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APELAÇÕES  CÍVEIS.  AÇÕES  INDENIZATÓRIAS.
CONEXÃO.  JULGAMENTO  SIMULTÂNEO.
IMPROCEDÊNCIA  DE  DUAS  E  PROCEDÊNCIA
PARCIAL  DE  UMA.  IRRESIGNAÇÃO  DAS
PARTES.  SERVIÇO  ODONTOLÓGICO
DEFEITUOSO.  PROVA PERICIAL  CONCLUSIVA.
RESPONSABILIDADE  OBJETIVA.  DEVER  DE
INDENIZAR.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  14  DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO
ESTÉTICO.  NÃO  COMPROVAÇÃO.  RECURSO
ADESIVO QUE VISAVA MAJORAR ESSA VERBA.
PREJUDICIALIDADE. PROCEDÊNCIA EM PARTE
DOS  PEDIDOS  DA AUTORA DA AÇÃO  DE  Nº
0002774-16.2006.815.2001  E  IMPROCEDÊNCIA
DO  PEDIDO  DOS  AUTORES  DAS  AÇÕES  Nº
200.2006.057846-1/001  E  0057872-
83.2006.815.2001. PROVIMENTO PARCIAL DE UM
APELO E DESPROVIMENTO DE OUTROS DOIS.

A prova  pericial  desponta  como  de  fundamental
importância  para  o  deslinde  da  causa.   Se  a
discussão  gira em  torno  da  ocorrência  de  danos
materiais e estéticos derivados de má prestação de
serviço odontológico,  essa prova técnica, pela sua
especialidade, é o divisor de águas do litígio.

O  fornecedor  de  serviços  responde,
independentemente  da  existência  de  culpa,  pela
reparação  dos  danos  causados  aos  consumidores
por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas
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sobre sua fruição e riscos. 

Não  evidenciado  o  dano  estético,  a  reparação  a
esse título não procede.

O Recurso Adesivo que visava majorar a verba, que
se entende indevida, fica prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, antes identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado  da  Paraíba,  por  unanimidade,  em  PROVER  PARCIALMENTE o
recurso  nº  0002774-16.2006.815.2001 e  DESPROVER os  apelos  de  nºs
200.2006.057846-1/001 e 0057872-83.2006.815.2001, nos termos do voto do
Relator e das certidões de julgamentos de fls.126, 115 e 276, respectivamente.

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelações  cíveis,  processos  nºs  0057846-

85.2006.815.2001, 0057872-83.2006.815.2001 e 0002774-16.2006.815.2001.

Que têm como apelantes  Franklin José  de Holanda Marques,  Maria Rafaela

Jeronimo Brandão e Arcada Assistência Odontológica Ltda e apelada Maria de

Fátima  Martins  Confortini  Darw,  respectivamente.  Sendo  que  a  última  tem

recurso adesivo de Maria de Fátima Martins Confortini Darw contra a Arcada

Assistência Odontológica Ltda.

O primeiro apelo, fls.84/90, combate a sentença de fls.79/80

que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Morais.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de

fl.93.

A Procuradoria  Geral  de Justiça não se pronunciou sobre o

mérito.

A segunda apelação,  fls.81/87, ataca a sentença de fl.78/79,

também julgada  improcedente,  sob  o  mesmo  argumento,  onde  a  situação

exposta causou apenas um mero dissabor, não passível de dano moral.
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Contrarrazões  apresentadas  por  Maria  de  Fátima  Confortini

Darwim, fls.92/102.

O Ministério  Público,  mais  uma vez,  não  emitiu  parecer  de

mérito, fls.110/113.

E, por fim, o terceiro apelo, interposto por Arcada Assistência

Odontológica  atacando a  sentença  de  fls.223/225 que  julgou procedente  o

pedido formulado por Maria de Fátima Martins Confortini Darwin, condenando

a apelante  ao pagamento  da quantia  de  R$ 1.784,00(um mil  setecentos  e

oitenta e quatro reais) a título de dano material e R$ 6.000,00(seis mil reais) a

título de danos estéticos.

Contrarrazões apresentadas, fls.241/246.

Recurso  Adesivo  apresentado  por  Maria  de  Fátima  Martins

Confortini  Darwin  com  o  fim  de  majorar  o  montante  referente  aos  danos

estéticos.

Não  foram apresentadas  contrarrazões  ao  Recurso  Adesivo

conforme certidão de fl.256.

O Ministério Público não emitiu parecer de mérito, fl.265/266.

É o Relatório.

VOTO

Passo a julgar simultaneamente as três ações, considerando a

conexão dos fatos que ensejaram os pedidos de cada um dos autores.

Pois bem.

As  ações  de  nºs  0057846-85.2006.815.2001 e  0057872-

83.2006.815.2001, movidas por Franklin José de Holanda Marques e Maria
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Rafaela Jerônimo Brandão, respectivamente,  contra Maria de Fátima Martins

Confortini, tiveram seus pedidos de ressarcimento por dano moral indeferidos,

entendendo o Juiz “a quo”, que os fatos narrados na peça vestibular de ambas

se  situaram  no  campo  do  mero  aborrecimento,  inexistindo  dano  moral

indenizável.

Em ambas as ações, o fundamento dos pedidos indenizatórios foi

a ocorrência de pretensa lesão moral, através de insultos e graves ofensas,

que teriam sido assacados contra os autores.

Examinando as  instruções  das  ações  movidas  contra  a  Sra.

Maria  de  Fátima  Martins  Confortini  Darwin,  vê-se  que  o  fundamento  da

improcedência dos pedidos de indenização por dano moral foi o desfecho da

ação por ela movida em face de Franklin José e Maria Rafaela, que culminou

com a procedência parcial  das suas pretensões a dano material  e estético,

afastando-se o dano moral.

Como é fácil concluir, a prova colhida nos autos da Ação de nº

002774-16.2006.815.2001  serviu de  base  para  julgar  parcialmente

procedentes  os  pedidos  de  ressarcimento  por  dano  material  e  estético,

afastando o dano moral, e julgando improcedente o dano moral em processos

contra a autora.

No presente recurso, sustenta  a apelante ARCADA Assistência

Odontológica LTDA, que a autora não sofreu nenhum dano estético,  fazendo

referência ao laudo pericial acostado aos autos. Noutro trilho, a apelante realça

a narrativa da perita quanto ao fato da autora não ter feito queixa relativa ao

elemento  que  teria  sofrido  uma fratura,  acrescentando  que  não  é  possível

afirmar  que  essa  fratura  decorrera  de  procedimento  realizado  por  ele

recorrente. Aduz, ainda, a apelante que, mesmo tendo havido a citada fratura,

o  fato  é  razoavelmente  corriqueiro e  que  não  deixa  sequelas.  Destacou,

também, os quesitos e respostas fornecidos pelos assistentes técnicos.

Como  é  sabido,  dependendo  da  natureza  da  ação,  a  prova
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pericial desponta como de fundamental importância para o deslinde da causa.

Se nos presentes autos a discussão girou em torno da ocorrência de danos

materiais e estéticos derivados de má prestação de serviço odontológico, essa

prova técnica, pela sua especialidade, é o divisor de águas do litígio.

Os danos materiais e estéticos teriam decorridos de tratamento

odontológico mal realizado pela apelante, daí porque é imprescindível o exame

dessa prova técnica, considerando que o magistrado, de regra, não possui

conhecimento sobre a especificidade da matéria.

Na hipótese, o laudo pericial está nas fls.198/201, assinado pela

especialista Katia Maria de Lima Costa Bezerra,  que respondeu aos vários

quesitos formulados pelos interessados, destacando, na sua conclusão, que “o

exame clínico foi concluído, mostrando um estado de saúde geral normal, segundo a

paciente, e a saúde bucal regular, com queixa principal atualmente na região superior

esquerda e não relatou nada a respeito do elemento que houve a fratura da  lima,

segundo a autora, elemento 14 que se encontra do lado direito superior”(sic).

Ainda em relação às respostas da perita, relevante destacar as

respostas aos quesitos de nºs 6º, 9º e 10º(fl.200). A partir da análise dessas

respostas,  tem-se  a  conclusão  de  que  o  elemento  14  apresentava corpo

estranho,  sugestivo  de  instrumento  endodôntico,  ocasionado  por  acidente,

fazendo menção, ainda, a perda do elemento 25, e esclarecendo que o dano

estético foi provisório, considerando a solução via ponte fixa.

Diante desse conjunto probatório, forçoso reconhecer que houve

o prejuízo material à autora Maria de Fátima, na medida em que o tratamento

realizado pela apelada não foi concluído com êxito, restando comprovada a má

prestação do serviço, que indubitavelmente conduz à obrigação de indenizar,

como corolário da responsabilidade civil, nos termos combinados dos arts. 186

e 927 do Código Civil, e art. 14, do CDC.

CC  -  Art.  186.  Aquele  que,  por  ação  ou  omissão
voluntária,  negligência  ou  imprudência,  violar  direito  e
causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral,
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comete ato ilícito. 
CC - Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187),
causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 
CDC  -  Art.  14.  O  fornecedor  de  serviços  responde,
independentemente  da  existência  de  culpa,  pela
reparação  dos  danos  causados aos consumidores  por
defeitos relativos à prestação dos serviços,  bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
fruição e riscos. 

Trata-se, portanto, de responsabilidade por vício da prestação do

serviço, na forma do § 1º, incisos I e II, do mesmo art.14.

§  1°  O  serviço  é  defeituoso  quando  não  fornece  a
segurança  que  o  consumidor  dele  pode  esperar,
levando-se  em  consideração  as  circunstâncias
relevantes, entre as quais:
I - o modo de seu fornecimento;
II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se
esperam;

 III - a época em que foi fornecido.

Agora,  o  art.14  do  CDC  impõe  ao  fornecedor  do  serviço

responsabilidade  objetiva,  que  só  pode  ser  excluída  nos  casos  do  §2º  do

referido art.14 do CDC, que é objetiva, porquanto inaplicável a regra do § 2º,

do  mesmo  dispositivo,  tendo  em  vista  que  a  hipótese  não  versa  sobre  a

atuação  individualizada  de  odontólogo,  isto  é,  como  profissional  liberal.  A

responsabilidade  é  contratual,  envolvendo  o  consumidor  e  a  empresa

contratada para o serviço odontológico.

Art. 14 do CDC
[...]
§  2º  O  serviço  não  é  considerado  defeituoso  pela
adoção de novas técnicas. 

A presente Ação foi  movida especificamente contra a Empresa

ARCADA  ASSISTÊNCIA  ODONTOLÓGICA  LTDA.,  com  fundamento  em

conduta de um preposto desta.

A prestação de serviço odontológico de um profissional  enseja

responsabilidade  subjetiva,  quando  ele  atua  individualmente,  isto  é,  como

pessoa física.
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Com  esse  fundamento,  entendo  que  ao  litígio  se  aplica  a

responsabilidade  objetiva,  o  que  dispensa  a  comprovação  da  culpa,  em

sentido  estrito,  bastando  estar  evidenciada  a  ação,  o  dano  e  o  nexo  de

causalidade.

Se houvesse necessidade de se comprovar a culpabilidade, no

caderno processual essa culpa está claramente identificada, na prova pericial,

quando a perita destaca a presença de um corpo estranho no elemento 14,

proveniente de instrumento endodôntico, e derivado de acidente indesejado.

Ora, o acidente pode ser determinado por caso fortuito,  o que

afastaria  a  responsabilidade  civil.  Mas,  na  hipótese  em  comento,  não  há

indicação de caso fortuito, e sim de inabilidade técnica na solução do problema

dentário.

Mesmo que o quesito de fl.201 (2º) tenha sido mal formulado, já

que acidente pode ser  em decorrência de erro, pelo que as expressões não

poderiam se apresentar como antagônicas à solução  da controvérsia, insisto

em dizer que a obrigação de indenizar só estaria afastada se comprovado que

o tratamento odontológico foi correto e que não houve erros. Ao contrário, se

acidente houve, e ele não pode ser tido como fortuito, a conclusão lógica é a

de  que  tratou  de  imperícia  ou  negligência,  que  são  pressupostos  de

configuração da culpa, em sentido estrito.

Agora,  no que se refere  ao dano estético,  devo reconhecer que

assiste  razão  a apelante. Não há prova conclusiva nos autos que aponte a

ocorrência de lesão sofrida pela autora,  com caráter irreversível, que tenha

determinado  seu  afeiamento.  O  dano  estético  se  apresenta  no  aleijão.  Na

desconfiguração do estado inicial. Em suma: seria necessário que as provas

apontassem que a fratura do elemento 14 ou qualquer outro procedimento de

responsabilidade  da  ré  tenha  ocasionado  uma  lesão  nesse  nível  de  dano

físico. Aliás, a perita chegou a esclarecer, sobre a perda de um elemento, que

o fato seria facilmente solucionado com a colocação de ponte fixa.
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O  dano  estético  é  considerado  pela  jurisprudência  brasileira

como uma forma autônoma de dano extrapatrimonial, ou seja, como um dano

diferente  do  dano  moral.  Nesse  sentido,  enquanto  o  dano  moral  se

caracterizaria pela ofensa injusta causada à pessoa (como dor e sofrimento), o

dano estético se aperfeiçoa pela ofensa direta à integridade física da pessoa

humana.  É  toda  alteração  morfológica  do  indivíduo,  que,  além  do  aleijão,

abrange  as  deformidades  ou  deformações,  marcas  e  defeitos,  ainda  que

mínimos,  e  que impliquem sob qualquer  aspecto um afeiamento da vítima,

consistindo numa simples lesão desgostante ou num permanente motivo de

exposição  ao  ridículo  ou  de  complexo  de  inferioridade,  exercendo  ou  não

influência sobre sua capacidade laborativa. 

Com  esse  entendimento,  afasto  o  pedido  contido  no  recurso

adesivo da autora, que almejava a elevação da indenização pelo suposto dano

estético.

Partindo dessa convicção  de que os  pedidos da autora

devem  ser  julgados  parcialmente  procedentes,  e  à  míngua  de  outros

elementos  a  comprovar  qualquer  ato  ilícito  por  ela  praticado  contra  Maria

Rafaela  e  Franklin  José,  acertadas  também  as  sentenças  que  julgaram

improcedente  o  pedido de dano moral  formulado por  eles  contra  Maria  de

Fátima.

Sobre  essas ações,  não há uma só prova,  mínima que

seja, para ratificar a versão de que Maria de Fátima teria desferido ofensas

contra a honra, nome ou imagem dos autores. E mesmo que tivesse havido

crítica  quanto  ao  trabalho  profissional  de  ambos,  o  fato  nem  de  longe

configuraria ilícito indenizável, sendo recepcionado como desabafo de quem

foi vítima de um atendimento odontológico insatisfatório e defeituoso. Não há,

pois, dano moral a ser considerado.

Pelo  exposto,  DESPROVEJO os  apelos  contidos  nas

ações  de  nºs  200.2006.057846-1/001  e  0057872-83.2006.815.2001,  e

PROVEJO  PARCIALMENTE o  apelo  da  ação  de  nº  0002774-
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16.2006.815.2001,  para  afastar  a  indenização  por  dano  estético,  ficando

prejudicado o recurso adesivo ali existente.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Leandro dos Santos, Presidente em exercício.  Participaram
do  julgamento,  além  do  Relator,  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
Leandro dos Santos, o Excelentíssimo Senhor Dr. Ricardo Vital de Almeida
(Juiz  convocado  para  substituir  a  Exma.  Desa.  Maria  de  Fátima  Moraes
Bezerra  Cavalcanti)  e  a Excelentíssima Senhora Doutora  Vanda Elizabeth
Marinho (Juíza  convocada  para  substituir  o  Exmo.  Desembargador  José
Ricardo Porto).

Presente  à  sessão  o douto representante  do  Ministério
Público, Dr. Amadeus Lopes Ferreira. Procurador de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 07 de abril de 2015.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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Que têm como apelantes  Franklin José  de Holanda Marques,  Maria Rafaela

Jeronimo Brandão e Arcada Assistência Odontológica Ltda e apelada Maria de

Fátima  Martins  Confortini  Darw,  respectivamente.  Sendo  que  a  última  tem

recurso adesivo de Maria de Fátima Martins Confortini Darw contra a Arcada

Assistência Odontológica Ltda.

O primeiro apelo, fls.84/90, combate a sentença de fls.79/80

que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Morais.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de

fl.93.

A Procuradoria  Geral  de  Justiça  não se  pronunciou sobre  o

mérito.

A segunda apelação,  fls.81/87, ataca a sentença de fl.78/79,

também  julgada  improcedente,  sob  o  mesmo  argumento,  onde  a  situação

exposta causou apenas um mero dissabor, não passível de dano moral.

Contrarrazões  apresentadas  por  Maria  de  Fátima  Confortini
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Darwim, fls.92/102.

O Ministério  Público,  mais  uma vez,  não  emitiu  parecer  de

mérito, fls.110/113.

E, por fim, o terceiro apelo, interposto por Arcada Assistência

Odontológica  atacando a  sentença  de  fls.223/225 que  julgou procedente  o

pedido formulado por Maria de Fátima Martins Confortini Darwin, condenando

a apelante  ao pagamento  da quantia  de  R$ 1.784,00(um mil  setecentos  e

oitenta e quatro reais) a título de dano material e R$ 6.000,00(seis mil reais) a

título de danos estéticos.

Contrarrazões apresentadas, fls.241/246.

Recurso  adesivo  apresentado  por  Maria  de  Fátima  Martins

Confortini  Darwin  com  o  fim  de  majorar  o  montante  referente  aos  danos

estéticos.

Não  foram  apresentadas  contrarrazões  ao  recurso  adesivo

conforme certidão de fl.256.

O Ministério Público não emitiu parecer de mérito, fl.265/266.

É o Relatório.

Ao Revisor.

João Pessoa, 02 de dezembro de 2014

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
                                       Relator
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