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DECISÃO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão por meio da

qual o Ministro Presidente do STJ não conheceu do agravo com base na

Súmula 182/STJ.

Diante das razões de agravo interno, reconsidero a decisão agravada

e passo a analisar as razões do agravo em recurso especial, o qual

foi interposto contra decisão que negou seguimento a recurso

especial que impugnava acórdão assim ementado:

RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.

CIRURGIA OFTALMOLÓGICA. COMPLICAÇÕES NÃO CIENTIFICADAS À PACIENTE.

FALTA DE TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO. CIRURGIA EXPERIMENTAL.

Não se viu nos autos qualquer advertência à autora da gravidade de

sua doença. Tampouco foi alertada, pormenorizadamente, dos riscos da

cirurgia. Como visto, tampouco o informativo, supostamente entregue

à autora, supriria a falta de informações.

Ainda que não se possa apontar erro no uso da técnica e nos cuidados

do réu com a autora, não pode o médico submeter o paciente ao risco

de procedimento e técnica ainda não consagrados, e consequentemente

de todas as complicações decorrentes, sem bem informar a respeito o

paciente. Reside neste ponto, destarte, a responsabilidade do réu

pelo sofrimento imposto à autora em razão de todas as complicações

comprovadas nos autos e igualmente pela quebra da forte expectativa

que criou para a correção da acuidade visual.

Nesse passo, tem-se que o réu, como fornecedor de serviço e sujeito

ao Código de Defesa do Consumidor, tinha a obrigação legal de bem

informar a paciente acerca dos serviços médicos que lhe seriam

prestados, assim como todas as intercorrências da cirurgia, o que

não ocorreu.

O réu violou norma ética e, esta conduta, por si só, acarreta o

dever de indenizar. À falta da prestação de informações adequadas,

previamente à autora, não se pode afastar a responsabilidade do

profissional pelas complicações sofridas pela autora. Percebe-se que

o réu assumiu o risco do resultado, dirigindo sua ação de forma a
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expor a autora, insciente, aos riscos da cirurgia.

Danos materiais. Lucros cessantes. Pediu a autora reparação por

lucros cessantes, pois deixou de ser promovida no trabalho

desempenhado em razão das complicações cirúrgicas, que lhe

ocasionaram depressão. Esta prova não foi produzida na presente

demanda. Diante disso, não se reconhece nexo causal entre os danos

decorrentes das complicações e incapacidade laborativa. A autora

manteve a acuidade visual, que não a impediu, portanto, de executar

atividades rotineiras.

Danos morais. A autora padeceu por longo período de complicações

advindas da cirurgia, justamente uma das causas da depressão por ela

sofrida. Tinha expectativa a respeito do sucesso do procedimento,

pois, insciente dos riscos que corria, certamente aguardava

resultado melhor do que aquele que se deu. Considerando as diversas

complicações sofridas e também a falta de cuidado do réu,

profissional renomado, na fase pré-contratual, justifica-se a

concessão de reparação por danos morais.

Recurso parcialmente provido para condenar o réu ao pagamento de

indenização por danos morais.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.

Nas razões de recurso especial, alega o ora agravante, além de

divergência jurisprudencial, violação dos artigos 125 do Código de

Processo Civil de 1973, 186 e 927 do Código Civil, 14, § 4º, do

Código de Defesa do Consumidor, 5º, II, da Constituição Federal.

Insurge-se, ainda, quanto ao termo inicial dos juros de mora.

Não merece reforma a decisão de que ora se agrava, a qual foi

publicada antes da entrada em vigor da Lei 13.105/2015, que se deu

em 18.3.2016, estando o recurso sujeito aos requisitos de

admissibilidade do Código de Processo Civil de 1973, conforme

Enunciado Administrativo 2/2016 desta Corte.

De início, no tocante à alegada ofensa ao artigo 5º, II, da

Constituição Federal, anoto que este Superior Tribunal possui

iterativa jurisprudência no sentido de que "não cabe a esta Corte,

na via estreita do recurso especial, a análise de violação a

dispositivos da Constituição Federal, ainda que com o objetivo de

prequestionamento visando à interposição do apelo extraordinário,

sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal"

(EDcl no AgInt nos EREsp 1325225/SP, Relator Ministro Marco Aurélio

Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9.11.2016, DJe 18.11.2016).

Com relação ao termo inicial dos juros de mora, observo que não foi

indicado nas razões do recurso especial qual dispositivo de lei

federal teria sido violado, o que atrai a incidência da Súmula

284/STF.

No tocante ao alegado cerceamento de defesa, verifico que se trata

de flagrante inovação recursal. O tema não foi debatido no acórdão

recorrido, não servindo de fundamento à conclusão adotada pelo

Tribunal de origem, o que atrai a incidência da Súmula 282/STF.

Por outro lado, anoto que apenas com o reexame do conjunto

fático-probatório dos autos seria possível infirmar as conclusões do

acórdão recorrido, que, considerando "que a autora, quando muito

jovem (20-30 anos), padeceu por longo período de complicações

Jurisprudência/STJ - Decisões Monocráticas

Página 2 de 6



advindas da cirurgia, justamente uma das causas da depressão por ela

sofrida. Tinha expectativa a respeito do sucesso do procedimento,

pois, insciente dos riscos que corria, certamente aguardava

resultado melhor do que aquele que se deu. Considerando as diversas

complicações sofridas e também a falta de cuidado do réu,

profissional renomado, na fase pré-contratual, justifica-se a

concessão de reparação por danos morais no valor de R$ 50.000,00

(cinquenta mil reais), com juros de mora a contar da data da

primeira cirurgia e correção monetária a partir do julgamento do

recurso".

No ponto, esclareceu o acórdão recorrido:

2. A autora submeteu-se a procedimento cirúrgico para correção de

miopia. Diante do significativo grau de miopia (doze graus),

recomendou o réu a realização de �implante de lente de câmara

anterior para correção de miopia em olhos fácicos�.

Realizado o procedimento, no dia 20 de outubro de 1998, passou a

autora sofrer de complicações, que não lhe teriam sido informadas

previamente, por ocasião da contratação dos serviços. As

complicações culminaram com a reversão do procedimento, isto é,

retirou-se a lente implantada, o que ocorreu no dia 3 de dezembro de

1998.

Submeteu-se a novo procedimento cirúrgico, no ano de 1999. Novo

implante foi feito. Entretanto, não se obteve resultado positivo,

visto que em janeiro de 2011 constatou-se o deslocamento da lente.

O perito enumerou as diversas complicações sofridas pela autora após

a primeira cirurgia: �Aumento de pressão intra-ocular em

pós-operatório imediato, reação inflamatória de câmara anterior,

explante da lente, catarata, lesão de esfíncter da pupila e

opacificação de cápsula posterior� (fls. 521).

Embora o perito afirme que as complicações sofridas pela autora

decorreram do próprio procedimento, o perito também fez apontamentos

sobre os procedimentos tomados pelo réu: �Ao que se depreende da

observação das cópias do prontuário da autora acostadas aos

presentes autos [...] e dentro do que lá se consegue ler e entender,

a autora foi submetida a tratamento cirúrgico para correção de

miopia por técnica considerada como experimental e não se observou o

necessário 'consentimento informado' para procedimentos

experimentais, como também não se observou a existência de

referência de protocolo de pesquisa registrado em instituição de

ensino, por renomado cirurgião [...]. Não se localiza também, nos

presentes autos, a descrição cirúrgica do implante de lente

intra-ocular em olho direito com finalidade refrativa (na época de

sua realização considerada como experimental)� (fls. 469).

Não obstante o réu alegue que teria sido entregue à autora

informativo a respeito dos riscos do procedimento (fls. 153), certo

é que não há prova neste sentido. Faltou a entrega do termo de

consentimento informado, como bem anotou o perito.

Ainda que se presuma a entrega do informativo, cujo exemplar foi

juntado aos autos (fls. 364/374), do exame do documento vê-se que as

complicações são tratadas como raras e, embora elencadas, não foram

esclarecidas, isto é, não se explicitou as consequências advindas ao
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paciente do aparecimento dessas complicações (fls. 368). O

informativo é dirigido a paciente leigo e, com maior razão, deveria

ter sido elaborado em termos claros e de fácil entendimento, o que

não se vê no documento. Como se não bastasse, embora o réu confirme

que o procedimento, ao tempo dos fatos, era experimental, não há

indicação a este respeito no referido informativo. Esta informação

era essencial, notadamente no caso clínico da autora, que, como

alegou o réu, sofria de �grave e progressiva� doença (fls. 158).

O réu também afirmou: �Nenhum instante foi omitido para a autora que

aquela seria uma opção terapêutica diferenciada diante da difícil

condição da visão da mesma, como demonstra importante e vasta

literatura médica ora acostada aos autos. Foi informado, também, que

apesar de ser uma opção de tratamento no exterior e no Brasil este

método continuava em investigação. Fato é que naquele momento era a

melhor opção de tratamento que se colocava para a autora [...]�

(fls. 158).

Entretanto, esta alegação não encontra amparo nos autos. Não se viu

nos autos qualquer advertência à autora da gravidade de sua doença.

Tampouco foi alertada, pormenorizadamente, dos riscos da cirurgia.

Como visto, tampouco o informativo, supostamente entregue à autora,

supriria a falta de informações. À falta da prestação de informações

adequadas, previamente à autora, não se pode afastar a

responsabilidade do profissional pelas complicações sofridas pela

autora. Percebe-se que o réu assumiu o risco do resultado, dirigindo

sua ação de forma a expor a autora, insciente, aos riscos da

cirurgia.

Nesse passo, tem-se que o réu, como fornecedor de serviço e sujeito

ao Código de Defesa do Consumidor, tinha a obrigação legal de bem

informar a paciente acerca dos serviços médicos que lhe seriam

prestados, assim como todas as intercorrências da cirurgia,

especialmente no caso, visto que a técnica e o próprio procedimento

realizado tinha reconhecidamente natureza experimental.

Ainda que não se possa apontar erro no uso da técnica e nos cuidados

do réu com a autora, não pode o médico submeter o paciente ao risco

de procedimento e técnica ainda não consagrados, e consequentemente

de todas as complicações decorrentes, sem bem informar a respeito o

paciente.

Reside neste ponto, destarte, a responsabilidade do réu pelo

sofrimento imposto à autora em razão de todas as complicações

comprovadas nos autos e igualmente pela quebra da forte expectativa

que criou para a correção da acuidade visual.

O dever de bem informar o consumidor a respeito dos serviços

prestados, como explica CLÁUDIA LIMA MARQUES, está delineado no

Código de Defesa do Consumidor: �O inciso III assegura justamente

este direito básico à informação, realizando a transparência no

mercado de consumo objetivada pelo art. 4º, do CDC. No CDC, a

informação deve ser clara e adequada (arts. 12, 14, 18, 20, 30, 31,

33, 34, 46, 48, 52 e 54), esta nova transparência rege o momento

pré-contratual, rega a eventual conclusão do contrato, o próprio

contrato e o momento pós-contratual. É mais do que um simples

elemento formal, afeta a essência do negócio, pois a informação
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repassada ou requerida integra o conteúdo do contrato (arts. 30, 33,

35, 46 e 54), ou, se falha, representa a falha (vício) na qualidade

do produto ou serviço oferecido (arts. 18, 20 e 35). Da mesma forma,

se é direito do consumidor ser informado (art. 6º, III), este deve

ser cumprido pelo fornecedor e não fraudado (art.1 º)� (Manual de

Direito do Consumidor, ANTÔNIO HERMAN V. BENJAMIM, CLAUDIA LIMA

MARQUES e LEONARDO ROSCOE BESSA, 3ª ed, Ed. RT, p. 68/69).

(...)

Não há tampouco dúvida de que o réu violou norma ética e, esta

conduta, por si só, acarreta o dever de indenizar.

(...)

Já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça nesse sentido, ou

seja, da responsabilização do profissional que não informa

adequadamente o paciente a respeito dos riscos do procedimento:

�RESPONSABILIDADE CIVIL. Médico. Consentimento informado. A

despreocupação do facultativo em obter do paciente seu consentimento

informado pode significar - nos casos mais graves - negligência no

exercício profissional. As exigências do princípio do consentimento

informado devem ser atendidas com maior zelo na medida em que

aumenta o risco, ou o dano. Recurso conhecido� (STJ, REsp 436827/SP,

rel. MINISTRO RUY ROSADO DE AGUIAR, dj 18.11.2002).

De outra parte, na contestação, esclareceu o réu os aspectos

positivos do procedimento: �Quando do implante da lente

intra-ocular, além de proporcionar grande ganho da visão central,

que passou de 0% para 10% [...], permitiu também que houvesse maior

percepção dos objetos laterais, dando-lhe maior segurança em suas

atividades� (fls. 150).

Entretanto, há até mesmo dúvida a respeito da assertividade da

escolha do procedimento. Esta conclusão foi alcançada após o exame

do quesito formulado pelo réu. Questionou o réu: �É possível a

ocorrência de catarata ou de uveíte, em virtude de procedimento

cirúrgico intra-ocular? Qual o mecanismo?� (fls. 404). Sobre esta

questão, afirmou o perito: �Sim. Fazem parte da reação do organismo

à agressão externa e não é possível de se deixar de considerar que

este tipo de tratamento ao qual o autor foi submetido era

experimental e existiam outras formas para corrigir o seu vício de

refração que não impunham os riscos aos quais foi submetido�.

Afirmada a responsabilidade do réu pelos danos decorrentes das

complicações, não informadas previamente à autora, e da quebra de

expectativas, devem ser examinadas as pretendidas reparações.

(...)

Incidência, pois, da Súmula 7/STJ.

Por fim, verifico que o alegado dissídio jurisprudencial não foi

demonstrado nos moldes exigidos pelos artigos 541, parágrafo único,

do Código de Processo Civil de 1973 e 255, § 2º, do Regimento

Interno deste Superior Tribunal de Justiça. Anoto que o conhecimento

do recurso especial pela divergência exige a transcrição dos trechos

dos acórdãos impugnado e paradigma, evidenciando-se, de forma clara

e objetiva, o suposto dissídio jurisprudencial, não sendo suficiente

a simples transcrição de ementas ou votos, sem a exposição das

circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.
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Em face do exposto, nego provimento ao agravo.

Intimem-se.

Brasília (DF), 06 de março de 2017.

MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI

Relatora
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