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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça 

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0040003-34.2011.815.2001 
ORIGEM: 12ª Vara Cível da Capital
RELATOR: Juiz Marcos  William  de  Oliveira,  convocado para
substituir a Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D.
Ferreira
APELANTE: Maria Alice Dantas Barbosa
ADVOGADO: Iênio Gomes da Veiga Pessoa Júnior
1ª APELADA: Aliança Administradora de Benefícios de Saúde Ltda
ADVOGADOS:  Renata  Sousa  de  Castro  Vitans  e  David  Xavier
Sitônio Lucena
2ª APELADA:  UNIMED  -  Federação  Interfederativa  das
Cooperativas Médicas do Centro-Oeste
ADVOGADOS: Marilane Lopes Ribeiro e Tiago Vieira Sobral

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS  E
MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E OBRIGAÇÃO DE
FAZER.  PROMOVENTE  QUE  DEMONSTROU,  PARCIALMENTE,
OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. INFRIGÊNCIA
AO ART.  333,  INCISO  I,  DO CPC. AUSÊNCIA  DA SITUAÇÃO
PREVISTA NOS ARTS. 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL E NO ART.
5º, INCISOS V E X, DA  CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA
MANTIDA. DESPROVIMENTO.

-  Não  tendo a  parte  autora demonstrado,  de  forma clara  e
objetiva,  os  fatos  constitutivos  do  seu  direito,  em  sua
integralidade, infringindo o art. 333, I, do CPC, não há que se
falar em indenização por danos morais e/ou materiais, já que o
onus probandi da demanda a ela pertence.

 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos.
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ACORDA a Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, negar provimento à
apelação.

Trata-se de apelação cível  (f.  280/289) interposta por  MARIA
ALICE DANTAS BARBOSA,  atacando  a  sentença de f. 271/278, proferida
pela Juíza  de Direito  da 12ª Vara Cível da Comarca da Capital  que, nos
autos da ação de indenização por danos morais e materiais c/c repetição
de  indébito  e  obrigação  de  fazer,  ajuizada  em  face  da ALIANÇA
ADMINISTRADORA  DE  BENEFÍCIOS  DE  SAÚDE  LTDA  e da  UNIMED  –
FEDERAÇÃO  INTERFEDERATIVA  DAS  COOPERATIVAS  MÉDICAS  DO
CENTRO-OESTE, julgou parcialmente procedente  o pedido exordial,  para
determinar às partes apeladas apenas que retirassem o nome da apelante
junto ao SERASA, concernente aos débitos relativos ao plano de saúde do
mês  de  agosto  de  2008,  como  também  pagassem 30%  das  custas
processuais e R$ 300,00 a título de honorários advocatícios.

A apelante aduz que a sentença deve ser reformada, tendo em
vista a existência de danos morais e materiais, já que foram descontados
valores em seu contracheque, quando já havia requerido, desde o mês de
julho/2008, o cancelamento do seu plano de saúde junto às demandadas,
razão da necessidade de devolução, em dobro, dos valores cobrados, além
de  condenação pela  negativação  do  nome  da  consumidora  junto  ao
SERASA (f. 280/289).

Apenas a Aliança Administradora de  Benefícios de  Saúde Ltda
apresentou contrarrazões ao apelo (f. 297/303).

A Procuradoria de Justiça, no parecer de f. 311/315, deixou de
opinar sobre o mérito do recurso. 

É o relatório.

             VOTO: Juiz Convocado MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA
                          Relator

Da leitura da preambular, ratificada no apelo, constata-se que a
pretensão  da autora/apelante  é receber indenização por danos morais e
materiais, além de ter seu nome retirado do SERASA, já que afirma ter
contratado,  em  01/12/2007,  o  plano  de  saúde junto  às
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demandadas/apeladas. 

Ocorre que, quando  a consumidora  necessitou  submeter-se a
exames médicos, foi informada de que dito plano não tinha cobertura em
todo  o  território nacional,  razão pela qual  pediu o  cancelamento do
contrato  (22/07/2008). Mesmo  assim,  os descontos  da mensalidade
continuaram  sendo  realizados  no  seu  contracheque,  acarretando,
posteriormente, sua negativação junto ao SERASA.

De fato, é possível constatar a inserção do nome da autora, ora
apelante, junto ao SERASA (f. 26/29), conforme documentos juntados por
ela quando ajuizou a  ação,  bem como  contracheques dando conta dos
descontos efetuados (f. 33/40).

Quando da apresentação das razões recursais, a apelante indica
uma coluna  de  valores  que  foram descontados  em  seu  contracheque.
Contudo, salvo melhor juízo, as quantias referidas no apelo são diferentes
daquelas em razão das quais o nome da apelante foi lançado no SERASA.
Vejamos:

TABELA INDICADA NO RECURSO APELATÓRIO (f. 282): 

MÊS VALOR MÊS VALOR

Janeiro/2008 R$ 1.400,00 Fevereiro/2008 R$ 595,00

Março/2008 R$ 595,00 Abril/2008 R$ 595,00

Julho/2008 R$ 209,46 Agosto/2008 R$ 209,46

Setembro/2008 R$ 209,46 Outubro/2008 R$ 209,46

Novembro/2008 R$ 209,46 Dezembro/2008 R$ 209,46

Janeiro/2009 R$ 272,18 Fevereiro/2009 R$ 63,56

TABELA FORNECIDA PELO SERASA (f. 27/28): 
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DATA VALOR DATA VALOR

08/08/2008 R$ 297,50 08/08/2008 R$ 350,00

08/08/2008 R$ 297,50 08/08/2008 R$ 297,50

15/08/2008 R$ 297,50 15/08/2008 R$ 595,00

22/08/2008 R$ 630,00 02/09/2008 R$ 630,00

A partir dos dados acima transcritos, chega-se à clara conclusão
de  que  a  própria  autora/apelante  encontra-se  perdida  em  suas
explanações, uma vez que, na inicial, alega que seu nome foi lançado no
SERASA de forma indevida, já que desde julho de 2008 havia cancelado o
plano.  Todavia indica  valores  que  são  diferentes daqueles  contidos  no
órgão de proteção ao crédito.

Além disso, os lançamentos do SERASA ocorreram quase
todos  no  mês  de  agosto  de  2008  - apenas  um  no  mês  de
setembro de 2008 - o  que nos  leva a  acreditar  que são  cobranças
pretéritas à data do pedido de cancelamento do plano, que ocorreu em 22
de julho de 2008, conforme atesta o documento de f. 212.

Assim, viável é dizer que as apeladas não poderiam descontar e
consequentemente negativar o nome da autora/recorrente em relação ao
mês  de  agosto  de  2008  e  aos  meses  subsequentes,  já  que  o
cancelamento  do  plano,  repito,  se  deu  em  22  de  julho  de  2008.
Portanto,  a  negativação por débitos pretéritos encontra  amparo no art.
188, inciso I, do Código Civil, in verbis:

Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um
direito reconhecido.

Ademais,  uma questão se destaca:  a autora/apelante reclama
de ato  indevido  perpetrado  pelas  apeladas em  relação  aos  débitos
contidos no SERASA ou àqueles citados no apelo, já que os danos
morais advêm de negativação imotivada, e o ressarcimento em dobro, de
quantias pagas indevidamente?

Entendo que agiu com zelo a  Juíza sentenciante quando, na
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parte dispositiva da sua decisão, declarou o seguinte: 

Diante  do  exposto,  JULGO  PARCIALMENTE  PROCEDENTE  o
pedido  contido  na  exordial  para  DECLARAR  inexigíveis  os  débitos
posteriores  ao  mês  de  agosto  de  2008,  devendo  a  ré  Aliança
Administradora  de  Benefícios  de  Saúde  Ltda  abster-se  de  cobrar
débitos referentes a tal período ... 

Assim, a negativação deu-se por dívidas pretéritas à data do
cancelamento do plano, já que os valores, além de se reportarem ao mês
de agosto/2008, divergem dos mencionados na apelação.

In casu, sem dúvidas, a autora/apelante cumpriu, em parte, a
regra do artigo 333, inciso I, do CPC, provando os fatos constitutivos do
seu direito, de modo que não ocorreram os danos morais e materiais
alegados.

A propósito,  destaco, adiante, comentário  de MARIA HELENA
DINIZ sobre o tema:

O  Direito  não  repara  qualquer  padecimento,  dor  ou  aflição,  mas
aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre
o qual  a vítima teria interesse reconhecido juridicamente, embora,
tornada  sem efeito,  com a  constatação  do  erro  de  procedimento
(...).1

Segundo Carlos Alberto Bittar:

Danos morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas,
em certos aspectos de sua personalidade, em razão de investidas
injustas  de  outrem.  São  aqueles  que  atingem  a  moralidade  e  a
afetividade  da  pessoa,  causando-lhe  constrangimentos,  vexames,
dores, enfim, sentimentos e sensações negativas. Contrapõem-se aos
danos  denominados  materiais,  que  são  prejuízos  suportados  no
âmbito  patrimonial  do  lesado.  Mas  podem  ambos  conviver,  em
determinadas situações, sempre que os atos agressivos alcancem a
esfera geral da vítima, como, dentre outros, nos casos de morte de
parente próximo em acidente, ataque à honra alheia pela imprensa,
violação  à  imagem  em  publicidade,  reprodução  indevida  de  obra
intelectual alheia em atividade de fim econômico, e assim por diante.
Os  danos  morais  atingem,  pois,  as  esferas  íntima  e valorativa  do
lesado,  enquanto  os  materiais  constituem  reflexos  negativos  no
patrimônio alheio. Mas ambos são suscetíveis de gerar reparação, na
órbita civil, dentro da teoria da responsabilidade civil.2 

1 In A Responsabilidade Civil por Dano Moral, Revista Literária de Direito, Ano II, Número 9, jan/fev de 1996, p.
8.
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Nesta seara, é relevante, ainda, transcrever a brilhante lição do
Professor CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, in verbis:

O fundamento da reparabilidade pelo dano moral está em que, a par
do patrimônio em sentido técnico, o indivíduo é titular de direitos
integrantes  de  sua  personalidade,  não  podendo  conformar-se  a
ordem jurídica em que sejam impunemente atingidos.3 

Destaco jurisprudência  do Tribunal de Justiça de Minas Gerais
sobre a matéria:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SINAL SONORO - ABORDAGEM POLICIAL -
DANOS  MORAIS  -  NÃO  CONFIGURAÇÃO  -  MEROS
ABORRECIMENTOS. Meros aborrecimentos não podem ser alçados ao
patamar  do  dano  moral,  mas  somente  aquelas  agressões  que
agravam  a  naturalidade  dos  fatos  da  vida,  causando  aflições  e
angústias profundas e contundentes no espírito da vítima.4 

DANOS  MORAIS.  NÃO  CONFIGURAÇAO.  NEGÓCIO  JURÍDICO
FRUSTRADO.  MEROS  ABORRECIMENTOS.  LEGITIMIDADE  DO
NOTÁRIO  PARA  FIGURAR  NO  PÓLO  PASSIVO  DA  LIDE.
RESPONSABILIDADE CIVIL PREVISTA NO ART. 22 DA LEI 8.935/94
C/C O ART. 914 DO CC/02. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1 - Embora verossímeis os fatos narrados pelo apelante, no que tange
à culpabilidade do apelado, pelo fracasso da relação negocial havida
entre as partes, certo é que o dano moral não se materializou no
presente caso, não sendo devida, portanto, a indenização pleiteada a
esse título. É que não se vislumbra nos autos, a violação dos direitos
personalíssimos dos apelantes, em face do insucesso da compra do
imóvel de propriedade do apelado. Os esforços despendidos com a
realização  do  negócio,  a  dificuldade  de  anulação  da  escritura  de
compra e venda, bem como de restituição dos valores já pagos não
importam na lesão do patrimônio moral dos apelantes. Na verdade,
os acontecimentos relatados na exordial estão incluídos entre aqueles
inerentes aos percalços da vida, tratando-se de meros dissabores e
aborrecimentos  advindos  da  celebração  de  um  negócio  jurídico
insatisfatório.5 

Essa também  é  a orientação do Superior Tribunal  de Justiça.
Vejamos:

2 In Danos Morais: Critérios para a sua Fixação, artigo publicado no Repertório IOB de Jurisprudência nº 15/93,
pág. 293/291.

3 In Responsabilidade Civil, Rio de Janeiro, Forense, 1994, p. 54.

4 Apelação Cível 1.0073.05.021646-1/001, Rel. Des. José Affonso da Costa Côrtes, j. 18/12/07.

5 Apelação Cível 1.0607.05.025069-7/001, Rel. Des. Wagner Wilson, j. 19/04/07.



AP n. 0040003-34.2011.815.2001                                                                                                       7

O mero dissabor não pode ser alcançado ao patamar do dano moral,
mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos
da  vida,  causando  fundadas  aflições  ou  angústias  no  espírito  de
quem ela se dirige.6 

Destarte,  não  demonstrada  qualquer  ofensa  ao  patrimônio
moral da autora/apelante, efetivamente causada pelas requeridas, não há
que se falar em concessão de indenização ou em devolução em dobro.

Por  tais  considerações,  nego provimento  ao  recurso
apelatório, confirmando integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Presidiu a Sessão o Excelentíssimo Desembargador ABRAHAM
LINCOLN DA CUNHA RAMOS, que participou do julgamento com ESTE
RELATOR (Juiz de Direito Convocado, em substituição à Excelentíssima
Desembargadora MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA) e
com  o  Excelentíssimo  Doutor  GUSTAVO  LEITE  URQUIZA  (Juiz  de
Direito  Convocado,  em  substituição  ao  Excelentíssimo Desembargador
OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO).

Presente  à  Sessão  a  Excelentíssima  Doutora VANINA
NÓBREGA  DE  FREITAS  DIAS  FEITOSA, Promotora  de  Justiça
Convocada.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 03
de novembro de 2014.

Juiz Convocado MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA
                                              Relator 

6 REsp n. 403.919/MG, 4ª Turma, Rel. Min. César Asfor Rocha, j. 15.05.2003, DJU 04.08.2003.


