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APELAÇÃO  CÍVEL. AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO 
POR  DANOS  MORAIS.  ALEGADA  MÁ 
PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO  E  FALSIFICAÇÃO  DE 
GUIA  MÉDICA.  NÃO  COMPROVAÇÃO. 
REALIZAÇÃO  DE  EXAME  GRAFOTÉCNICO. 
PRECLUSÃO.  AUSÊNCIA  DOS  REQUISITOS  DA 
RESPONSABILIDADE CIVIL. ART. 333, INC. I,  DO 
CPC.  FATO  CONSTITUTIVO  DO  DIREITO  DA 
AUTORA.  NÃO  DEMONSTRAÇÃO.  INVERSÃO 
DO  ÔNUS  DA  PROVA  DESCABIDA. 
DESPROVIMENTO.

− A ausência de comprovação do ato ilícito impõe 
a  improcedência  do  pedido  de  indenização 
decorrente de danos morais.
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− Como não há provas indiciárias da existência do 
dano moral sofrido, a apelante arca com o ônus da 
ausência  de  comprovação  dos  fatos  constitutivos 
especificados  na  exordial,  inexistindo  qualquer 
retoque a ser efetivado na sentença hostilizada (art. 
333, I, do CPC).

− Se a parte abdicou do seu direito subjetivo de 
produção  probatória,  não  pode,  agora  em  sede 
recursal, querer realizar exame grafotécnico, quando 
não  o  fez  oportunamente,  quando  precluiu  seu 
direito. 

- Em que pese a possibilidade da inversão do ônus da 
prova  em  prol  do  consumidor,  prevista  no  art.  6º, 
VIII, do CDC, há que se verificar que o instituto não é 
automático, nem representa um salvo conduto para o 
consumidor não se esforçar o mínimo possível para 
apresentar a prova constitutiva de seu direito.

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

A C O R D A  a  egrégia  Terceira  Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, 
em NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelação Cível interposta  por Edileusa 
de Jesus Chaves,  hostilizando sentença (fls. 79/83) proferida pelo Juízo 
da 11ª Vara Cível  da Comarca da Capital  que,  nos autos  da Ação de 
Indenização por Danos Morais ajuizada em face da  Clínica Unigastro 
Ltda., julgou improcedente o pedido inicial e condenou a promovente ao 
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pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 
10% sobre o valor da causa.

Em suas  razões,  fls.  84/88,  a  recorrente  afirma  que 
agendou uma consulta na clínica apelada e, após longa demora, desistiu 
do atendimento, solicitando a devolução da guia de atendimento e o seu 
cancelamento, o que teria sido feito imediatamente.

Acrescenta que, dias depois, foi surpreendida em sua 
residência com a cobrança de uma consulta no valor de R$ 5,20 (cinco 
reais e vinte centavos) e, por não saber do que se tratava, se dirigiu até a 
sede do plano de saúde (FUNASA), onde foi informada de que o valor 
era referente a uma guia de consulta da empresa recorrida.

Aduz ter requerido uma segunda via da guia, quando 
percebeu que alguém teria falsificado sua assinatura, dando ensejo ao 
registro de B.O. e à presente ação.

Argumenta que não tem a intenção de obter lucro de 
forma fácil, mas punir a apelada para que não volte a praticar atos desse 
tipo,  tendo  em  vista  ser  inadmissível  a  atitude  da  clínica,  “que  
desrespeitou os direitos do consumidor da forma mais desonesta possível”.

Sustenta  ter  solicitado  um  exame  grafotécnico  na 
exordial,  o  que  apenas  comprovaria  ainda  mais  a  atitude  ilícita  da 
apelada, no entanto, não foi atendida pelo juiz de 1º grau.

Pugna  pelo  provimento  do  recurso,  para  que  seja 
realizado o exame grafotécnico na referida guia emitida, bem assim para 
que a apelada seja condenada em danos morais, no valor de R$ 15.000,00 
(quinze mil reais).

Contrarrazões  pela  manutenção  da  sentença,  fls. 
102/109. 
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A Procuradoria  de Justiça,  em parecer  encartado às 
fls.  140/142,  opina  pelo  prosseguimento  do  feito  sem  manifestação 
meritória.

É o relatório.

V O T O  

Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes  - 
Relatora

Registre-se inicialmente que a sentença foi prolatada 
na vigência do Código de Processo Civil de 1973 e por ele será analisado.

Relatam  os  autos  que,  no  dia  31/01/2012,  a 
autora/apelante agendou uma consulta na clínica apelada e, após longa 
demora,  desistiu  do  atendimento,  solicitando a  devolução  da  guia  de 
atendimento e o seu cancelamento, o que teria sido feito imediatamente.

Acrescenta que, dias depois, foi surpreendida em sua 
residência com a cobrança de uma consulta no valor de R$ 5,20 (cinco 
reais e vinte centavos) e, por não saber do que se tratava, se dirigiu até a 
sede do plano de saúde (FUNASA), onde foi informada de que o valor 
era referente a uma guia de consulta da empresa recorrida.

Aduz ter requerido uma segunda via da guia, quando 
percebeu que alguém teria falsificado sua assinatura,  dando ensejo ao 
registro de B.O. e à presente ação.

Em face  do  ocorrido,  a  recorrente  alega  ter  sofrido 
dano moral com a negligência da empresa demandada.

Pois bem. O cerne da questão reside na existência de 
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dano moral passível de indenização em razão de suposta falsificação e 
cobrança indevida de guia de consulta médica.

Cediço que para a caracterização da responsabilidade 
civil, necessária se faz a comprovação de um ilícito praticado pelo agente 
de forma culposa, do dano sofrido pela vítima, e do nexo de causalidade 
entre um e outro, conforme disposto pelo art. 186 e 927, do Código Civil 
de 2002. Nesse sentido, ensina Carlos Alberto Bittar: 

"A caracterização  do  direito  à  reparação  depende,  no  plano 

fático, da concorrência dos seguintes elementos: o impulso do 

agente, o resultado lesivo e o nexo causal entre ambos, que são, 

aliás, os pressupostos da responsabilidade civil. (...) Com efeito, 

sob o aspecto jurídico, a caracterização desse direito exige, de 

início,  que haja a interferência indevida de alguém na esfera 

valorativa  de  outrem,  trazendo-lhe  lesão  aos  direitos 

mencionados;  vale  dizer:  deve  existir  relação  de  causalidade 

entre  o  dano  experimentado  e  a  ação  alheia.  Dessa  forma, 

cumpre  haver  ação  (comportamento  positivo)  ou  omissão 

(negativo) de outrem que, plasmada no mundo fático, vem a 

alcançar  e  ferir,  de  modo  injusto,  componente  da  esfera  da 

moralidade do lesado. Há, em outros termos, um impulso físico 

ou psíquico de alguém no mundo exterior - ou de outra pessoa 

ou coisa relacionada, nos casos indicados na lei - que lesiona a 

personalidade  da  vítima,  ou  de  pessoa  ou  coisa  vinculada, 

obedecidos  os  pressupostos  e  os  limites  fixados  no 

ordenamento jurídico.  Em termos simples,  o  agente  faz  algo 

que lhe não era permitido, ou deixa de realizar aquilo a que se 

comprometera  juridicamente,  atingindo  a  esfera  alheia  e 

causando-lhe prejuízo, seja por ações, gestos, palavras, escritos, 

ou  por  meios  outros  de  comunicação  possíveis". 

[Responsabilidade Civil por Danos Morais, editora RT, 1993, p. 

127-128].”
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Ademais,  nos  termos  do  artigo  333  do  Código  de 
Processo Civil  de 1973 -  são do autor  os ônus de comprovar os fatos 
constitutivos  do  seu  direito  e  do  réu  os  de  demonstrar  os  fatos 
impeditivos, modificativos e extintivos do direito alegado na exordial. 

Contudo, analisando detidamente os autos,  verifico 
que  a  autora  não  comprovou  a  alegada  falsificação,  tampouco 
demonstrou a existência dos supostos danos morais.

Isso  porque,  embora  haja  diferença nas  assinaturas 
das  guia  de  consulta  acostadas  aos  autos  (fls.  11/12),  elas  possuem 
numeração distinta, não havendo como ter certeza sobre o que realmente 
teria ocorrido naquele dia, mormente considerando que os depoimentos 
tomados em juízo nada acrescentaram ao caso (fls. 68/69). Assim, não há 
como se presumir a referida falsificação, nem o suposto ato ilícito.

In  casu,  não  restou  evidenciada  a  presença  dos 
elementos  necessários  a  ensejar  a  responsabilidade  civil  da  empresa 
recorrida, quais sejam: a ação ou omissão ilícita; culpa ou dolo do agente; 
o dano causado à vítima e a relação de causalidade entre a ação e o dano, 
revelando-se imperiosa a confirmação do decreto de improcedência da 
ação.

Assim,  a  situação  retratada  não  leva  ao 
reconhecimento da indenização postulada, pois, para que o abalo moral 
adentre  na  proteção  jurídica  é  necessário  que  se  faça  prova  de 
acontecimento específico e de sua intensidade, a ponto de gerar um dano 
moral, bem como do nexo causal entre esse dano e a conduta ilícita do 
agressor.

Ressalte-se  que  a  questão  referente  à  produção  de 
provas restou preclusa nos autos, uma vez que, embora tenha formulado 
o pleito na exordial, em nenhum momento posterior (e oportuno) a parte 
não requereu a  realização de exame grafotécnico. 
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A  preclusão  é  fato  processual  impeditivo,  que 
acarreta  a  perda,  extinção  ou  consumação  da  faculdade  da  parte  de 
praticar  determinado  ato  processual.  Pode  decorrer  do  transcurso  do 
prazo  legal  (preclusão  temporal),  da  incompatibilidade  de  um  ato  já 
praticado ou de outro que se deseja praticar (preclusão lógica), ou do fato 
de já ter sido utilizada a faculdade processual, com ou sem proveito para 
a parte (preclusão consumativa). 

Sobre o instituto da preclusão, ensinam Fredie Didier 
Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha: 

"A  preclusão  é  instituto  fundamental  para  o  bom  
desenvolvimento do processo, sendo uma das principais técnicas  
para a estruturação do procedimento, e, pois, para a delimitação  
das regras que compõem o formalismo do processo. A preclusão  
apresenta-se então, como um limitador do exercício abusivo dos  
poderes processuais das partes, bem como impede que questões  
já  decididas  pelo  magistrado  possam  ser  reexaminadas,  
evitando-se,  com isso,  o  retrocesso  e  a  insegurança  jurídica." 

(Curso  de  Direito  Processual  Civil,  vol.  1,  Salvador,  Jus 

PODIVM, 2007, p. 249). 

Desse  modo,  se  a  parte  abdicou  do  seu  direito 
subjetivo  de  produção  probatória,  não  pode,  agora  em sede  recursal, 
querer  realizar  exame grafotécnico,  quando não o  fez  oportunamente, 
precluindo seu direito. 

Finalmente, em que pese a possibilidade da inversão 
do ônus da prova em prol do consumidor, prevista no art. 6º, VIII, do 
CDC,  há  que  se  verificar  que  o  instituto  não  é  automático,  nem 
representa  um  salvo  conduto  para  o  consumidor  não  se  esforçar  o 
mínimo  possível  para  apresentar  a  prova  constitutiva  de  seu  direito, 
cabendo ao magistrado a apreciação dos aspectos de verossimilhança da 
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alegação do consumidor ou de sua hipossuficiência, competindo, ainda, 
à autora a demonstração mínima do fato constitutivo do direito alegado, 
o que não ocorreu na hipótese dos autos.

A esse respeito, confira a jurisprudência: 

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. AGRESSÃO 

FÍSICA E DESTRATO NA ATUAÇÃO DE SEGURANÇA DE 

ESTABELECIMENTO  COMERCIAL.  DANO  MORAL. 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ART. 333, INC. I DO CPC. 

INVERSÃO  DO  ÔNUS  DA  PROVA.  DESCABIDA. 

RECURSO  PROCEDENTE.  DECISÃO  UNÂNIME.  1.  A 

ausência  de  comprovação  do  ato  ilícito  ocasiona  a 

improcedência do pedido de indenização decorrente de danos 

morais. Incidência do inc. I do art. 333 do código processual 

civil. 2. A inversão do ônus da prova é cabível ao se apreciar a 

hipossuficiência técnica do consumidor e da verossimilhança 

das  alegações  deduzidas,  o  que,  na hipótese  ora  analisada, 

não restou configurada.  Inexistência de desigualdade técnica 

para  produção  de  provas  entre  as  partes.  3.  Honorários  de 

sucumbência  fixados  em  R$  1.000,00  (mil  reais).  Isenção  de 

pagamento no período de 5 (cinco) anos (incidência do art. 12 

da Lei nº 1.060/1950). 4. Recurso de apelação cível procedente. 

Decisão unânime. (TJPE; APL 0009198-14.2012.8.17.0480; Quarta 

Câmara Cível;  Rel.  Des.  Eurico de Barros Correia Filho;  Julg. 

09/04/2015; DJEPE 15/04/2015)

Como  não  há  provas  indiciárias  da  existência  do 
dano  moral  sofrido,  a  apelante  arca  com  o  ônus  da  ausência  de 
comprovação  dos  fatos  constitutivos  especificados  na  exordial, 
inexistindo qualquer retoque a ser efetivado na sentença hostilizada.

Com  essas  considerações,  NEGO  PROVIMENTO 
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AO APELO, mantendo todos os termos da sentença.

É como voto.

Presidi  a  sessão  ordinária  desta  Terceira  Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, realizada no dia 25 
de julho de 2017, dela participando, além desta Relatora,  o Exmo. Dr. 
João Batista Barbosa (juiz convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo 
Henriques  de  Sá  e  Benevides)  e  o  Exmo.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de 
Albuquerque.  Presente  ao  julgamento,  a  Exma.  Dra.  Ana  Cândida 
Espínola, Promotora de Justiça convocada.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB, 31 de julho de 
2017.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
RELATORA
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