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Apelantes : Wellington Kleber Camelo de Sousa e outra
Advogado : Victor Bruno Rocha Araújo – OAB/PB 15.262
Apeladas : UNIMED João Pessoa - Cooperativa de Trabalho Médico Ltda  e   

  UNIMED Campina Grande - Cooperativa de Trabalho Médico e outro
Advogados : Hermano Gadelha de Sá – OAB/PB 8463 e Cícero Pereira de Lacerda 

  Neto – OAB/PB 15.401

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO
DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS.  PLANO  DE  SAÚDE.  INTERNAÇÃO.
PACIENTE  ALÉRGICO  A  VÁRIOS
MEDICAMENTOS.  REAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE
PROVA DE QUE A ALERGIA FOI  DECORRENTE
DOS  MEDICAMENTOS  QUE  O  PACIENTE  NÃO
PODE  INGERIR.  PROCEDIMENTO  CIRÚRGICO
SOLICITADO  PELO  PROFISSIONAL
ESPECIALIZADO.  NÃO  AUTORIZAÇÃO.
INEXISTÊNCIA  DE  PROVA.  DANO  MORAL.
OBRIGAÇÃO  DE  NÃO  FAZER.  NÃO
ACOLHIMENTO  DOS  PLEITOS.  AUSÊNCIA  DE
PROVA DE  FATO  CONSTITUTIVO  DE  DIREITO.
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DESCUMPRIMENTO DO ART.  373,  I,  DO ATUAL
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPROCEDÊNCIA
DO  PEDIDO.  IRRESIGNAÇÃO  AUTORAL.
INEXISTÊNCIA  DE  INDÍCIOS  DE  PROVA  DO
ALEGADO DANO. MERO DISSABOR. SITUAÇÃO
QUE  NÃO  CONFIGURA AFETAÇÃO  FÍSICA OU
PSICOLÓGICA  DOS  DEMANDANTES.
RATIFICAÇÃO DO DECISUM. DESPROVIMENTO.

- Apesar de existir nos autos, a demonstração de que
o paciente teve reação alérgica durante o período em
que se encontrava internado esperando a realização
do procedimento cirúrgico, inexiste comprovação de
que  essa  reação  foi  proveniente  de  algum
medicamento ministrado por equívoco, ou seja, que
o mesmo é intolerante.

- Para se configurar a ofensa extrapatrimonial, faz-se
necessário  a  constatação,  através  de  provas,  que
tenha ocorrido a conduta lesiva e o nexo causal por
parte do prestador de serviço, o que não se verifica
nos  presentes  autos,  diante  da  ausência  de  prova
acerca  da  não  autorização  da  cirurgia  pelas
promovidas.

-  Meros  aborrecimentos  e  transtornos  não  causam
dano à imagem ou honra do consumidor, tampouco
lhe provoca constrangimento e humilhação a ponto
de configurar dano moral.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.
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ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover o apelo.

Wellington Kleber Camelo de Sousa e Shirley Silva
Neves ajuizaram Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos
Morais, em  face  da  UNIMED  João  Pessoa -  Cooperativa  de  Trabalho  Médico,
UNIMED  Campina  Grande  -  Cooperativa  de  Trabalho  Médico e  Hospital  da
UNIMED, pleiteando serem indenizados pelo danos morais suportados, na quantia
não inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em razão da demora para realização
do  procedimento  cirúrgico  requerido  pelo  profissional  de  saúde  em  favor  do
primeiro  promovente,  qual  seja,  correção  da  fratura  do  seu braço  direito,  com a
colocação  de  pinos,  bem  como  pelo  fato  de,  apesar  de  informado  acerca  de  ser
alérgico  a  vários  medicamentos,  ter  sido  ministrado,  “causando  mais  uma  vez
desespero dos autores”, fl. 09. Colaciona documentos de fls. 13/114.

Em sede de contestação, a  UNIMED João Pessoa -
Cooperativa de Trabalho Médico,  fls.  120/134,   arguiu,  inicialmente,  ausência  de
interesse processual diante da inexistência de qualquer resistência para realização do
procedimento. Com relação ao mérito,  afirma inexistir ato ilícito por ela praticado,
pois,  “não  houve  qualquer  resistência  para  realização  por  parte  da  empresa
promovida,  como  adiantado  na  prefacial  suscitada,  tendo  o  autor  realizado  a
intervenção sem qualquer problema”, fl. 122, razão pela qual requer a improcedência
do pedido.

A  UNIMED  Campina  Grande  -  Cooperativa  de
Trabalho  Médico,  fls.  153/163,  também  ofertou  contestação,  pugnando  pela
improcedência do pedido.

O Magistrado  a  quo,  fls.  228/232,  rejeitou o pedido
inicial, consignando os seguintes termos: 

Isto posto, atendendo ao mais que dos autos consta e
princípios  de  direitos  aplicáveis  à  espécie,
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prejudicada  a  preliminar  suscitada,  REJEITO  o
pedido inicial, na forma do art. 269, I do CPC, com
resolução  de  mérito,  para  CONDENAR  a
promovente ao pagamento das custas processuais e
em  honorários  advocatícios,  estes  fixados  em  R$
1.000,00 (mil reais) na forma do art. 20 § 4º do CPC,
condicionada a execução às condições do artigo 12 da
Lei nº 1.060/50.

Inconformado, Wellington Kleber Camelo de Sousa
e  Shirley  Silva  Neves,  interpuseram  APELAÇÃO,  fls.  237/242,  defendendo  a
necessidade  de  reforma  da  sentença,  alegando,  para  tanto,  em  síntese,  que  o
Magistrado não analisou os documentos acostados de forma devida, uma vez que no
prontuário médico do dia 19/05/2011, constava, em letras garrafais, que era alérgico.
Por outro norte, em outro prontuário, havia expressa menção aos medicamentos que
não poderiam ser ministrados ao autor, vindo àquele a sofrer reação alérgica diante
da inobservância da equipe médica. Desta feita, não pode prevalecer o entendimento
esboçado na instância de origem, qual seja,  ausência de prova acerca do processo
alérgico suportado pelo autor. No mais, asseguram que resta também devidamente
demonstrada  o  grande  lapso  temporal   entre  o  internamento  e  a  realização  da
cirurgia, demonstrando, assim, o abalo moral sofrido pelos autores. Como se  não
bastasse,  foram  ainda,  informados  que  deveriam  pagar  pelo  material  que  seria
utilizado, o que ratifica, o dano moral sofrido. Ao final, pugnam pelo provimento do
apelo  para  que  não  seja  cobrado  nenhuma  quantia  pelo  material  utilizado  na
cirurgia, ao tempo em que requerem indenização pelos danos morais.

Contrarrazões ofertadas pela UNIMED  João Pessoa
- Cooperativa de Trabalho Médico e  UNIMED Campina Grande - Cooperativa de
Trabalho  Médico,  fls.  245/252  e  fls.  254/261,  respectivamente,  pugnando  pelo
desprovimento do inconformismo.

Feito não remetido ao  Ministério Público, tendo-se
em vista o não preenchimento da hipótese elencada no art. 169, § 1º, do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.
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É o RELATÓRIO.

VOTO

Inicialmente,  imperioso  consignar  que  a  relação
estabelecida entre os litigantes,  incidem as regras  consumeristas,  uma vez que as
indenizações por danos morais perseguidas consiste na falha da prestação do serviço
prestado pela operadora de plano de saúde, cabendo, portanto, a inversão do ônus
da prova em favor da parte hipossuficiente, qual seja, os consumidores.

Contudo, insta anotar também que a citada inversão
do ônus da prova, por si só, não tem o condão de atribuir veracidade às alegações
dos promoventes, apenas facilita a sua defesa, concluindo-se, portanto, que não se
trata  de  medida  que  implica,  necessária  e  diretamente  na  procedência  do  pleito
inicial, justamente por não isentar os demandantes da obrigação de comprovar os
fatos constitutivos do direito pretendido, tal como lhe determina o inciso I, do art.
373, do atual Código de Processo Civil.

A princípio, alegam os autores que sofreram danos
morais, em razão do primeiro promovente,  apesar de informar que era alérgico a
vários medicamentos, ter sofrido reação quando lhe foram  ministradas as drogas.

De fato, apesar de constar no prontuário de fls. 20/21
e 31/32, que o autor é alérgico e foi medicado com anti-alérgico, presumindo-se  que
teve reação a algo, não existe prova nos autos que isso ocorreu em razão de algum
medicamento ministrado de forma incorreta, ou seja, do qual àquele era intolerante.

Por  outro  quadrante,  observa-se,  ainda,  que  os
autores  não  carrearam  aos  autos,  qualquer  prova  capaz  de  demonstrar  os  fatos
alegados na inicial, qual seja, a negativa, por parte das demandadas, de cobertura do
procedimento solicitado pelo profissional de saúde, em decorrência do descolamento
epifisário do úmero, bem como inexiste evidência do pagamento da quantia de  R$
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1.300,00 (hum mil e trezentos reais), referente a placa e aos parafusos utilizados no
procedimento cirúrgico, o que a meu sentir, impossibilita o acolhimento da obrigação
de  não  fazer  consistente  “em não  cobrar  qualquer  valor  referente  ao  tratamento
cirúrgico realizado nem quanto ao material aplicado”, fl. 242.

A propósito, calha transcrever trecho da decisão de fl.
231, que ratifica tal entendimento:

Forçoso  repisar  que,  o  requerente  não  trouxe  aos
autos provas consistentes  que tornassem nítidos os
danos  anunciados  na  peça  vestibular.  Portanto,  o
dano  ocorrido,  precisamente  a  sua  causa,  não  foi
devidamente provado.
(...)
Em relação à obrigação de fazer, anoto a ausência dos
pressupostos autorizadores da medida, uma vez que
não  se  vê  da  lide  qualquer  resistência  dos
promovidos  ao  procedimento  desejado.  Portanto,
afasto tal pretensão.

Ao contrário,  a ré colaciona aos autos,  documentos
de  fls.  146/147,  os  quais  comprovam  a  autorização  da  cirurgia  e  dos  materiais
necessários ao procedimento.

Desta feita, estando as alegações autorais destituídas
de  qualquer  prova  capaz  de  comprovar  suas  assertivas,  imperioso  se  torna  a
manutenção do decisum que julgou improcedente os pedidos.

Assim  sendo,  os  aborrecimentos  e  chateações  do
cotidiano não podem ensejar indenização por danos morais, por fazerem parte do dia
a dia.

Não destoa a jurisprudência, recente, deste Sodalício:
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APELAÇÃO.  INDENIZATÓRIA.  DANO  MORAL.
MOTEL.  ATRASO  NA  DISPONIBLIZAÇÃO  DE
QUARTO.  FATO  NÃO  COMPROVADO  PELO
AUTOR.  MERO  ABORRECIMENTO.
INDENIZAÇÃO INCABÍVEL. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA.  DESPROVIMENTO.  1.  Para  a
caracterização do dano moral deve ser provado que a
vítima do ato ilícito foi atingida por uma situação tal
que  lhe  acarretou  verdadeira  dor  e  sofrimento,
sentimentos  esses  capazes  de  incutir  transtorno
psicológico  de  grau  relevante.  2.  Mero  dissabor  ou
exasperação  estão  fora  da  órbita  do  dano  moral,
porquanto não são intensas e duradouras a ponto de
romper  o  equilíbrio  psicológico  do  indivíduo.  3.
Sentença  pela  improcedência  do  pedido  mantida.
(TJPB; AC 0012806-60.2011.815.0011; Quarta Câmara
Especializada Cível; Rel. Juiz Conv. Marcos Coelho de
Salles; DJPB 22/01/2014).

Ainda,

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA  C/C
ANULAÇÃO DE ÔNUS E REPARAÇÃO DE DANOS
MORAIS.  CONSUMIDOR.  CONTRATO  DE
FINANCIAMENTO  EM  48  MESES.
IMPOSSIBILIDADE  DE  ARCAR  COM  AS  12
ÚLTIMAS PRESTAÇÕES. ENTREGA DO VEÍCULO.
LEILÃO.  PAGAMENTO  DA  DÍVIDA  E  DAS
DESPESAS  COM  LEILÃO.  DEVOLUÇÃO  DO
VALOR  SOBEJANTE  AO  APELADO.  ALEGAÇÃO
DE  INSUFICIÊNCIA  DO  VALOR  DA
ARREMATAÇÃO.  FALTA  DE  COMPROVAÇÃO.
ÔNUS QUE INCUMBIA À APELANTE. ART. 6º, VIII,
DO CDC E  ART. 333, II, DO CPC. ABALO MORAL
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INDENIZÁVEL NÃO CONFIGURADO. SITUAÇÃO
QUE NÃO CONFIGUROU AFETAÇÃO FÍSICA OU
PSICOLÓGICA DA PARTE.  MEROS  DISSABORES.
REFORMA DO DECISUM. PROVIMENTO PARCIAL
DA  APELAÇÃO.  Ante  a  fragilidade  da  prova
desconstitutiva do direito da autora, haja vista a falta
de comprovação do valor da arrematação do veículo,
a concessão do pleito autoral  se afigura impositiva,
sob pena de afrontas ao direito vindicado, consoante
art.  6º,  VIII,  do  CDC  e  art.  333,  II,  do  CPC.  “na
tormentosa  questão  de  se  saber  o  que  configura  o
dano moral, cumpre ao juiz seguir a trilha da lógica
do  razoável,  em  busca  da  sensibilidade  […]  nessa
linha  de  princípio,  só  devem  ser  reputados  como
dano  moral,  a  dor,  o  vexame,  sofrimento  ou
humilhação  que,  fugindo  à  normalidade,  interfira
intensamente  no  comportamento  psicológico  do
indivíduo,  causando-lhe  aflição,  angústia  e
desequilíbrio em seu bem estar,  não bastando mero
dissabor,  aborrecimento,  mágoa,  irritação  ou
sensibilidade  exacerbada”.  […].  (TJPB;  APL
025.2011.007050-2/001;  Quarta Câmara Especializada
Cível; Rel. Des. João Alves da Silva; DJPB 19/12/2013;
Pág. 42) - destaquei.

Deste  modo,  considerando  que  os  recorrentes  não
provaram os fatos alegados em sua exordial, não há que se falar em indenização por
danos morais. 

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO À
APELAÇÃO.

É o VOTO. 
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Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
João Alves da Silva (Presidente), Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator)
e  Ricardo  Vital  de  Almeida  (Juiz  de  Direito  convocado  em  substituição  ao
Desembargador Romero Marcelo da Fonseca Oliveira).

Presente  a  Dra.  Vanina  Nóbrega  de  Freitas  Dias
Feitosa, Promotora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 07 de junho de 2016 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador 
                              Relator
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