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APELO.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MATERIAIS  E  MORAIS.  SUPOSTA  FALHA  NA
REALIZAÇÃO  DE  EXAME  DE  MAMOGRAFIA.  FORTE
PRESSÃO  NA  REGIÃO.  SUPOSTA  LESÃO  QUE  TERIA
CAUSADO  SUBLUXAÇÃO  NO  OMBRO  DIREITO.
PERÍCIA  REALIZADA.  AUSÊNCIA  DE  NEXO  CAUSAL.
DEFICIÊNCIA  PROBATÓRIA.  ART.  373,  INC.  I,  DO CPC.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

VISTOS,  relatados e  discutidos  estes  autos,  em que figuram
como partes as acima nominadas.

ACORDA  a  4ª  Câmara  Especializada  Cível  do  Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, negar provimento ao
apelo, nos termos do voto do relator, integrando a decisão a súmula de julgamento
de fl. 141.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso apelatório interposto por Ana Henriqueta
de Almeida Monteiro contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 9ª Vara Cível da
Capital, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, proposta
pela recorrente, em face do CEDRUL – Centro de Diagnóstico por Imagem.

Na sentença ora  objurgada,  a  douta magistrada  a  quo julgou
improcedente a pretensão autoral, por entender, em breve resumo, que “não restou
preenchido o nexo causal, requisito indispensável à responsabilidade civil, bem
como pela inexistência de prova nos autos da suposta falha no procedimento da
mamografia (...)”.



Irresignada  com  o  provimento em  menção,  a  demandante
ofertou  suas  razões  recursais,  pugnando  pela  reforma  do  decisum,  arguindo,  em
apertada  síntese,  que  houve  falha  na  realização  da  perícia,  pois  considerou
informação sobre digitação, quando nunca trabalhou ou manuseou computadores.

Nestes termos, afirma que a promovida é responsável de forma
objetiva pelos prejuízos e danos morais pela falha na prestação do serviço (realização
de exame de mamografia). Pugna pelo provimento do apelo, para que seja fixada
indenização pelos danos materiais e morais, experimentados.

Em seguida, intimado, o polo promovido, apelado, apresentou
suas contrarrazões, manifestando-se pelo desprovimento do recurso e manutenção
da decisão, o que fizera ao rebater cada uma das arguições da parte ex adversa.

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público,
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 169, §
1º, do RITJPB c/c o art. 178 do Código de Processo Civil vigente.

É o relatório que se revela essencial.

VOTO

De início, compulsando-se os autos e analisando-se a casuística
em disceptação, cumpre adiantar que o apelo não merece ser provido, porquanto a
sentença objurgada se afigura irretocável e isenta de vícios, estando, inclusive, em
conformidade com a processualística pátria e a mais abalizada Jurisprudência.

A esse respeito, faz-se fundamental destacar que a controvérsia
ora devolvida ao crivo desta Corte transita em redor dos direitos da consumidora
recorrente, considerando suposta falha na realização de exame médico.

Relatou a promovente na exordial que foi submetida a exame
de mamografia de rotina, e que o profissional comprimiu sua mama com muita força,
o que teria gerado um a dor insuportável  e,  posteriormente,  dormência no braço
direito e queimação, culminando com uma “subluxação posterior na cabeça umeral”.
Afirmou  que  teve  despesas  com  consultas  médicas  e  na  compra  de  vários
medicamentos,  pugnando  pela  condenação  da  demandada  em danos  materiais  e
morais experimentados.

Conforme  relatado,  o  Juízo  a  quo  julgou  improcedente  a
pretensão autoral, por entender,  em breve resumo, que  “não restou preenchido o
nexo  causal,  requisito  indispensável  à  responsabilidade  civil,  bem  como  pela
inexistência de prova nos autos da suposta falha no procedimento da mamografia
(...)”.



À luz de tal raciocínio e procedendo-se à análise da conjuntura
em apreço, tem-se, à evidência, a necessidade de manutenção do decisum recorrido,
notadamente  por  não  restar  evidenciado  nos  autos  indício  de  correlação  entre  a
conduta da pretensa ofensora e o dano causado.

Com efeito, empreendendo-se exame no escorço probatório, em
especial a perícia realizada na autora (fls. 97/98), a expert não associação as lesões no
ombro com a realização de exame de mamografia realizado pela demandada, como
sustenta  a  promovente.  Conforme  destacou  a  magistrada  processante,  a  autora
apresentou outras patologias em seu ombro, todas descritas na impressão dignóstica
da  ressonância  magnética  de  fls.  21/22:  tendinopatia  do  supra  espinhal  e
subescapular;  artrose  acrômio-clavicular;  bursite  subacromial/subdeltoidea  e
subcoracoide, além de uma pequena formação cística adjacente ao tendão do bíceps.

Nesse  panorama,  vislumbra-se  que  o  ombro  a  recorrente
apresentava problemas, em especial à artrose, e a perícia realizada não aponta como
causa  o  exame  citado,  nem mesmo  a  existência  de  nexo  de  causalidade  entre  a
conduta do demandado e o dano alegado pela parte promovente, daí porque não há
como  se  reconhecer  que  os  problemas  no  ombro  da  autora  decorreram  da
momografia realizada.

Corroborado  a  isto,  analisando  detidamente  a  argumentação
fática das partes e utilizando-se do sendo comum, difícil se chegar a conclusão de
que um exame de mamografia cause um impacto capaz de gerar uma subluxação de
ombro.

Com  relação  a  alegação  de  falha  no  procedimento  realizado
pelo  demandado,  denoto  que  a  promovente  deixara  de  trazer  aos  autos  indícios
mínimos aptos a sustentar a tese autoral, tem-se que a casuística deve ser resolvida à
luz da regra do artigo 373, do CPC, o qual prescreve competir ao autor o ônus da
prova dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, o ônus de provar qualquer fato
modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor. Este é o ensinamento de
Humberto Theodoro Júnior1: 

“No processo civil, onde quase sempre predomina o princípio
dispositivo,  que  entrega  a  sorte  da  causa  à  diligência  ou
interesse  da  parte,  assume  especial  relevância  a  questão
pertinente ao ônus da prova”. 

Esse ônus, pois, consiste na conduta processual exigida da parte
para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz. Não há um
dever  de  provar,  nem  à  parte  contrária  assiste  o  direito  de  exigir  a  prova  do
adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a

1 in Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 18ª  ed., Forense, 1999, p. 421.



causa se não provar os  fatos alegados e  do qual  depende a existência  do direito
subjetivo  que  pretende  resguardar  através  da  tutela  jurisdicional.  Isto  porque,
segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.

No preciso dizer de Kisch, o ônus da prova vem a ser, portanto,
a “necessidade de provar para vencer a causa, de sorte que nela se pode ver uma
imposição e uma sanção de ordem processual”.2

O STJ adota entendimento dominante neste sentido, in verbis:

Processual  civil.  Responsabilidade  civil.  Código  do
Consumidor. Ônus da prova. Inexistência de provas dos fatos
alegados na petição inicial. Decisões anteriores fundadas nas
provas  acostadas  aos  autos.  Impossibilidade  de  reexame.
Súmula  7/STJ.  Não  comprovação  dos  alegados  danos
materiais e morais sofridos. - Ao autor, incumbe a prova dos
atos constitutivos de seu direito. - Em que pese a indiscutível
aplicação da inversão do ônus da prova ao CDC, tal instituto
não possui aplicação absoluta. A inversão deve ser aplicada
“quando,  a  critério  do  juiz,  for  verossímil  a  alegação  ou
quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias
de experiências”. (STJ – REsp 741393/PR – Relatora: Ministra
Nancy Andrighi - DJe 22/08/2008).

No cenário  dos  autos,  portanto,  percebe-se  claramente  que a
autora apelante não trouxera tais indícios mínimos e tendentes a conferir respaldo a
suas alegações, circunstância a qual inviabiliza totalmente a sua pretensão, mormente
quando se evidencia, em contraponto, o conjunto probatório carreado pela ré.

Diante do raciocínio acima perfilhado, torna-se imprescindível
relembrar que,  uma vez ausentes os pressupostos essenciais  a ensejar o dever de
indenizar, não merece guarida a pretensão indenizatória perseguida pela autora, de
maneira que deve ser negado seguimento ao pleito recursal formulado pela mesma.

Logo, a prova colhida no processo não se revela suficiente para
configurar  o dever de indenizar.  Ausente,  in  casu,  o  nexo de causalidade entre a
conduta  do  centro  de  diagnóstico  e  o  dano  suportado,  de  modo a  comprovar  a
imperícia do serviço prestado.

Por fim, não vislumbro mácula na perícia realizada, assim como
sustenta  a  recorrente,  pois  o  contexto  daquele  laudo  quanto  utilizou  o  termo
(“digitação”)  foi  no  sentido  de  que  pode  ser  uma  das  causas  da  tendinite,  que
acomete a promovente.

2 apud, Kisch, p. 421.



Em razão de todo o acima exposto, nego provimento ao apelo,
mantendo incólumes todos os termos da sentença de mérito guerreada.

É como voto.

DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba decidiu, por unanimidade,  negar provimento ao apelo,
nos termos do voto do relator.

Presidiu a sessão o Exmo. Des.  Romero Marcelo da Fonseca
Oliveira. Participaram do julgamento o Exmo. Des. João Alves da Silva, o Exmo. Des.
Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho  e  o  Exmo.  Des.  Romero  Marcelo  da
Fonseca Oliveira.

Presente ao julgamento o Exmo Dr. José Raimundo de Lima,
Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 17 de abril de 2018.

João Pessoa, 18 de abril de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
                     Relator
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