
                                                            

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 GAB. DES. JOSÉ RICARDO PORTO

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0002110-09.2011.815.2001
RELATOR       : Des. José Ricardo Porto.  
APELANTE     : AFRAFEP – Associação dos Fiscais do Estado da Paraíba
ADVOGADOS : Andrea Costa do Amaral e outros
APELADA       : Cirúrgica Efetiva Comércio, Importação e Exportação Ltda.
ADVOGADOS : Osmar Tavares dos Santos Júnior e outros

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.  MATERIAIS
CIRÚRGICOS  ADQUIRIDOS  PELA  PROMOVIDA
PERANTE  A  EMPRESA  DEMANDANTE.
INADIMPLEMENTO  DO  CONTRATO.  AUSÊNCIA  DE
PAGAMENTO.  SENTENÇA  PROCEDENTE.  ALEGAÇÃO
DE  NÃO  UTILIZAÇÃO  DOS  INSTRUMENTOS
COMPRADOS.  TENTATIVA  DE  INSERÇÃO  NA
PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE ALHEIA À CONDUTA DA
FORNECEDORA.  IMPOSSÍVEL  REUTILIZAÇÃO  DOS
EQUIPAMENTOS.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
PRECEDENTES  DOS  TRIBUNAIS  PÁTRIOS.
DESPROVIMENTO DA SÚPLICA APELATÓRIA.

-  Resta  demonstrado nos autos a utilização dos produtos
adquiridos, que apesar do insucesso da cirurgia de inserção
de “stent”, o material disponibilizado fora violado, bem como
houve  tentativas  de  sua  implantação  na  paciente,  não
havendo em que se falar no direito de devolução, uma vez
que  com  a  contaminação  do  material  verificou-se  a
impraticabilidade da sua reutilização.

-  Não  foi  devidamente  comprovada  que  a  contratação
ocorreu  fora  do  estabelecimento  comercial  da  suplicada,
conforme  exigência  do  art.  49  do  Código  de  Defesa  do
Consumidor, bem como restou demonstrado nos autos que
a  empresa  recorrida  cumpriu  com  suas  obrigações,
efetivando  a  entrega  do  material  no  prazo  acordado,
propiciando assim a realização da cirurgia que, por motivos
alheios à sua conduta, não ocorreu de maneira satisfatória,
vindo  a  inesperada  impossibilidade  da  implantação  dos
instrumentos na paciente.
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- “Demonstrado o cumprimento da obrigação por parte dos
Réus  e  a  inexistência  de  qualquer  ato  ilícito  por  eles
praticado,  não  se  mostra  razoável  a  procedência  dos
pedidos de rescisão contratual e de indenização por danos
morais.  Descabida a aplicação do art.  49 do CDC ante a
ausência de provas de que a contratação tenha se dado fora
de estabelecimento comercial.”  (TJMG; APCV 1.0024.11.111672-
9/001;  Rel.  Des.  Batista  de  Abreu;  Julg.  06/11/2014;  DJEMG
17/11/2014).

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pela  AFRAFEP – Associação dos

Fiscais do Estado da Paraíba (fls.104/109) em face da sentença proferida nos autos da

Ação Ordinária de Cobrança movida pela Cirúrgica Efetiva  Comércio,  Importação e

Exportação Ltda.

Na decisão combatida, de fls. 94/98, o Magistrado a quo julgou procedente o

pleito  autoral, condenando  a  AFRAFEP  ao  pagamento  do  valor  de  R$  69.774,41

(sessenta e nove mil setecentos e setenta e quatro reais e quarenta e um centavos), que

correspondem ao adimplemento do material utilizado na cirurgia cardíaca da Sra. Divanira

Davino  dos  Santos,  então  segurada  da  promovida,  valores  requeridos  na  exordial,

acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção

monetária, pelo INPC, a partir do fornecimento.

Outrossim,  condenou  em  honorários  advocatícios  sucumbenciais,  no

percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada,  associação  demandada  interpôs  apelo  de  fls.  104/109,

sustentando estar clara a relação de consumo existente entre as partes, e não havendo a

utilização dos materiais adquiridos, estes não poderiam ter sido cobrados diante do direito

de arrependimento garantido pelo art. 49 do Código de Defesa do Consumidor.
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Ademais,  aduz  que  o  procedimento  de  pagamento  após  a  utilização  do

material  é  de  conhecimento  e  aceitação  de  todo  e  qualquer  fornecedor  de  material

hospitalar,  não  sendo  novidade  para  o  recorrido  o  não  adimplemento  diante  da

comprovação da não utilização do material fornecido.

Contrarrazões apresentadas às fls. 117/121.

A Procuradoria de Justiça ofertou parecer de fls. 127, não se manifestando

quanto ao mérito do recurso.

É o relatório.

VOTO

Defende a suplicante que o material adquirido perante a empresa recorrida

não foi utilizado no procedimento cirúrgico realizado em sua segurada, e por tal razão

estaria no direito de devolver os produtos diante do direito de arrependimento garantido,

previsto no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo,  resta  demonstrado  nos  autos  a  utilização  dos  instrumentos

adquiridos, porquanto, apesar do insucesso da cirurgia de inserção de “stent”, o material

disponibilizado  fora  violado  e  houve  tentativas  de  sua  implantação  na  paciente,  não

havendo em que se falar no direito de devolução, uma vez que com a contaminação do

material, verificou-se a impraticabilidade da sua reutilização.

Desse modo,  a título de melhor esclarecimento dos fatos, transcrevo parte

do depoimento do médico responsável pelo procedimento cirúrgico (fls. 80), no qual deixa

clara a impossibilidade de reaproveitamento dos equipamentos cirúrgicos adquiridos:

“Que  o  material  tratava-se  de  uma  endoprótese,  mais
precisamente um tipo de stent,  que é colocado na intra artéria
aorta. Que a prótese não chegou a ser introduzida na paciente
porque no interregno entre o exame de angiotomografia e o ato
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cirúrgico  houve  alteração  anatômica  da  artéria  aorta  o  que
impediu a introdução da prótese; Que a prótese não pode nem
poderia jamais ser reutilizada em outro paciente porque fica
contaminada  com o  sangue; Que  não  é  muito  comum,  mas
fatos como esse é previsível de acontecer.” (fls. 80) (Grifei)

Sendo assim, denota-se que houve a utilização do produto comprado pela

apelante,  uma vez que,  apesar  de não ter ocorrido a sua introdução na paciente,  as

tentativas realizadas pelo cirurgião impedem o seu reaproveitamento em outro enfermo,

porquanto  seria  absurda  essa  possibilidade  após  a  contaminação  do  material,  que

ocorreu com a violação do lacre, com o seu manuseio pela equipe médica, bem como

após o contato com o sangue da paciente.

Ademais, não fora devidamente comprovado que a contratação ocorreu fora

do estabelecimento comercial da suplicada, conforme exigência do art. 49 do Código de

Defesa do Consumidor. Senão vejamos:

“Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7
dias  a  contar  de sua assinatura  ou do ato  de recebimento  do
produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de
produtos e  serviços ocorrer  fora do estabelecimento  comercial,
especialmente por telefone ou a domicílio.” (Código de Defesa do
Consumidor).

Outrossim, restou demonstrado nos autos que a empresa recorrida cumpriu

com suas obrigações, efetivando a entrega do material no prazo acordado, propiciando

assim a realização da cirurgia que, por motivos alheios à sua conduta, não ocorreu de

maneira satisfatória, vindo a inesperada impossibilidade da implantação dos instrumentos

na paciente.

Sobre  o  tema,  há  precedentes  jurisprudenciais  dos  Tribunais  de  Justiça

Pátrios: 

“APELAÇÃO.  EMPRÉSTIMO  PESSOAL.  RESCISÃO  DE
CONTRATO.  IMPOSSIBILIDADE.  CUMPRIMENTO  DAS
OBRIGAÇÕES  POR  PARTE  DOS  RÉUS.  DANOS  MORAIS.
LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO CABIMENTO. IMPROCEDÊNCIA.
Demonstrado  o  cumprimento  da  obrigação  por  parte  dos
Réus  e  a  inexistência  de  qualquer  ato  ilícito  por  eles
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praticado, não se mostra razoável a procedência dos pedidos
de rescisão contratual  e de indenização por danos morais.
Descabida a aplicação do art. 49 do CDC ante a ausência de
provas  de  que  a  contratação  tenha  se  dado  fora  de
estabelecimento  comercial. A  rescisão,  nos  referidos  termos,
somente seria possível ante a devolução, pela Autora, de todos os
valores recebidos para a quitação de suas dívidas. Por fim, não há
que se falar  em condenação dos Réus nas penas cabíveis  em
caso de litigância de má fé, pois, para tanto, seria imprescindível a
comprovação das condutas descritas no artigo 17 do CPC, o que
não foi aqui vislumbrado.”1 (Grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
TELEFONIA.  ARREPENDIMENTO.  IMPOSSIBILIDADE.  Nos
termos  do  art.  49,  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor,
mostra-se possível  o arrependimento quando a contratação
ocorrer fora do estabelecimento comercial, bem como dentro
do prazo de sete dias. No caso, todavia, o pedido de desistência
da contratação ocorreu após o referido prazo, razão pela qual o
desfazimento  somente  poderá  acontecer  mediante  rescisão  e
pagamento  das  penalidades  eventualmente  previstas  para  tal.
Impossibilidade da devolução de valores. Precedentes da corte.
Deram provimento ao recurso. Unânime.”2 (Grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO, PRECEDIDA DE CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE
PROTESTO. SENTENÇA REJEITANDO O PEDIDO. Insurgência
da  acionante.  Emissão  de  cheques  para  aquisição  de  "esteira
relax system". Autora que, após alguns dias de uso, remeteu o
produto para reparos junto à demandada,  a qual  nada constou
quanto a alegados vícios na mercadoria. Recusa da acionante em
receber a devolução do bem, alegando arrependimento acerca da
realização  do  negócio  jurídico.  Impossibilidade.  Decurso  do
prazo  de  7  dias  previsto  no  art.  49  do  CDC,  tornando
insubsistente  o  direito  do  consumidor  em  desistir  do
contrato.  Ausência  de  provas  demonstrando  eventual
responsabilidade da fornecedora por vícios no produto. Ônus
que  competia  à  acionante  (art.  333,  I,  do  CPC). Recurso
conhecido e desprovido.” 3 (Grifei)

Alfim,  in  casu,  a  AFRAFEP não  evidenciou  fato  impeditivo,  extintivo  ou

modificativo  do  direito  do  promovente,  segundo  expõe  o  art.  333,  II,  do  Código  de

1 TJMG; APCV 1.0024.11.111672-9/001; Rel. Des. Batista de Abreu; Julg. 06/11/2014; DJEMG 17/11/2014.
2 TJRS; AC 548706-64.2011.8.21.7000; Tapejara; Vigésima Câmara Cível; Relª Desª Walda Maria Melo
Pierro; Julg. 14/12/2011; DJERS 20/01/2012.
3 TJSC; AC 2007.053276-6; Campos Novos; Rel.  Des. Marco Aurélio Gastaldi Buzzi;  Julg. 17/06/2010;
DJSC 28/06/2010; Pág. 253.
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Processo Civil,  devendo ser acolhida a pretensão autoral,  na forma como procedeu o

Magistrado de base. 

Posto isso, DESPROVEJO A APELAÇÃO CÍVEL, mantendo incólume a de-

cisão de primeiro grau.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Sr. Desembargador José Ricardo Porto.
Participaram do julgamento, além deste relator, o Exmo. Sr. Des. Leandro dos Santos e o
Exmº. Dr. Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado em substituição a  Exmª. Srª. Desª.  Maria
de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).

Presente à sessão o Promotor de Justiça convocado, Dr. Amadeus Lopes
Ferreira.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pes-
soa, 24 de fevereiro de 2015.

  Des. José Ricardo Porto 
RELATOR

J12/R08

                                                              Desembargador José Ricardo Porto                                                   7


	APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0002110-09.2011.815.2001
	RELATOR : Des. José Ricardo Porto.

