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S E N T E N Ç A.

I - Relatório
Zilmar Becker ajuizou ação de indenização em face de Fernando José Mendes Slovinski e Hospital Celso Ramos (posteriormente substituído pelo Estado de Santa Catarina), ao argumento de que o primeiro requerido, nas dependências do segundo, ofereceu tratamento médico ao autor, prometendo-lhe "a cura para um de seus males" (fl. 03) e, embora realizadas dez sessões do tratamento, permaneceu com as moléstias, apresentando, inclusive, exacerbação da dor.
Alegou, ainda, ter desembolsado a quantia de R$ 7.300,00 (sete mil e trezentos reais) para o pagamento dos cuidados, ao passo que, pelo que sabe, era atendido mediante convênio com o Sistema Único de Saúde - SUS.
Pugnou, assim, pela condenação dos réus ao pagamento de danos materiais e morais sofridos. Com a inicial, juntou documentos (fls. 10/26).
O feito foi ajuizado perante o Juizado Especial Cível.
Citados os réus, compareceu o Estado de Santa Catarina para alegar a nulidade da citação, em virtude de constituir o Hospital Celso Ramos apenas órgão da Administração Direta do Estado de Santa Catarina, reclamando assim citação na pessoa do Procurador-Geral do Estado (fls. 32/34).
Restando inexitosa a conciliação em relação ao réu Fernando (fl. 36), aportou aos autos a respectiva contestação (fls. 37/49), seguida da réplica (fls. 50/53).
Pugnou o autor pela retificação do polo passivo da demanda, substituindo-se o Hospital Celso Ramos pelo Estado de Santa Catarina (fl. 54).
Havendo pessoa jurídica de direito público na lide, determinou-se a remessa dos autos à Justiça Comum, visto ser inaplicável, no caso, as disposições da Lei nº 9.099/95 (fl. 72).
Vieram aos autos a peça de resistência do Estado de Santa Catarina (fls. 81/89) e manifestação do autor (fl. 93).
O feito foi saneado e deferida a produção de prova testemunhal (fls. 102/103). Em audiência, foi colhido o depoimento pessoal do réu Fernando e inquiridas três testemunhas.
Alegações finais do Estado de Santa Catarina acostadas às fls. 203/206, do que se abstiveram os demais litigantes.
Vieram os autos conclusos.
Este é o relatório. Passo a decidir.
II - Fundamentação
Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Zilmar Becker em face de Fernando José Mendes Slovinski e Estado de Santa Catarina.
Em relação à obrigação de reparação de danos, estabelece o Código Civil:
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
Assim:
[...] em ação de ressarcimento de danos fundada na responsabilidade civil subjetiva por ato ilícito, o autor deve provar o fato, o prejuízo experimentado, o nexo causal entre a ação do réu e o dano, e a culpa, de maneira que, inexistente quaisquer um destes requisitos, não resta estabelecido o dever de indenizar. (TJSC, Apelação Cível n. 2010.024479-9, de Blumenau, rel. Des. Luiz Fernando Boller, j. 16-05-2013).

Em relação à obrigação de reparação no caso de erro médico, "ressaltada a conduta ética do profissional, não há como se punir a falta de resultado, nem se imporá reparação aos danos causados, haja vista a responsabilidade do médico, ainda que em cirurgias estéticas, ser subjetiva, desde que não tenha garantido o resultado - como é o caso dos autos -, e não tenha agido com dolo ou culpa" (TJSC, Apelação Cível n. 2012.010387-7, de Itajaí, rel. Des. Luiz Fernando Boller, j. 26-09-2013). (Destaquei).
Doutro norte, quando o polo passivo da demanda abrigar pessoa jurídica de direito público, como nos autos, torna-se prescindível a comprovação da culpa do ente no evento danoso, porquanto tais situações são regidas pela teoria da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CRFB/88.
Contudo, deve-se estar atento ao fato de que:
A Constituição Federal adotou a teoria da responsabilidade objetiva do Poder Público, mas sob a modalidade do risco administrativo. Desse modo, pode ser atenuada a responsabilidade do Estado, provada a culpa parcial e concorrente da vítima, e até mesmo excluída, provada a culpa exclusiva da vítima. Não foi adotada, assim, a teoria da responsabilidade objetiva sob a modalidade do risco integral, que obrigaria sempre a indenizar, sem qualquer excludente. (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro, volume 4: responsabilidade civil. 7. Ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 150).
Por conta disso, em relação ao ente público, ao autor incumbe provar a ação ou omissão, o dano causado e o liame entre eles existente. Verificadas tais premissas, cabe ao réu, objetivando afastar a responsabilidade a si imputada, demonstrar a ocorrência de alguma das causas excludentes de responsabilidade, sob pena de ser considerado objetivamente responsável ao ressarcimento.
A propósito, a Constituição Federal assegura que "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 [...]" (art. 37, § 6º, CF), ressalvado apenas o direito de regresso, nos casos de dolo ou culpa. Isso porque "[...] não se lhe reservou a imunidade pelos danos que provoca no exercício de suas inúmeras funções, ou na omissão de cumprir a série de obrigações que lhe são afetas", restando certo que "Na execução dessas funções, nas suas múltiplas formas de se operarem, podem advir danos, que não são infensos à indenização. [...]" (RIZZARDO, Arnaldo. Responsabilidade civil. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 362-363).
No caso específico dos autos, o autor postula, outrossim, pela condenação dos réus ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.
Sobre essa modalidade de reparação, Yussef Said Cahali leciona:
Na realidade, multifacetário o ser anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de constrangimento moral. (CAHALI, Yussef Said. Dano moral. 3. ed. São Paulo: RT, 2005, p. 23).
E acrescenta:
[...] a sanção do dano moral não se resolve numa indenização propriamente, já que indenização significa eliminação do prejuízo e das suas consequências, o que não é possível quando se trata de dano extrapatrimonial; a sua reparação se faz através de uma compensação, e não de um ressarcimento; impondo ao ofensor a obrigação de pagamento de uma certa quantia de dinheiro em favor do ofendido, ao mesmo tempo que agrava o patrimônio daquele, proporciona a este uma reparação satisfativa. (op. cit. p. 44).
Delineados os fundamentos atinentes ao tema, adianto que não observados nos autos os elementos caracterizadores do dever de indenizar.
 Para comprovar os danos materiais sofridos, acostou o autor cópia dos cheques emitidos em favor do primeiro requerido (fls. 14/18).
Em um primeiro olhar, os documentos nada mais correspondem do que à justa remuneração devida face à prestação de serviços e/ou tratamento médico.
Incumbia ao autor demonstrar, assim, a suposta "promessa de cura" ou ter sido o tratamento custeado pelo SUS, caracterizando, pois, a impossibilidade da cobrança.
Quanto à primeira situação, a testemunha Nerilda Moro Coelho afirmou que, de fato, o médico teria dito que o autor "ia se curar, que não ia sentir mais dor" (mídia audiovisual, 0min48seg). Admitiu, porém, ter conhecimento dos fatos por meio de conversas com a esposa do autor, visto que nada presenciou.
A declaração da testemunha, portanto, não comprova o fato alegado e apenas reproduz a afirmação prestada pela esposa do autor, essa, aliás, diretamente interessada no desfecho favorável da lide.
Em relação ao suposto atendimento pelo Sistema de Único de Saúde, da mesma forma, o autor não logrou êxito em comprovar suas assertivas.
Em seu depoimento pessoal, o réu Fernando José Mendes Slovinski esclareceu que o tratamento realizado no autor consistiu em infiltração com corticóides e ozônio, o qual se iniciou na clínica privada – local em que o autor fora primeiramente atendido e onde se efetuou o pagamento –, sendo o paciente, após, levado para o Hospital Celso Ramos.
Asseverou, todavia, que "não existem na tabela [do SUS] especificações para tratamento de corticóide, ozônio, laser ou outra arma terapêutica para tratamento de dor"  (mídia audiovisual, 01min16seg).
Segundo ele, a cobertura do Sistema Único de Saúde abrangeria, no caso do autor, apenas tratamento cirúrgico. Todavia, técnicas minimamente invasivas, tal como a que foi submetido, não constam na tabela do SUS (mídia audiovisual, 02min36seg).
Fabrício Mattei, inquirido em Juízo, revelou saber que o médico responsável pelo tratamento do autor possuía clínica particular em rua próxima do Hospital Celso Ramos, mas que as infiltrações ocorriam no nosocômio referido. 
Relatou, ainda, que, ao advertir o autor, informando-lhe que o Hospital Celso Ramos era público, Zilmar afirmou que o seu tratamento era "uma coisa à parte" (mídia audiovisual, 3min01seg).
A afirmação transcrita confirma, pois, que o autor detinha plena ciência de que o tratamento realizado, o era na modalidade particular.
A testemunha Elizabet Melo, por fim, reforçou tais conclusões.
Informou que trabalha na Assembleia Legislativa, tratando de assuntos relacionados à saúde, sobretudo providenciando a marcação de consultas, exames e cirurgias a menor custo, vez que o SUS não comporta a demanda existente.
Relatou que conseguiu, em favor da esposa do autor, cirurgia de visão com menor custo, oportunidade em que foi por ele perguntada se conhecia um médico "de coluna", tendo a depoente indicado o Dr. Fernando, ora réu.
Sendo assim, por meio da Assembleia Legislativa, encaminhou o autor para a clínica do Dr. Fernando na Rio Branco, tal como procedido com outros pacientes, desconhecendo o que ocorreu posteriormente.
Ressaltou, porém, que ao autor foi dito que deveria pagar certa quantia pois "não seria nada pelo SUS, até porque pelo SUS não se conseguia nada" (03min 04seg) e que o autor estava perfeitamente ciente de que o tratamento seria em caráter privadi, sobretudo porque encaminhado diretamente à clínica do Dr. Fernando, na Rio Branco (03min45seg).
O depoimento das testemunhas, portanto, afasta as alegações do autor, tanto em relação à "promessa de cura" – visto que não comprovada –, quanto no que se refere ao custeio do tratamento pelo SUS – firmemente rechaçada pelos depoimentos.
A propósito, consoante se infere do acórdão, referente à ação penal deflagrada em desfavor do réu Fernando, de cujas acusações foi absolvido em segunda instância, "para o paciente ser atendido pelo SUS, este deve primeiramente comparecer a um Posto de Saúde, lá sendo cadastrado e recebendo uma Carteira de Saúde, passando assim a integrar o Sistema Único de Saúde, na qualidade de segurado e usuário do sistema" (fl. 233). O cumprimento dos procedimentos descritos sequer foi mencionado pelo autor, pelo que entende-se não os ter realizado.
Como ressaltado na decisão mencionada, ainda, "embora o apelante [Fernando José Mendes Slovinski] tenha se utilizado das instalações de hospital público para realização de tratamentos de pacientes atendidos por ele de forma privada, a acusação que lhe foi atribuída, de ter 'exigido pagamento de vantagem indevida', pelos elementos constantes dos autos não se evidenciou" (fl. 234).

Ademais, "se os pacientes assentiram com o atendimento feito por ele, de forma extraordinária, ainda que no interior de hospital público, o pagamento não se configura indevido, uma vez que pelo Sistema Único de Saúde, o profissional/médico não pode ser escolhido pelo usuário [...]" (fl. 234).
O conjunto probatório carreado aos autos, portanto, não deixa dúvidas de que o tratamento oferecido detinha caráter privado, sendo legítima a respectiva cobrança. 
O fato de o local de atendimento ter sido hospital público – sem discorrer sobre a reprovação da conduta do profissional –, por si só, não comprova o fornecimento do tratamento pelo Sistema Único de Saúde, situação em que a cobrança seria vedada.
Da mesma forma, embora as testemunhas tenham mencionado que os problemas de saúde do autor persistem, não se sabe, comprovadamente, o seu atual estado, de modo que, não evidenciada a existência de culpa, dolo ou garantia de resultado, resta inviável a responsabilização do profissional médico.
Em relação ao Estado de Santa Catarina, embora responda objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nada há a indenizar, visto estar sobejamente demonstrado que o tratamento, embora realizado – ao menos parcialmente – em nosocômio público, foi oferecido em caráter particular.
Especificamente quanto à reparação do dano moral, argumentou o autor que foi "submetido a várias infiltrações, a atendimento inadequado, pagando por serviços que deveriam ser públicos, foi logrado e submetido a falsa esperança de cura, o que causa inesquecível sofrimento" (fl. 06).
As alegações, todavia, são as mesmas em que fundado o pedido de dano material – promessa de cura e cobrança por tratamento oferecido pelo SUS -, pelo que, por todo o já relatado, igualmente, não procede o pleito.
Sendo assim, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

III - Dispositivo
Ante o exposto, julgo improcedente o pedido inicial, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.
Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, esses fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais) para o procurador de cada parte, suspensa a exigibilidade por força do benefício da Justiça Gratuita que ora defiro (pedido de fl. 09, h, e declaração de fl. 11, até então não apreciado).
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se.

Orleans (SC), 09 de julho de 2014.




Fabiane Alice Müller Heinzen Gerent
Juíza de Direito

