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Acórdão
APELAÇÃO CÍVEL 0000698-50.2014.815.0251 - Patos
RELATORA : Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
APELANTE : Germana Leitão Fernandes
ADVOGADO :  Daniel Braga de Sá Costa (OAB/PB 16.192) e Gabriel  

Felipe Oliveira Brandão (OAB/PB 16.870)                  
APELADO : Município de Quixabá 
ADVOGADO : Alberto José Fernandes Alves (OAB/PB 7814)

APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO DA
AUTORA NO CNES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
FATO DESABONADOR DA CONDUTA E HONRA. ÔNUS
DA  PROVA  DA  PARTE  AUTORA.  ART.  333,  I,  DO
CPC/1973. DOCUMENTOS ANEXADOS AOS AUTOS QUE
NÃO  ENSEJAM  DEVER  DE  RESSARCIMENTO  POR
DANO MORAL.  LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA PELO
JUIZ. DESPROVIMENTO DO APELO.

A  livre  apreciação  da  prova,  considerada  a  lei  e  os
elementos  existentes  nos  autos,  é  um  dos  cânones  do
nosso sistema processual. 

Constitui ônus do autor a prova quanto ao fato constitutivo
do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC/1973.

Para que se dê a procedência do pedido de reparação de
danos, mister e faz a comprovação do dano suportado, a
conduta culposa do réu e do nexo causal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

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

RELATÓRIO

Trata-se  de Apelação  Cível interposta  por  Germana  Leitão
Fernandes  contra a sentença, fls. 69/70, proferida pelo Juízo da 4ª Vara da
Comarca de Patos que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em
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face do Município de Quixabá,  julgou improcedente o pedido, condenando a
autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios,
fixados em R$ 600,00, cuja exigibilidade fica suspensa por força do art. 12 da
Lei nº. 1.060/50.

Em suas razões recursais, alega a autora/apelante que o Juízo de
primeiro grau incorreu em error in judicando ao reconhecer que o documento
juntado pelo recorrido, às fls. 49/50, teria o condão de demonstrar qualquer
anuência  sua  em  relação  ao  indevido  cadastro  no  CNES,  além  de  estar
despido de autenticidade.

Verbera que “com a comprovação do cadastro indevido do nome
da recorrente, fato aceito pelo próprio demandado, e a falta de provas hábeis a
demonstrar o motivo real de tal cadastramento”, o recurso merece provimento,
reconhecendo-se  a  configuração do  dano  moral,  pois  ainda que  seu  nome
tenha  sido  retirado  do  cadastro  do  CNES,  o  período  em  que  foi  mantido
indevidamente com informações falsas ocasionou-lhe severos danos.

Contrarrazões  apresentadas  às  fls.  84/85,  pugnando-se  pela
manutenção da sentença de primeiro grau.

A douta  Procuradoria  de  Justiça,  às  fls.  92/93,  absteve-se  de
manifestação no feito, por não vislumbrar a ocorrência de situação ensejadora
da intervenção ministerial.

VOTO

Esclareço,  inicialmente,  que,  como a  sentença foi  publicada,  e
este  recurso  interposto  antes  da  entrada  em  vigor  do  novo  CPC  (  Lei  nº
13.105/2015),  o  presente  julgamento  deverá  ser  norteado  pelo  Código  de
Processo Civil  anterior  (Lei  nº  5.869/1973),  levando em conta,  inclusive,  as
interpretações jurisprudenciais dadas, até então, conforme orientação emanada
do  Superior  Tribunal  de  Justiça  no  Enunciado  Administrativo  nº  2,
proclamado em sessão plenária realizada em 02 de março de 2016. Confira-se:

Enunciado Administrativo nº 02: Aos recursos interpostos
com  fundamento  no  CPC/1973  (relativos  a  decisões
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as
interpretações  dadas,  até  então,  pela  jurisprudência  do
Superior Tribunal de Justiça. 

Tratam  os  autos  de  pedido  de  Obrigação  de  Fazer  c/c
Indenização por Danos Morais, no qual a autora pretende a exclusão do seu
nome do Cadastro Nacional  dos Estabelecimentos de Saúde – CNES, bem
ainda ser ressarcida pelo dano moral que alega ter sofrido, em virtude de haver
sido inscrita no programa sem a sua autorização.

Desa.Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
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A exclusão do nome da autora é fato incontroverso nos autos,
arrimando-se o recurso tão somente quanto à inscrição propriamente dita e sua
repercussão na seara íntima da autora e social.

Vale salientar que o Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de
Saúde – CNES foi instituído pela Portaria MS/SAS nº 376, de 03 de outubro de
2000, publicada no Diário Oficial da União de 04 de outubro de 2000, no qual
os  dados  cadastrais  constituem-se  em  um  dos  pontos  fundamentais  para
elaboração  do  planejamento,  da  programação,  controle  e  avaliação  da
assistência  hospitalar  e  ambulatorial  no  país,  assim  como  a  garantia  da
correspondência  entre  capacidade  operacional  das  entidades  vinculadas  ao
SUS ou às operadoras de planos privados de assistência à saúde.

Visa, pois, automatizar todo o processo de coleta de dados feito
nos  estados  e  municípios  sobre  a  capacidade  física  instalada,  os  serviços
disponíveis e profissionais vinculados aos estabelecimentos de saúde, equipes
de  saúde  da  família,  subsidiando  os  gestores  com  dados  de  abrangência
nacional para efeito de planejamento de ações em saúde e dar transparência à
sociedade  de  toda  a  infra-estrutura  de  serviços  de  saúde  bem  como  a
capacidade instalada existente e disponível no país. 

Assim, o cadastramento de todos os estabelecimentos existentes
é o  alvo  principal  do  CNES,  a  fim de propiciar  ao  próprio  estabelecimento
condições de realizar o seu cadastro, agilizando o processo, remetendo-o  para
o gestor do seu município, que se encarregará de alimentar o banco de dados
nacional com as informações fornecidas.

Feito esse registro, duas conclusões pode-se extrair do conceito:
1) não se trata a inscrição no CNES de um cadastro negativo, cuja inclusão do
profissional possa denegrir a sua imagem e honra; 2) a solicitação da inclusão
não é feita de ofício pela municipalidade, mas, sim, mediante requerimento,
através  de  fichas  fornecidas,  pelo  estabelecimento  da  área  de  saúde  que
deseja participar do programa. 

Cumpre ressaltar que, das provas colacionadas aos autos, andou
bem o magistrado de primeiro grau, ao analisar o documento de fls. 49/50, que
representa  um  formulário  de  requerimento  de  inscrição  de  profissional  ao
CNES,  na  qualidade  de  profissional,  redigido  com  a  mesma  escrita
apresentada  pela  autora  na  assinatura  da  sua  carteira  de  identidade
(documento, fl. 11/12).

Desse  modo,  não  vejo  como  se  imputar ao  ente  municipal  a
responsabilidade pelo cadastramento da autora, sob a alegação de inexistência
de requerimento.

Desa.Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
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Atente-se que caberia à parte autora, face o art. 333, I, do Código
de Processo Civil de 1973, em vigor à época, desconstituir a prova produzida
pela  Municipalidade,  solicitando  perícia  grafotécnica,  a  fim  de  afastar  a
afirmação, já que insiste não ter sido por ela redigida a solicitação.

Ademais,  o  direito  processual  adotou o princípio  da  persuasão
racional, formando o juiz a sua convicção pela livre apreciação da prova. Nesse
sentido:

A livre  apreciação  da  prova,  desde  que  a  decisão  seja
fundamentada, considerada a lei e os elementos existentes
nos autos, é um dos cânones do nosso sistema processual.1 

Nesse tirocínio, entendo que caberia à autora, demonstrar o fato
que teria ensejado o dano moral que alega ter sofrido, haja vista que a rescisão
do contrato de trabalho encartada à fl.  37, não induz à conclusão de que o
rompimento do vínculo teria  se dado em razão da sua inscrição no CNES,
mormento pelo fato de, segundo os conceitos acima transcritos e as provas
carreadas  aos  autos,  a  solicitação  de  cadastramento  se  deu  através  da
empresa para qual  trabalhava (UDI Patos Serviços e Produtos Médicos) ao
Município recorrido.

Noutro giro, observa-se que a admissão da autora, na empresa
UDI,  deu-se em abril  de 2013, e o primeiro cadastro com inscrição do seu
nome no CNES (fl. 51) ocorreu em julho daquele mesmo ano, embora conste
no  registro  que  o  lançamento  teria  sido  solicitado  pelo  Centro  Médico  de
Quixabá, ou seja, quando a autora já se encontrava trabalhando para a UDI,
podendo  ter-se  verificado  mero  equívoco  no  registro  do  estabelecimento
solicitante. Nesse ponto, a prova constitutiva do direito caberia à autora, por
força do sobredito art. 333, I, do Código de Processo Civil de 1973, como por
exemplo,  demonstrar a data em que a empresa para qual  prestava serviço
solicitara a sua inclusão.

Sobre  o  tema  do  ônus  da  prova  do  autor,  quanto  ao  fato
constitutivo do seu direito, não discrepa a jurisprudência desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS.  SERVIÇO  BANCÁRIO.  AUSÊNCIA  DA
PRESTAÇÃO  DE  INFORMAÇÕES  AO  CLIENTE.
ATENDIMENTO DESRESPEITOSO. MERO DISSABOR OU
ABORRECIMENTO.  CONSTRANGIMENTO  MORAL  NÃO
COMPROVADO.  ACERVO  PROBATÓRIO  INSUFICIENTE
PARA  AMPARAR  A  REPARAÇÃO  PECUNIÁRIA.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO NOVO CÓDIGO DE
PROCESSO  CIVIL.  IMPROCEDÊNCIA.  IRRESIGNAÇÃO.
SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA

1 STJ-4ª Turma, REsp 7.870-SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo  in Theotonio Negrão,"Código de Processo Civil  e
Legislação Processual em Vigor, 35ª ed., Saraiva, p.229. 

Desa.Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
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DESTA  CORTE.  MANUTENÇÃO  DO  "DECISUM".
DESPROVIMENTO  DO  RECURSO  APELATÓRIO.  -  Nos
termos do art. 373, I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao
autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito. Assim, se
ele não se desincumbe deste ônus, deixando de instruir o
processo com os documentos necessários, não pode o Juiz,
através  de  sua  imaginação,  aplicar  o  pretenso  direito  ao
caso concreto que lhe fora submetido. - O dano moral, para
que  seja  indenizável,  deve  advir  de  ato  ilícito,  capaz  de
atingir  um  dos  direitos  da  personalidade  daquele  que  o
sofreu, onde, não havendo prova de tal situação, impossível
a aplicação de reparação pecuniária. - O mero dissabor ou
aborrecimento  estão  fora  da  órbita  do  dano  moral,
porquanto,  além  de  fazerem  parte  da  normalidade  do
cotidiano,  não  são  intensos  e  duradouros,  ao  ponto  de
romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.2

PROCESSUAL  CIVIL.  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE
REPARAÇÃO DE DANOS. SERVIÇO DE TELEFONIA OI.
AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DOS  FATOS
CONSTITUTIVOS  DO  DIREITO  DA  PARTE  AUTORA.
IMPROCEDÊNCIA. ARTIGO 371,  I,  DO NCPC. ÔNUS DA
PROVA  DO  PROMOVENTE.  DANO  MORAL  NÃO
CONFIGURADO.  Decisão  de  base  mantida.
DESPROVIMENTO  DO  RECURSO.  No  caso,  impõe-se
reconhecer  que  a  sentença  a  quo  decidiu  de  maneira
acertada, tendo em vista que, para a procedência do pedido
de reparação de danos, mister e faz a comprovação do dano
suportado, a conduta culposa do réu e do nexo causal. No
caso presente, não tendo a parte autora comprovado juízo o
fato constitutivo do direito questionado, a improcedência da
demanda  pelo  juízo  de  base  é  medida  que  se  impõe,
devendo ser a decisão de base mantida na sua integridade.
ACORDAM  os  integrantes  da  Terceira  Câmara  Cível,  à
unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator e da certidão de julgamento de fls.
134.3

Com efeito, para a procedência do pedido de reparação de danos,
mister se faz a comprovação do dano suportado, a conduta culposa do réu e do
nexo causal.

Conclui-se, pois, não ter a autora demonstrado o fato constitutivo
de seu direito, condizente ao que teria ensejado o dano moral por ela alegado,
nem a conduta lesiva da ré,  razão pela qual  a manutenção da sentença é
medida impositiva.

2 TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00005762820158150081, 1ª Câmara Especializada Cível, Relator
DES. JOSÉ RICARDO PORTO , j. em 01-11-2016.

3 TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00036754820118150371, 3ª Câmara Especializada Cível, Relator
DES. JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ , j. em 18-10-2016.

Desa.Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
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Frente ao exposto, desprovejo o recurso de apelação.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Exmº.Sr.  Des.  Leandro  dos  Santos.
Participaram do julgamento, além da Relatora, eminente Desª. Maria de Fátima
Moraes Bezerra Cavalcanti, o Exmº. Dr. Aluízio Bezerra Filho (Juiz convocado
para  substituir  o Des.  José  Ricardo  Porto) e  o  Des.  Leandro  dos  Santos.
Presente  à  sessão  a Exmª.  Drª.  Janete  Maria  Ismael  da  Costa  Macedo,
Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 29 de
novembro de 2016.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA

G/03

Desa.Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
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