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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS  MORAIS.  PLANO  DE  SAÚDE.  NEGATIVA  DE
CIRURGIA  BARIÁTRICA.  VIOLAÇÃO  DO  DIREITO
CONSTITUTIVO  DO  AUTOR.  IMPROCEDÊNCIA  DOS
PEDIDOS.  IRRESIGNAÇÃO.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA
E DO STJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

-Cabe a parte autora comprovar o fato constitutivo de seu
direito,  na forma do que preceitua o  art.  333,  I,  do CPC,
dispositivo aplicável à hipótese. 

-A inversão do ônus da prova é  uma  faculdade  conferida
ao magistrado, não um dever, e fica a critério da  autoridade
judicial  conceder  tal   inversão   quando  for  verossímil   a
alegação   do  consumidor   ou   do   hipossuficiente,   nos
termos  do  inciso  VIII  do  art.  6º do Código  de Defesa  do
Consumidor. Precedente do STJ.

- Verificando-se que não há nos autos elementos suficientes a
comprovar  à má prestação do serviço da cooperativa médica,
consistente  na  negativa  da  realização  de  procedimento
cirúrgico, é incabível o dano moral declinado pelo autor na
inicial.

 
VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA  a Primeira Câmara Especializada Cível  do Egrégio Tribunal  de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, DESPROVER O RECURSO. 
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RELATÓRIO

Patrick  Josland  Mendes  Gouveia  devidamente  qualificado  nos  autos,

moveu  “Ação de Indenização por Danos Morais ”  contra  Unimed Norte/Nordeste

Cooperativa  de  Trabalho  Médico  igualmente  identificada,  alegando,  em  síntese  a

necessidade de realizar um procedimento cirúrgico para redução de estômago, havendo

negativa  por  parte  da  operadora  de  saúde,  motivo  pelo  qual  requer  a  indenização

extrapatrimonial.

Com o advento da sentença (fls.  76/77 verso),  o juiz  a quo decidiu  pela

improcedência  do  pedido  inicial,  condenando  a  parte  promovente  ao  pagamento  de

custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) sobre o

valor da causa.

Insatisfeito,  apelou  o  autor,  requerendo,  em síntese,  o  conhecimento  do

presente recurso e, quando de seu julgamento, lhe seja dado integral provimento para

reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas e encartadas às fls. 92/102.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 113/114-verso, ofertou parecer, opinando

pelo provimento do recurso apelatório, reformando a sentença  a quo em todos os seus

termos. 

É o relatório.

VOTO

De Início, como relatado, o apelante busca, tão somente, indenização por

danos morais. Contudo, não lhe assiste razão. 
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Verifica-se que o apelante pretende a reforma da r.  sentença que julgou

improcedente o seu pedido exordial, decisão esta que foi fundamentada na ausência de

provas quanto a negativa do procedimento cirúrgico.

Aduz, o recorrente, que mesmo estando regularmente adimplente com suas

obrigações contratuais e após a consecução da realização de todos os exames alusivos

ao  intento  cirúrgico,  qual  seja,  redução  de  estômago,  a  parte  ré  não  autorizou  a

ocorrência do procedimento pertinente, vindo assim, a prejudicá-lo, seja no aspecto do

pacto contratual, seja no alusivo a desrespeitar as normas da responsabilidade civil.

Para  provar  suas  alegações,  afirma  que  trouxe  aos  autos  pareceres  e

exames  médicos,  bem  ainda,  consultas  psicológicas  para  auxiliá-lo  na  realização

cirúrgica, da já dita redução de estômago.

Ocorre que, analisando, detidamente, o caderno processual, verifica-se que

não  há  nenhum documento  negando  o  procedimento  cirúrgico  por  parte  da  Unimed.

Existem registros  e  atestados  do  Hospital  com pareceres  favoráveis  a  realização  da

cirurgia. Porém, não se prestam a comprovar qualquer recusa da empresa demandada.

Nesses termos, verifica-se que não há nos autos elementos suficientes a

comprovar  à má prestação do serviço da requerida e, por consectário, o dano moral

declinado pelo autor na inicial.

  Em vista disso, é de se concluir que o apelante não obteve sucesso em

provar o que foi alegado, ou seja, não restou provado o fato constitutivo do seu direito,

não atendendo, portanto, a regra de distribuição do ônus da prova, expressa no artigo

333, I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, trago à baila, a jurisprudência pátria desta Corte de Justiça: 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS. LINHA TELEFÔNICA INTERRUPÇÕES DO SERVIÇO.
NÃO  COMPROVAÇÃO  DOS  ALEGADOS  PREJUÍZOS.
INOBSERVÂNCIA DA REGRA DO ART. 333, I, DO CPC. MERO
ABORRECIMENTO.  ACERTO  DA  SENTENÇA  RECORRIDA.
DESPROVIMENTO AO APELO. - Cabe ao Autor, nos termos do
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artigo 333, inciso I, do CPC, o ônus da prova quanto à existência
do fato constitutivo do seu direito, não havendo que se falar em
indenização por danos morais quando não se extrai do fato efetivo
potencial  danoso à esfera moral  da vítima,  mas mero dissabor
temporário.
(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 
00031944020138150331, - Não possui -, Relator DES LEANDRO 
DOS SANTOS , j. em 31-03-2016) 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. INVALIDEZ
PERMANENTE.  AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO.  CPC,  ART.
333,  I.  DESPROVIMENTO  DO  APELO.  A  percepção  da
indenização securitária decorrente de acidente de trânsito limita-
se aos casos de invalidez ou morte, sendo a primeira hipótese
restrita a impossibilidade de o acidentado exercer normalmente as
atividades laborais, o que, in casu, não ocorreu. "Não há um dever
de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova
do  adversário.  Há  um  simples  ônus,  de  modo  que  o  litigante
assume  o  risco  de  perder  a  causa  se  não  provar  os  fatos
alegados e dos quais depende a existência do direito subjetivo
que  pretende  resguardar  através  da  tutela  jurisdicional.  Isto
porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o
mesmo que inexistente.  (TJPB;  AC 200.2008.044796-0/001;  Quarta
Câmara Cível; Rel. Des. João Alves da Silva; DJPB 19/08/2011; Pág. 9)
(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DE COBRANÇA.  SEGURO DPVAT.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IRRESIGNAÇÃO. PRELIMINAR
SUSCITADA EM CONTRA-RAZÕES. AUSÊNCIA DE INTERESSE
PROCESSUAL.  ESGOTAMENTO  DA  VIA  ADMINISTRATIVA.
DESNECESSIDADE. Rejeição- o recebimento do seguro DPVAT
não  está  condicionado  ao  esgotamento  da  via  administrativa.
Mérito. Perícia judicial que atesta perda de dentes e consequente
comprometimento parcial da função mastigatória. Inocorrência de
debilidade que afete a capacidade laborativa do autor. Ausência
do  dever  de  indenizar.  Manutenção  da  sentença.  Apelo
desprovido. Os requisitos exigíveis ao pagamento da indenização,
estão corporificados na  comprovação do acidente e do dano
causado,  conforme  previsto  na  Lei  nº  6.194/74,  artigo  5º,
caput.  A  perda  de  dentes,  com  consequente
comprometimento  parcial  da  função  mastigatória,  por  não
comprometer minimamente a capacidade laborativa do autor,
não  importa  em  dano  apto  à  autorizar  o  pagamento  de
indenização  decorrente  de  seguro  obrigatório.  (TJPB;  AC
054.2006.000493-1/001;  Relª  Desª  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra
Cavalcanti; DJPB 30/07/2009; Pág. 8) (grifei)

“SEGURO  OBRIGATÓRIO.  DPVAT.  Morte.  Ausência  de  nexo
causal entre o evento danoso e o resultado. Indenização indevida.
Improcedência  do  pedido. Litigància  de  má-fé.  Condenação.
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Irresignação.  Desprovimento  do  recurso.  Cabe  a  parte  autora
comprovar o fato constitutivo de seu direito, demonstrando
suas alegações mediante provas.  o que,  evidentemente,  não
ocorreu no caso em tela, pois embora os documentos juntados
aos autos demonstrem o acidente de trânsito e o óbito, não há
como verificar a relação entre os fatos alegados na exordial. Isto
porque  não  há  nenhuma  prova  de  que  o  falecimento  ocorreu
estritamente em razão das lesões sofridas no acidente, não sendo
possível  o  deferimento  da  indenização  do  seguro  DPVAT  por
morte. Caracteriza-se a litigância de má-fé da parte autora. pela
tentativa de alterar a verdade dos fatos, manifestada por conduta
intencionalmente maliciosa e temerária de induzir o órgão julgador
em  erro  quanto  à  causa  da  morte,  sendo  de  rigor  a  sua
condenação no pagamento da multa de 1 por cento um por cento
sobre o valor da causa, à luz do previsto nos arts. 17, II, e 18 do
CPC,  conforme  bem asseverado  na  decisão  guerreada”.(TJPB-
Acórdão do processo nº 05420080004432001 - Órgão (4ª Câmara Cível)
- Relator DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA - j. em
22/09/2009) (grifei)

“APELAÇÃO  CÍVL.  DPVAT.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.,
AUTOMOBILÍSTICO. INDENIZAÇÃO.  PERDA  DA  VISÃO.
AUSÊNCIA DE  PROVAS  QUANTO  AO  NEXO  CAUSAL.  ART.
333, I, DO CPC. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO
RECURSO.  - Ausência de provas de que as lesões sofridas
pela vítima foram em decorrência do acidente. Aplicação do
art. 333, I, do CPC. - Ausente a comprovação de que o autor, em
decorrência do acidente. restou incapacitado permanentemente.
não há como responsabilizar a ré pelo pagamento da respectiva
indenização do seguro DPVAT, ante a falta do nexo causal”. (TJPB
-  Acórdão  do  processo  nº  00120070049182001  -  Órgão  (1ª  Câmara
Cível)  -  Relator  DR.  MIGUEL  DE  BRITTO  LYRA  FILHO  -  JUIZ
CONVOCADO - j. em 23/07/2009.) (grifei)

“AÇÃO  DE  COBRANÇA C/C  DANOS MATERIAIS  -INVALIDEZ
PERMANENTE EM RAZÃO DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO -
SEGURO  OBRIGATÓRIO  DPVAT  -  PROCEDÊNCIA  -
IRRESIGNAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE E DO
NEXO  CAUSAL-PERTINÊNCIA  -  PEDIDO  FULCRADO  EM
DOCUMENTOS  CONFECCIONADOS  DEPOIS  DE  QUASE  13
ANOS  DO  SUPOSTO  ACIDENTE  -  VERBA  INDENIZATÓRIA
INDEVIDA  -  PROVIMENTO.  -  O  recebimento  do  seguro
obrigatório - DPVAT -pressupõe a comprovação do acidente e
do  dano  decorrente.  Desse  modo,  se  não  logrou  a  parte
comprovar,  de  forma  inequívoca,  o  alegado  acidente  e  o
suposto dano proveniente daquele, causador da invalidez, há
que  se  julgar  improcedente  o  pedido,  pois  esta  prova  é
requisito  para  a  indenização  pleiteada”. (TJPB  -  Acórdão  do
processo nº 01020060004313001 - Órgão (3ª Câmara Cível) - Relator
DES. MARCIO MURILO DA CUNHA RAMOS - j. em 20/01/2009) (grifei)
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Também partilha do mesmo entendimento o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRABALHO.
REDUÇÃO  DA  CAPACIDADE  AUDITIVA.  AUSÊNCIA  DE
COBERTURA  SECURITÁRIA.  FALTA  DE
PREQUESTIONAMENTO.  SÚMULAS  NºS  282  E  356/STF.
COMPROVAÇÃO  DOS  DANOS.  ANÁLISE  OBSTADA  PELA
SÚMULA  Nº  7/STJ.  1.  (...)  2.  O  Tribunal  a  quo  consigna  a
inexistência  de  provas  a  respeito  da  ocorrência  de  acidente
passível  de  ser  acobertado  pelo  seguro  DPVAT.  A reforma  do
aresto,  neste  aspecto,  demandaria,  necessariamente,  o
revolvimento  do  complexo  fático-probatório  dos  autos,  o  que
encontra  óbice  na  Súmula  n.  7/STJ.  3.  A jurisprudência  desta
Corte é pacífica a respeito da ausência de cobertura do DPVAT
relacionada  à  redução  da  capacidade  auditiva,  decorrente  do
exercício  de  atividades  profissionais,  pois  o  fato  gerador  da
obrigação  da  cobertura  do  securitária  pleiteada  é  o  acidente
causador de danos pessoais, envolvendo veículo automotor
de  via  terrestre  ou  sua  carga,  em  movimento  ou  não.
Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ;  AgRg-Ag 1.383.630;  Proc.  2010/0212750-9;  ES;  Quarta  Turma;
Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 02/08/2011; DJE 10/08/2011) (grifei)

Desse modo, como não há provas suficientes de negativa no que se refere à

solicitação do procedimento, sendo incabível o reconhecimento do dano moral vindicado,

uma vez que, como já dito, o ônus da prova era do autor, e este não se desicumbiu de

provar o fato constitutivo de seu direito, segundo o disposto no inciso I, do art. 333, do

CPC. 

Dessa  forma,  à  míngua  de  elementos  que  justifiquem  as  alegações  do

recorrente, inexiste qualquer quantia a ser paga a título de indenização.

Pelos  motivos  acima  expostos, NEGO  PROVIMENTO  AO  RECURSO

APELATÓRIO.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos.
Participaram  do  julgamento,  além  do  relator,  Excelentíssimo  Desembargador  José
Ricardo Porto, o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos e a Excelentíssima
Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

Des. José Ricardo Porto
6



AP. 0000438-93.2015.815.0911

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público, Dra. Vasti
Cléa Marinho Costa Lopes, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr
Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 31 de maio
2016.

Des. José Ricardo Porto
RELATOR
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