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Ementa 
RECURSO  ESPECIAL.  DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE

COMPENSAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  ERRO  MÉDICO. CIRURGIA ORTOPÉDICA.

CORPO  ESTRANHO.  FIO  DE  AÇO  NO  JOELHO  DO  PACIENTE. DESCOBERTA

POSTERIOR.  RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA E SUBJETIVA DO HOSPITAL E DO

MÉDICO  INTEGRANTE DE SEU CORPO CLÍNICO. VALOR DO DANO MORAL. SÚMULA

7/STJ.   EXORBITÂNCIA.   NÃO   CONFIGURADA.  PECULIARIDADES  FÁTICAS

REGISTRADAS NA ORIGEM.

1.  Ação  ajuizada  em  20/09/11.  Recurso  especial  interposto  em

27/02/15 e concluso ao gabinete em 07/11/16. Julgamento: CPC/73.

2.  Ação  de  compensação  por  danos morais, cuja causa de pedir se

refere  a  erro  médico  que deixou, na cirurgia, pedaço de metal no

joelho   do   paciente,   ocasionando  dores,  perda  temporária  da

deambulação  e  submissão  a  nova  cirurgia  de  remoção  do  corpo

estranho.

3.  O  propósito  recursal consiste em definir: i) se há ato ilícito

imputável  ao  hospital em razão do corpo estranho deixado no joelho

do  paciente  em  procedimento cirúrgico; ii) se a reparação do dano

moral  na  hipótese  dos  autos  converte  o sofrimento em método de

captação de lucro; iii) se o valor arbitrado na origem é passível de

revisão no STJ.

4.  O  reconhecimento  da responsabilidade solidária do hospital não

transforma a obrigação de meio do médico, em obrigação de resultado,

pois  a  responsabilidade  do  hospital  somente se configura quando

comprovada  a  culpa  do  médico  integrante  de  seu corpo clínico,

conforme  a  teoria  de responsabilidade subjetiva dos profissionais

liberais abrigada pelo Código de Defesa do Consumidor. Precedentes.

5. A argumentação tecida pelo hospital recorrente de inexistência de

erro  médico  encontra  óbice  na Súmula 7/STJ, pois inadmissível em

recurso  especial  a revisão de fatos e provas que atestaram a culpa

do cirurgião causador do dano ao paciente.

6.  A  configuração  do dano moral na hipótese dos autos decorre dos

sofrimentos  e  angústias  vividas  pelo recorrido, muito além de um
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simples e cotidiano aborrecimento. Não se pode confundir a propalada

"indústria  do  dano  moral"  com  as  situações  em  que há efetiva

violação  da  esfera  íntima  da  personalidade  da vítima, trazendo

angústias  que  ultrapassam  sensivelmente  o  simples  dissabor  de

expectativas não alcançadas no mundo contemporâneo.

7. Em relação ao valor arbitrado pelo Tribunal de origem a título de

compensação  por  danos morais, a jurisprudência desta Corte orienta

que  apenas  em  hipóteses excepcionais, em que configurado evidente

exagero  ou irrisoriedade da quantia, o recurso especial seria a via

adequada para nova fixação excepcional. Circunstâncias não verificas

na hipótese concreta.

8. Recurso especial conhecido e não provido. 

Acórdão 
Vistos,  relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da

Terceira  Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos

votos   e   das   notas  taquigráficas  constantes  dos  autos,  por

unanimidade,  conhecer  do  recurso especial e negar-lhe provimento,

nos  termos  do  voto  da  Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros

Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio

Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. 

Notas 
Indenização por dano moral: R$ 10.000,00(dez mil reais). 

Informações Complementares à Ementa 
     "[...] a responsabilidade objetiva para o prestador de serviço, prevista  no  art.  14 do CDC, na hipótese

de tratar-se de hospital, limita-se  aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, tais   como

estadia   do   paciente  (internação  e  alimentação), instalações, equipamentos e serviços auxiliares

(enfermagem, exames, radiologia) [...]".

    "[...] a responsabilidade dos hospitais, no que tange à atuação dos  médicos  contratados que neles

laboram, é subjetiva, dependendo da  demonstração  de  culpa  do  preposto, não se podendo, portanto,

excluir   a  culpa  do  médico  e  responsabilizar  objetivamente  o hospital"
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