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ACÓRDÃO
Apelação Cível nº 0025314-67.2013.815.0011
Origem : 1ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Apelante : Bruna Dias Jerônimo Costa
Advogado : André Motta de Almeida – OAB/PB 10.497
Apelante : Dental Gold Assistência Odontológica Ltda
Advogada : Renata Rodrigues Tavares – OAB/PB 17.966
Apelada : Lilian Barbosa da Silva
Advogada : Alba Lúcia Diniz de Oliveira – OAB/PB 10.188

APELAÇÕES.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS  MATERIAIS  E  MORAIS.  PROCEDÊNCIA
DOS  PEDIDOS.  INSURGÊNCIA  DAS  PARTES
PROMOVIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE APONTAR
O  TRATAMENTO  ORTODÔNTICO  REALIZADO
PELA SEGUNDA DEMANDADA,  CONVENIADA
DA  PRIMEIRA,  COMO  CAUSA  DAS  DORES
SUPORTADAS  PELA AUTORA,  EM  RAZÃO  DA
DISFUNÇÃO  DA  ATM  –  ARTICULAÇÃO
TEMPOROMANDIBULAR.  DEFEITO  NA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONDUTA CULPOSA
DA CIRURGIÃ-DENTISTA. NÃO COMPROVAÇÃO.
EXEGESE  DO  ART.  14,  §  4º,  DO  CÓDIGO  DE
DEFESA  DO  CONSUMIDOR.  DANO  MORAL  E
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MATERIAL.  INEXISTÊNCIA DE  PROVA.   FATOS
CONSTITUTIVOS  DO  DIREITO  AUTORAL.
INOBSERVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I,
DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  NÃO
DESINCUMBÊNCIA.  CONJUNTO  PROBATÓRIO
DESFAVORÁVEL  À  PRETENSÃO  AUTORAL.
INVERSÃO  DO  ÔNUS  DA  SUCUMBÊNCIA,
OBSERVADA A REGRA CONTIDA NO ART. 12, DA
LEI  Nº  1.060/50.  REFORMA  DA  SENTENÇA.
PROVIMENTO DOS APELOS. 

- Para  se  configurar  a  responsabilidade  civil  dos
profissionais  liberais,  imperioso  se  torna  a
demonstração da culpa e do nexo de causalidade, de
acordo com o art. 14, § 4º, do Código de Defesa do
Consumidor.

-  Inexistindo  prova  nos  autos  de  que  as  dores
decorrentes  da  disfunção  da  ATM  -  Articulação
TemporoMandibular  foram  em  decorrência  do
tratamento  ortodôntico  realizado  pela  segunda
promovida, conveniada da primeira, o qual fechou o
espaço do dente 36, imperioso se torna modificar a
decisão primeva.

 - Não há que se falar em indenização quer seja moral
ou  material,  quando  não  restou  devidamente
demonstrada a conduta culposa da cirurgiã-dentista.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.
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ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, prover ambos os apelos.

Bruna  Dias  Jerônimo  Costa e  Dental  Gold
Assistência  Odontológica  Ltda ingressaram  com  APELAÇÕES,  fls.  246/256  e
257/274, respectivamente,  contra sentença,  fls.  209/211,  prolatada  pela  Juíza  de
Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande, que, nos autos da Ação de
Indenização por Danos Materiais e Morais  proposta por  Lilian Barbosa da Silva,
emitiu o seguinte pronunciamento:

Sendo assim, tendo em vista o que mais dos autos
consta  e  princípios  de  direito  aplicáveis  à  espécie,
julgo  procedente  o  pedido  vestibular  e,  por
conseguinte,  condeno  a  Dental  Gold  Assistência
Odontológica  LTDA  e  Bruna  Jerônimo  Costa,  de
forma  solidária,  ao  pagamento  de  indenização  a
título de danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis
mil reais), acrescida de juros de mora de 1%, a partir
do evento danoso, ou seja da assinatura do contrato
de prestação do serviço odontológico – 16/06/2009, e
correção monetária da citação, a teor das Súmulas 54
e 632 do STJ.
Com relação ao dano material, ante as despesas que
a  autora  teve  em  decorrência  da  negligência  em
questão,  condeno as promovidas a pagar de forma
solidária a indenização no valor de R$ 2.568,69 (dois
mil quinhentos e sessenta e oito reais e sessenta e
nove  centavos),  corrigido  pelo  pelo  INPC/IBGE,
desde  da  data  da  primeira  despesa  comprovada
(23/03/2013), e a incidência de juros moratórios de 1%
(um  por  cento)  ao  mês  (CC,  art.  406),  a  partir  da
citação (CC, art. 405).
Condeno  a  parte  promovida  em  honorários
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advocatícios  recíprocos,  que  fixo  em 10% (dez  por
cento) sobre o valor da condenação, tudo de acordo
com as disposições legais atinentes à matéria.

Nas  razões  interpostas  por  Bruna  Dias  Jerônimo
Costa, após  um  breve  resumo  da  lide,  assevera  que  o  DTM  –  Distúrbio  de
Funcionamento  da  Articulação  TemporoMandibular  é  multifatorial,  não  podendo
apontar  o  tratamento ortodôntico  como fonte  da causa.  Afirma,  outrossim,  haver
contradição  nas  alegações  da  autora,  bem  como  não  foram  observados  pontos
importantes  no testemunho de  Dayse Torres  Fernandes  Rocha.  Por fim,  requer  o
provimento do apelo para que seja julgado improcedente os pedidos autorais. 

 
Dental  Gold  Assistência  Odontológica  Ltda,  em

suas razões, aduz haver culpa exclusiva da vítima, o que exime as demandadas da
responsabilidade, tendo em vista que a “paciente não era assídua ao tratamento com
a  Drª  Karla,  tampouco  com  a  Drª.  Bruna,  fato  que  prejudicou  o  tratamento
ortodôntico  por  culpa  exclusiva  da  recorrida”,  fl.  260.  No  mais,  assegura  a
inexistência  de  prova  acerca  de  que  o  DTM  –  Distúrbio  de  Funcionamento  da
Articulação TemporoMandibular esteja relacionado direta ou indiretamente com o
tratamento ortodôntico realizado pela demandada. Ainda, afirma que não houve o
cumprimento, por parte da autora, do art.  333, I,  do Código de Processo Civil de
1973,  motivo  pelo  qual  deve  ser  modificada  a  decisão  objurgada  e  como
consequência,  provido o presente apelo.  Alternativamente,  requer,  caso assim não
entenda  este  Sodalício,  a  exclusão  da  condenação  dos  juros  moratórios  da
indenização  por  danos  morais.  Quanto  aos  danos  materiais,  assevera  também
merecer reforma a sentença, tendo em vista que “não houve nenhuma prova de que a
recorrida  realizou despesas  que estivessem relacionadas,  direta  ou indiretamente,
com qualquer erro de tratamento cometido pela Drª Bruna”, fl. 273. 

Contrarrazões  ofertadas  pela  autora,  fls.  284/288,
requerendo o desprovimento dos apelos.

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

É o RELATÓRIO.

VOTO

A questão controvertida trazida aos autos envereda
sobre  a  ocorrência  ou  não  de  dano  moral  e  material,  em  decorrência  da
responsabilidade  da  cirurgiã-dentista  pelos  reputados  danos  suportados  pela
demandante,  quando  da  realização  do  tratamento  ortodôntico  e,  ainda,  a
quantificação dos valores das indenizações. 

A  priori,  cumpre  registrar  que  a  responsabilidade
civil  do  profissional  de  saúde  é  subjetiva,  conforme preceitua  o  art.  14,  §  4º,  do
Código de Defesa do Consumidor:

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.
(…)
§  4º.  A responsabilidade  pessoal  dos  profissionais
liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

Desta feita, portanto, necessário se torna observar a
existência da conduta culposa do agente, o nexo de causalidade e o dano, segundo
exegese do art. 186, do Código Civil:

Art. 186. Aquele por, por ação ou omissão voluntária,
negligência ou imprudência,  violar direito e  causar
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dano  a  outrem,  ainda  que  exclusivamente  moral,
comete ato ilícito.

No caso do cirurgião-dentista, Rui Stoco narra que:

(…) não obstante sua atuação, na maioria das vezes,
seja de resultado, sua responsabilidade,  nos termos
da regra de exceção contida no Código de Defesa do
Consumidor  (art.  14,  §4º),  só  se  configura  quando
atue  com  dolo  ou  culpa.  Ou  seja,  o  profissional
obriga-se contratualmente a um resultado específico,
mas só  responde pelo  insucesso  quando tenha  um
procedimento  desconforme  com  as  técnicas  e  a
perícia  exigida,  por desídia  manifesta  -  que traduz
negligência  -  ou  por  afoiteza  ou  imprudência
indesculpável,  seja  no  diagnosticar,  seja  no
tratamento (In.  Tratado de Responsabilidade Civil,
6ª  edição,  Ed.  Revista  dos  Tribunais,  p.  497)  -
sublinhei.

Nesse sentido, não destoa a jurisprudência:

APELAÇÃO  CÍVEL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.
TRATAMENTO  ORTODÔNTICO.  SUPOSTA
INEFICÁCIA  DO  SERVIÇO  PRESTADO.  DA
RESPONSABILIDADE  CIVIL  DA  CLÍNICA
DEMANDADA. Cediço que a clínica requerida,  na
qualidade  de  prestadora  de  serviços,  responde
independentemente de culpa pelo serviço defeituoso
prestado ou posto à disposição do consumidor, o que
não dispensa a demonstração do nexo de causalidade
entre o tratamento dispensado e o dano reclamado.
Responsabilidade objetiva proclamada no art. 14 do
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CDC.  DA  INEXISTÊNCIA  DO  DEVER  DE
INDENIZAR.  Inexistindo  nos  autos  qualquer
elemento dando conta de eventual conduta culposa
do dentista vinculado a clinica corré, no tratamento
ortodôntico  dispensado  à  requerente,  tendo  esta
optado  por  continuar  o  serviço  como  outro
profissional,  o  que,  inclusive,  inviabilizou  a
realização  de  prova  pericial,  deve  ser  mantido  o
juízo  de  improcedência  prolatado.  Ausência  de
demonstração  do  nexo  causal  entre  os  danos
descritos  na  exordial  e  serviço  prestado pela  parte
demandante.  Inteligência do artigo 333,  I,  do CPC.
APELAÇÃO  DESPROVIDA.  (Apelação  Cível  Nº
70067216168,  Décima  Câmara  Cível,  Tribunal  de
Justiça  do  RS,  Relator:  Paulo  Roberto  Lessa  Franz,
Julgado em 17/12/2015) - negritei. 

Ainda:

INDENIZAÇÃO  -  ERRO  NO  TRATAMENTO
DENTÁRIO  -  ORTODONTISTA -  PROFISSIONAL
LIBERAL-  RESPONSABILIDADE  SUBJETIVA  -
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 14, §4º DO CÓDIGO
DE  DEFESA  DO  CONSUMIDOR  -  IMPERÍCIA  -
CULPA  PROVADA  -  DEVER  DE  INDENIZAR  -
DANOS  MATERIAIS  -  NECESSIDADE  DE
COMPROVAÇÃO.  A responsabilidade  do  dentista,
de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, é
subjetiva,  ou seja,  demanda a comprovação de sua
atuação com dolo ou culpa, a despeito de, na maioria
das  vezes,  a  sua  obrigação  ser  considerada  de
resultado,  mormente  quando  o  tratamento  visa
benefícios estéticos. Para o ressarcimento dos danos
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materiais  é  necessária  a  efetiva  comprovação  dos
mesmos.  (TJMG, AC nº 1.0024.05.858617-3/001,  Rel.
Des. Marcos Lincoln, J. 09/09/2009).

De  acordo  com  a  documentação  colacionada  aos
autos pela autora, fls. 12/58, não existe embasamento na inferência alegada, pois, de
acordo com a literatura científica odontológica,  a disfunção da ATM - Articulação
TemporoMandibular,  pode ser ocasionada por vários fatores,  inclusive o estresse,
não merecendo, pois, acolhida a tese autoral de que as dores foram ocasionadas em
razão da inobservância da ausência do dente 36.

A  propósito,  calha  transcrever  trecho  dos
documentos de fls. 158 e 159/161, que trata do assunto:

É  consenso  entre  pesquisadores  e  clínicos
especializados  em  dor  orofacial  que  a  oclusão
dentária  não  mais  pode  ser  considerada  fator
primário  na  etiologia  da  DTM.  Alguns  fatores  de
relacionamento  oclusão  são  citados  como
predisponentes  das  DTM,  entretanto,  estudos
demonstram  que  a  correção  desses  fatores  em
indivíduos  sintomáticos  tem  pouca  eficácia  no
controle da DTM.
Conclui-se  que  o  tratamento  ortodôntico  não
necessariamente aumenta ou diminui os riscos para o
surgimento  de  disfunções  tempero-mandibulares,
nem  piora  ou  melhora  sinais  e  sintomas  do  pré-
tratamento.
(…)
Apesar  da  DTM  não  apresentar  etiologia  definida,
acredita-se  que  fatores  funcionais,  estruturais  e
psicológicos  estejam  reunidos  caracterizando
multifatoriedade à  origem da disfunção da ATM. -

Apelação Cível nº 0025314-67.2013.815.0011                                                                                                                       8    



destaquei.

Por  oportuno,  calha  ainda  colacionar  parte  dos
depoimentos  das  testemunhas  indicadas  pela  autora,  iniciando  com  o  de  Karla
Motta  Ramos, fl.  197,  os  quais  comprovam  a  ausência  de  culpa  da  segunda
promovida:

(…) Que em nenhum momento a  autora  chegou a
queixar-se  de  qualquer  erro  do  profissional  que
antecedeu o tratamento. Que depois de 10 meses de
tratamento, a autora mesmo se predispôs a remover
o  aparelho,  alegando  que  necessitava  viajar  para
Brasília para se encontrar com a mãe, que após desse
fato, não manteve mais contato com a autora. 

Em seguida, Deyse Torres Fernandes Rocha, fl. 198,
por seu turno, também se manifestou:

(…) que porque a autora tinha uma mordida muito
profunda,  pois  essa  placa  tem  como  finalidade
diminuir o estresse no momento da mordida. 
Que foi relatado pela própria paciente que com o uso
da  placa  está  passou  a  se  sentir  mais  confortável,
tanto  é  que a  placa foi  indicada para uso de  duas
horas, que poderia ser até mais, e ela própria relatou
que até usava o dia inteiro.

Como se não bastasse, observa-se que os documentos
colacionados  pela  parte  autora,  fls.  16/58,  apesar  de  corroborarem  com  a  sua
afirmação de que não tinha o elemento dentário 36,  àqueles não ratificam que as
dores sentidas por ela seriam provenientes do fechamento do espaço do citado dente,
em razão do aparelho ortodôntico. Senão vejamos o que relata a  Dra. Karla Motta
Ramos, fl. 16:
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Diante  da  análise  radiográfica,  foi  observado  uma
perda  do  espaço  do  elemento  36,  onde  poderá ter
desencadeado  essa  sintomatologia  dolorosa  (…).
negritei

Desta  feita,  impossível  se  torna  responsabilizar  a
segunda promovida, diante da ausência de comprovação de conduta culposa e do
nexo causal.

Nesse raciocínio, entendo que devem ser acolhidas as
alegações contidas nas razões recursais, para que seja afastada a responsabilidade da
demandada  Bruna Dias Jerônimo Costa, e como consequência, a da  Dental Gold
Assistência  Odontológica  Ltda,  da  qual  é  conveniada,  julgando,  portanto,
improcedente o pedido autoral, não havendo, assim que se falar em indenização quer
seja moral ou material.

Por  conseguinte,  em  face  da  modificação  da
sentença, inverto o ônus de sucumbência, nos moldes do art. 86, parágrafo único, do
novo Código de Processo Civil, condenando a parte autora ao pagamento das custas
processuais  e  dos  honorários  sucumbenciais,  os  quais  arbitro  no  patamar  de  R$
1.000,00  (mil  reais),  devendo ser  observada  a  regra  contida  no  art.  12,  da  Lei  nº
1.060/50.

Ante  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO  AOS
APELOS, modificando a sentença de origem para julgar improcedente o pedido da
autoral.

É o VOTO. 

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
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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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