grave com 

infecção renal era evidente.”

Contudo, a resposta ao quesito nº 2, a fls. 715, 

demonstra que é impossível afirmar com certeza a ocorrência de 

desfecho diferente caso a autora fosse avaliada clinicamente no dia 

30 ou 31/03/2015.

Nesse caso, impossível afirmar que houve falha 

na prestação de serviços porque o atendimento médico teria sido 

efetuado por telefone, sem encaminhamento para especialista.

E é fato incontroverso que o réu solicitou 

exames, com urgência, no mesmo dia do atendimento por telefone. 
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Assim, não se ao certo se o atendimento 

presencial, com exame físico, ou o imediato encaminhamento ao 

especialista teria impedido a retirada do rim da autora. 

Note-se que a autora já era portadora de 

nefrolitíase bilateral crônica com infecções de repetição e 

necessidade de tratamento cirúrgico em rim direito, antes de ser 

acompanhada pelo réu.

Relevante mencionar que, conforme relatou ao 

perito, desde 18 de março a autora apresentava sintomas de mal-

estar, enjoo, vômitos e dificuldade para andar, tendo entrado em 

contato por telefone com o réu somente no dia 30 de março, o que 

revela sua desídia em buscar ajuda médica.

Todavia, não é possível estabelecer uma relação 

de certeza de que a realização do exame físico ou encaminhamento 

ao médico especialista teria evitado a extração do rim esquerdo da 

autora e diante da incerteza, impossível afirmar que houve 

imprudência do médico.

Assim, não é possível associar, de modo seguro 

e com a necessária certeza, que a falta de exame físico na data de 

31/03/2015 ou a falta de encaminhamento ao médico especialista 

tenha sido responsável pela extração do rim da autora, ainda mais 

diante do quadro reiterado de infecções, desde 2014.

Relevante mencionar a conclusão do laudo 

pericial que afirmou que o fato de o médico não ter examinado a 

autora em 30/03/2015 e não acompanhar os resultados 

diretamente, não garante que o resultado seria diverso do 

ocorrido, pois a pielonefrite com quadro séptico é sempre 
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grave com risco de vida (fls. 676).

A conduta não revelou negligência, imprudência 

ou imperícia.

Diante destas circunstâncias alvitro ser caso de 

dar provimento parcial ao recurso do réu para julgar improcedente 

o pedido.

Pelo meu voto, dou provimento ao recurso 

do réu para julgar improcedente o pedido, prejudicado o 

recurso da autora.

      Despesas pela autora, que condeno ao 

pagamento de honorários de advogado, que fixo em 15% sobre o 

valor da causa, observada a gratuidade.

SILVÉRIO DA SILVA 

RELATOR
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