
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

Gabinete do Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho

ACÓRDÃO

Apelação Cível nº 0000425-19.2015.815.2003.
Origem : 1ª Vara Regional de Mangabeira.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Apelante : Simone Lima da Silva.
Advogado : Valter Lúcio Lelis Fonseca (OAB/PB 13.838).
1º Apelado :  Diagson  Diagnóstico  em  Ultrassonografia  Medicina  Fetal
Ltda.
Advogada :  Leidson Flamarion Torres Matos (OAB/PB n° 13.400).
2º Apelado : Hapvida Assistência Médica Ltda.
Advogada : Igor Macedo Facó (OAB/CE n° 16.470).

AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS.  EXAME  DE  RESSONÂNCIA
MAGNÉTICA  NÃO  REALIZADO  POR
AUSÊNCIA  DE  ANESTESISTA  PARA
SEDAÇÃO.  MERO  ABORRECIMENTO.
AUSÊNCIA  DE  PROVAS  DO  ATO
ILÍCITO  PRATICADO.
IMPOSSIBILIDADE  DE
RESPONSABILIZAÇÃO  DAS
PROMOVIDAS.  DANO  MORAL  NÃO
CARACTERIZADO.  DESPROVIMENTO
DO APELO.

- Na hipótese, aplicável a regra disposta no art.
14 do Código de Defesa do Consumidor, que
disciplina  a  responsabilidade  objetiva  dos
prestadores de serviço, independente de culpa e
assentada na teoria do risco da atividade, sendo
suficiente para o reconhecimento do dever de
indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o
nexo causal.

-  Nos casos  sujeitos  ao  microssistema
consumerista, a inversão do ônus da prova em
favor  do  consumidor  depende  da  prévia
demonstração da verossimilhança das alegações
por ele formuladas, caso contrário, incumbe ao
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autor o ônus de comprovar suas afirmações, nos
termos do art. 373, I, do CPC/2015.

-  No caso em epígrafe, o conjunto probatório
coligido aos autos não demonstra a existência
de  conduta  ilícita  por  parte  das  promovidas,
restando  afastada  a responsabilidade  pelos
danos morais alegados.

- Embora não se negue os possíveis transtornos
sofridos  por  aquele  que  se  vê  impedido  de
realizar exame previamente agendado e ainda
após mais de 10 horas de jejum, tenho que tal
fato não  configura  ofensa  anormal  à
personalidade  com  o  condão  de  caracterizar
dano moral indenizável, por se tratar de mero
dissabor.

- Desprovimento da irresignação.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, negar provimento
ao recurso, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se de  Apelação Cível interposta por  Simone Lima da
Silva contra a sentença de fls. 91/92v, proveniente da 1ª Vara Regional de
Mangabeira, proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais,
ajuizada pela ora apelante, em face da Hapvida Assistência Médica Ltda. e
da Diagson Diagnóstico em Ultrassonografia Medicina Fetal Ltda.

A parte autora ajuizou a presente demanda, alegando, em suma,
ser usuária do plano de saúde da primeira promovida. Aduziu que, em virtude
das fortes dores que sentia em sua coluna, foi solicitado exame de ressonância
magnética de seu ombro direito e de sua coluna lombar com sedação a ser
realizado  na  Diagson,  em 16/08/2014,  após  jejum de  8  horas.  Alegou,  no
entanto,  que  o  exame  não  pode  ser  realizado,  pois,  segundo  informou  a
Diagson, após contato com a Hapvida, a sedação não havia sido liberada, pois
o anestesista,  Dr.  Régis  Costa  Bonfim,  não estaria  cadastrado ao plano de
saúde.

Relatou,  em  seguida,  que  no  dia  18/08/2014  se  dirigiu  a
Hapvida para saber o que havia ocorrido para o cancelamento de seu exame,
sendo-lhe  informado  que  o  erro  pela  não  realização  do  exame  seria  de
responsabilidade da  Diagson,  pois o Dr. Régis se encontrava cadastrado ao
plano.

Diante desse cenário, ajuizou a referida ação indenizatória, a
fim de ser reparada pelos danos morais suportados.
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Devidamente citada, a  Diagson apresentou contestação às fls.
35/43, defendendo, em síntese,  a inexistência de ato ilícito que ensejasse a
reparação  por  danos  morais.  Informou  que  diariamente  existe  na  clínica
anestesista de plantão para atender pacientes que necessitem de sedação. No
entanto,  aos  sábados,  ele  somente  se  faz  presente  se  houver  pacientes
agendados. Aduziu que, na data do exame da autora, o anestesista não estava
presente, pois não havia pacientes agendados para sedação. Ressaltou, por fim,
que a paciente não realizou o exame, pois ao agendar o seu procedimento para
o  sábado,  dia  16/08/2014,  possivelmente  não  informou  à  atendente  que
necessitava de sedação. Destacou, ainda, que o exame foi realizado no sábado
seguinte, após o correto agendamento da autora. Pugnou pela improcedência
do pleito autoral.

Às  fls.  48/62,  a  Hapvida  ofertou  contrarrazões,  alegando,
preliminarmente  a  ilegitimidade  passiva  do  plano  de  saúde.  No  mérito,
defendeu  a  inexistência  do  nexo  causal  entre  os  danos  suportados  e  a
Hapvida.  Afirmou que autorizou o exame de ressonância magnética desde
27/06/2014, tendo, posteriormente, em 17/07/2014, autorizado que os exames
fossem realizados mediante sedação. Defendeu a culpa exclusiva da autora,
que  deixou  de  informar  sobre  a  necessidade  de  anestesia  no  momento  do
agendamento da realização do exame. Requereu a improcedência da demanda.

Não foi apresentada réplica impugnatória (fls. 86v).

Intimadas as partes para produção de provas, (fls. 88), tanto a
parte  autora  (fls.  89)  quanto  a  primeira  promovida  (fls.  90)  requereram o
julgamento antecipado da lide.

O juízo singular julgou improcedente o pedido da autora, por
inexistir comprovação do dano indenizável.

Inconformada, a autora insurgiu-se contra a sentença de mérito
(fls.  96/103),  alegando,  em  síntese,  os  mesmos  argumentos  deduzidos  na
inicial. Afirmou a promovente ter sido “lesada e constrangida, ao ter que se
submeter a um jejum de 10h30min, não tomando sequer água, para realizar
um exame que verificasse a causa de intensas dores sofridas no seu corpo, e
ter, posteriormente, este cancelado por problemas burocráticos de culpa das
recorridas.”  Na sua  ótica,  “as recorridas  deveriam ter  se  certificado das
condições da sala de exames, bem como da disponibilidade dos profissionais,
não se afigurando plausível que o paciente fique em jejum por várias horas e
receba  a  notícia  de  que  o  médico  não  poderá  atendê-lo  por  problemas
burocráticos”. Por fim, pleiteou o provimento do recurso com a condenação
das demandadas de forma solidária em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Contrarrazões apresentadas pela Diagson (fls. 108/111).

Contrarrazões apresentadas pela pela Hapivida (fls. 113/119).
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Instada a se manifestar,  a Douta Procuradoria de Justiça não
ofertou parecer meritório (fls. 123/126), por ausência de interesse público a
ensejar a intervenção obrigatória do Parquet.

É o relatório.

VOTO.

Presentes os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrín-
secos, conheço do apelo, passando à análise de seus argumentos. 

Ab  initio,  mister  se  faz  realçar  que a  relação  contratual
estabelecida entre as partes se configura típica relação de consumo, aplicando-
se, por conseguinte, a responsabilidade civil objetiva, a teor do que prescreve
o art. 14 do Código Consumerista, conforme segue:

“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”.

Para  configurar  a  responsabilidade  objetiva,  são  necessários
apenas três requisitos: a conduta ilícita, comissiva ou omissiva, atribuída ao
prestador do serviço; o dano, uma vez que não se fala em responsabilidade
civil sem que a conduta haja provocado um prejuízo, quer de ordem moral ou
material; e o nexo causal, expresso pela relação de causalidade entre o fato e o
dano. O fator culpa fica desconsiderado como pressuposto de responsabilidade
objetiva. Preenchidos os referidos requisitos,  nasce a obrigação de reparar o
dano, conforme preceitua o artigo 927 do Código Civil: 

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), 
causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” 

Noutro aspecto, como é cediço, para a configuração do dano
moral é imprescindível  a demonstração de uma situação que inflija no autor
uma  dor  profunda,  chegando  a  atingir  o  sentimento  íntimo  e  pessoal  de
dignidade do indivíduo.

Neste sentido leciona Carlos Roberto Gonçalves:

"(...)  só  se  deve  reputar  como  dano  moral  a  dor,
vexame,  sofrimento  ou  humilhação  que,  fugindo  à
normalidade, interfira intensamente no comportamento
psicológico  do  indivíduo,  causando-lhe  aflições,
angústia  e  desequilíbrio  em  seu  bem  estar.  Mero
dissabor,  aborrecimento,  mágoa,  irritação  ou
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano
moral,  porquanto,  além  de  fazerem  parte  da
normalidade  do  nosso  dia-a-dia,  no  trabalho,  no
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trânsito,  entre os amigos e  até no ambiente familiar,
tais situações, não são intensas e duradouras, a ponto
de  romper  o  equilíbrio  psicológico  do  indivíduo"
(Responsabilidade Civil. São Paulo: Saraiva, 2003. p.
550).

Na  hipótese,  verifica-se  que  a  autora  ajuizou  a  presente
demanda, objetivando a reparação por danos morais, tendo em vista que não
pode  realizar  exame  de  ressonância  magnética  (com  sedação)  na  data
previamente  agendada,  16/08/2014,  uma  vez  que  o  anestesista  não  se
encontrava presente para sedação.

Pois bem. Em que pese o esforço argumentativo da recorrente,
entendo  que  não  merece  qualquer  reforma  a  sentença  que  declarou  a
improcedência da pretensão autoral.

Assim  como  bem  entendeu  a  magistrada  sentenciante,  a
situação vivenciada pela autora tratou apenas de mero aborrecimento por ter
sua expectativa frustrada em não realizar o exame após 10 horas e 30 minutos
de jejum.

No caso, não há nada nos autos que comprove o suposto ato
ilícito praticado pelas promovidas, nem mesmo a existência de situação de fato
caracterizadora do dano indenizável. 

Em verdade, parece-me até bastante razoável a tese defendida
pelas  promovidas  que  justificaram  a  não  realização  do  procedimento,  por
ausência de  informação da autora  quanto  à  necessidade  de  sedação para a
realização do exame no momento de seu agendamento. Diante disso, não foi
solicitada  pela  segunda  promovida  a  presença  do  anestesista  para  o
acompanhamento da paciente.

Embora  cause  um certo transtorno o fato  de  não se  realizar
determinado exame já agendado e ainda após mais de 10 horas de jejum, tenho
que tal fato se trata, como já dito, de mero aborrecimento, não fazendo surgir o
dever  de indenizar,  sobretudo porque sequer  restou demonstrado nos  autos
uma situação de profundo abalo sofrido pela autora necessário à configuração
do dano moral. Segundo informações prestadas pela segunda demandada, o
exame foi inclusive realizado no sábado seguinte, após o correto agendamento
da promovente. 

In casu, insta ressaltar que cabe à parte promovente o ônus de
provar o fato constitutivo do seu direito, encargo atribuído pelo inciso I do art.
333 do CPC (art. 373, I, do NCPC), e como assim não o fez, a improcedência
do pedido é medida de rigor.

Acrescente-se  que  tal  regra  incide  até  mesmo  nos  casos
submetidos  às  normas  consumeristas.  Apesar  de  o  Código  de  Defesa  do
Consumidor  prever  a  inversão  do  ônus  probatório,  deve  o  autor  da  ação
comprovar a verossimilhança dos fatos constitutivos do seu direito,  ônus do
qual não se desincumbiram os demandantes. 
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A respeito do tema, destaco o pensamento de Paulo de Tarso
Vieira Sanseverino, in verbis:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o
objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se
facilitar  a  sua  atuação  em  juízo.  Apesar  disso,  o
consumidor  não  fica  dispensado  de  produzir  provas
em juízo. Pelo contrário, a regra continua a mesma,
ou  seja,  o  consumidor  como  autor  da  ação  de
indenização,  deverá  comprovar os fatos constitutivos
do seu direito.
(...)
No Brasil, o ônus probatório do consumidor não é tão
extenso,  inclusive  com  possibilidade  de  inversão  do
ônus da prova em seu favor, conforme será analisado
em seguida.  Deve ficar claro, porém, que o ônus de
comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de
causalidade com determinado produto ou serviço é do
consumidor.  Em relação a estes dois pressupostos da
responsabilidade  civil  do  fornecedor  (dano  e  nexo
causal), não houve alteração da norma de distribuição
do  encargo  probatório  do  art.  333  do  CPC.”
(Responsabilidade  civil  no  código  de  defesa  do
consumidor  e  a  defesa  do  fornecedor.  São  Paulo:
Saraiva, 2002. p.328, grifo nosso)

Assim, inobstante incida no caso as normas protetivas insertas
no Código de Defesa do Consumidor, não é qualquer alegação, desprovida de
substrato fático, que poderá levar à condenação do requerido. 

Como já dito, o transtorno suportado pela autora em virtude da
não realização do exame previamente agendado, não configura ofensa anormal
à personalidade, com o condão de caracterizar dano moral indenizável, por se
tratar de mero dissabor. Aqui, frise-se, que  "percalços comuns do dia-a-dia,
meros aborrecimentos do cotidiano, não são suficientes à responsabilização
por danos morais, devendo existir uma conseqüência mais grave em virtude
do ato que,  em tese,  tenha violado o direito  de  personalidade de outrem,
provocando dor, sofrimento, angústia ou humilhação consideráveis à pessoa
e,  não,  quaisquer  dissabores  da  vida"  (TJMG.  Apelação  Cível  n°
1.0024.07.804004-5/001; Rel. Des. Eduardo Mariné da Cunha; j. 28/01/2010;
p. 01/06/2010).

Destarte,  não  se  verificando  a  presença  de  pressuposto
necessário à percepção de indenização, qual seja, a ilicitude da conduta das
apeladas,  mostra-se  desnecessário  o  exame  dos  demais  elementos  da
responsabilidade civil.

Nesse mesmo sentido, os seguintes julgados:

DIREITO  DO  CONSUMIDOR.

Apelação Cível nº 0000425-19.2015.815.2003 6



RESPONSABILIDADE  CIVIL.  EXAME  DE
ULTRASSONOGRAFIA DAS VIAS URINÁRIAS NÃO
REALIZADA  NA  DATA  AGENDADA.  Pretensão
reparatória por dano extrapatrimonial. Sentença de
improcedência. Inconformismo da parte autora. Não
comprovação de urgência na realização do exame e
tampouco da suposta recusa do plano noticiada pela
clínica. Autora que não comprovou situação concreta
a  ensejar  a  configuração  do  dano  moral.  Mero
aborrecimento sem potencialidade lesiva aos direitos
de  personalidade  do  consumidor.  Sentença
escorreita. Recurso conhecido e não provido. (TJRJ;
APL  0025989-35.2013.8.19.0038;  Nova  Iguaçu;
Vigésima  Quinta  Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Alvaro
Henrique  Teixeira  de  Almeida;  DORJ  08/02/2018;
Pág. 897)

APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS  -  DESNECESSIDADE  DE
RATIFICAÇÃO  DAS  RAZÕES  APÓS  O
JULGAMENTO  DOS  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  -  RECURSO  TEMPESTIVO  -
CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA
DE COBERTURA DE EXAME - PROCEDIMENTO
REALIZADO  NO  MESMO  DIA  -  MERO
ABORRECIMENTO -  NEGATIVA INJUSTIFICADA
DE  COBERTURA  DE  INTERNAÇÃO  -  DANO
MORAL CONFIGURADO - FIXAÇÃO DO VALOR -
RAZOABILIDADE.
- Mostra-se desnecessária a ratificação das razões
do  apelo  após  a  publicação  da  decisão  dos
Embargos Declaratórios, não havendo de se falar em
extemporaneidade do recurso de apelação.
- O simples fato de a parte autora não ter realizado o
exame  no  momento  da  sua  solicitação  não
configura  dano  moral  passível  de  indenização,
tratando-se de mero aborrecimento.
- Observada a necessidade de internação do menor,
suficientemente demonstrada por atestado médico, e
que o plano de saúde ainda se encontrava em vigor,
mostra-se descabida a negativa de internação.
-  É  fato  notório  o  abalo  psicológico  que  sofre  o
usuário  de  plano  de  saúde  réu  ante  negativa
injustificada  de  cobertura  de  internação,  situação
que  afeta  o  equilíbrio  psicológico  do  indivíduo  e
caracteriza o dever de indenizar, pois ultrapassado o
mero dissabor.
- Na fixação da reparação por dano moral, incumbe
ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do
ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor
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da  indenização  que  se  preste  à  suficiente
recomposição  dos  prejuízos,  sem  importar
enriquecimento  sem  causa  da  parte.   (TJMG  -
Apelação Cível  1.0439.13.013697-1/001, Relator(a):
Des.(a)  Domingos  Coelho,  12ª  CÂMARA  CÍVEL,
julgamento em 13/07/2016, publicação da súmula em
19/07/2016)  (grifo nosso).

Portanto,  conforme já  ensaiado  em linhas  anteriores,  não  se
verificou na presente hipótese o dano, pressuposto necessário à percepção de
indenização,  pois  a  simples  irritação  ou  aborrecimento  não  devem  ser
compensados pecuniariamente, sob pena de banalização do instituto.

Isso  posto,  NEGO PROVIMENTO  ao recurso,  mantendo a
sentença em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luíz  Silvio
Ramalho  Júnior,  o  Exmo  Dr.  Aluízio  Bezerra  Filho,  juiz  convocado  com
jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos,  e  o  Exmo.   Des.  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho.  Presente  ao
julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de
Justiça. Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,27 de março de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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