
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0016052-40.2013.815.2001 – 6ª Vara Cível da Capital
RELATOR    : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
APELANTE  : Izabel Cristina de Melo Fernandes
ADVOGADO     : Marcos Antonio Limeira (OAB/PB 4.394)
APELADO  : GEAP – Autogestão em Saúde
ADVOGADO     : Nelson Wilians Fratoni Rodrigues (OAB/PB 128.341-A)

APELAÇÃO  CÍVEL  —  AÇÃO  DE  RESSARCIMENTO  C/C
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  —  COBRANÇA
INDEVIDA — PLANO DE SAÚDE — AUSÊNCIA DE PROVAS
A  ENSEJAR  A  PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO  —
IMPROCEDÊNCIA — MANUTENÇÃO — DESPROVIMENTO.

– “Art. 373 do CPC. O ônus da prova incumbe: 
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;” 

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos acima
identificados.

ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado, à unanimidade, negar provimento ao recurso apelatório, nos termos do voto do
relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença (fls. 173/177)
que, nos autos da Ação de Ressarcimento c/c Indenização por Danos Morais proposta por
Izabel Cristina de Melo Fernandes em desfavor da GEAP – Autogestão em Saúde, julgou
improcedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Nas  razões  recursais  (fls.  180/181),  o  demandante  pugna  pelo
provimento  do  recurso  para  reformar  a  sentença  e  julgar  totalmente  procedente  o pedido
vestibular.

Contrarrazões (fls. 184/194).

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer (fls.
202/204) opinando apenas pelo prosseguimento do recurso, sem manifestação de mérito.
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É o relatório. Voto.

Narra a inicial que o promovente recebeu uma cobrança no valor de
R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) referente a 10% (dez por cento) de uma internação no
Sistema de Assistência Social e de Saúde – SAS, antigo PRONTOCOR.

 
Alega  que  nunca  esteve  internada  naquele  nosocômio,  tendo  sido

apenas atendida em 18/03/10, em virtude de um mal súbito, mas no dia seguinte já estava
desempenhando suas atividades laborais normalmente. 

Afirma ter efetuado contato telefônico e posteriormente se dirigido à
GEAP para fazer a reclamação e esta reconheceu o erro da cobrança, atribuindo o equívoco ao
fato da existência de outra paciente, também atendida naquele mesmo dia e com o mesmo
nome, Izabel.

Diante  da  cobrança  indevida  e  dos  constrangimentos  causados,  a
requerente interpôs a presente ação pugnando pela sua procedência para condenar a requerida
ao  ressarcimento  do  valor  de  R$  480,00  (quatrocentos  e  oitenta  reais),  bem  como  ao
pagamento de danos morais.

Dirimindo a controvérsia, o magistrado julgou improcedente o pedido
inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando o promovente nas custas e honorários
advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em
decorrência da gratuidade judiciária anteriormente deferida. 

 
Pois bem.

Importante  destacar,  primeiramente,  que  a  atividade  desenvolvida
pelos planos de saúde está abrangida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme seu
artigo 3º, § 2º, in verbis:

Art. 3° ...
...
§  2°  Serviço  é  qualquer  atividade  fornecida  no  mercado  de  consumo,
mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de
crédito  e  securitária,  salvo  as  decorrentes  das  relações  de  caráter
trabalhista.

Ademais, de acordo com a Súmula 469 do STJ, “aplica-se o Código
de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”.

O cerne da controvérsia reside na legalidade ou não da cobrança de R$
480,00 (quatrocentos e oitenta reais) efetuada pela GEAP, referente a 10% (dez por cento) de
uma internação no Sistema de Assistência Social e de Saúde – SAS, antigo PRONTOCOR, no
dia 18/03/10.

Na sentença  o magistrado de  primeiro  grau  julgou improcedente  o
pedido inicial por não haver prova do ato ilícito, como também do pagamento do suposto
indébito, aptos a caracterizar o respectivo prejuízo material.
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Como ressaltado pelo julgador  a quo, os demonstrativos juntados ao
caderno processual  pela  autora possivelmente se referem a caso análogo,  diverso daquele
narrado na petição inicial e, consequentemente, do objeto do pedido. 

 
De fato, os e-mails (fls. 08/09) e os demonstrativos de participação

(fls. 10/17), bem como os extratos de participação (fls. 19/22) são datados do ano de 2012, em
completa dissonância com a data do fato arguido na petição inicial, que é do ano de 2010.
Além do mais, embora haja o pleito de ressarcimento, em nenhum momento vieram aos autos
a prova do referido pagamento indevido. 

Desta maneira, apesar da promovente/apelante afirmar o pagamento
indevido  e  que  sofreu  dano  de  ordem  moral,  esta  não  trouxe  aos  autos  farta  prova
demonstrando os fatos e a relação de causalidade para ensejar o dever de ressarcimento e
indenização.

 
Nesta  esteira,  embora  as  questões  consumeristas  devam  ser

interpretadas de forma mais benéfica aos consumidores, devido à sua notória hipossuficiência
frente aos fornecedores de serviços e produtos, compete ao consumidor desincumbir-se, ao
menos, do ônus mínimo da prova.

Art. 373. O ônus da prova incumbe: 
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Sabe-se que,  nos termos do art.  14 do CDC, a responsabilidade do
fornecedor de serviços é objetiva. Vejamos:

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.

Vale ressaltar, contudo que, de acordo com §3º do supramencionado
dispositivo, não haverá a responsabilidade do fornecedor quando inexistir defeito no serviço
prestado ou quando o fato ocorrer por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Art. 14. 'Omissis'
(...)
§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro..

Desse modo, pelas provas colhidas ao caderno processual, não restou
devidamente comprovada a prática de qualquer ilicitude da empresa demandada para ensejar
sua  condenação  ao  ressarcimento  de  valor  pago  indevidamente  e/ou  pagamento  de
indenização pelos danos morais alegados na inicial.

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  REPARAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E
MATERIAIS.  IMPROCEDÊNCIA.  INSURGÊNCIA.  PRELIMINAR.
CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  INOCORRÊNCIA.  PRODUÇÃO  DE
PROVA ORAL. DISPENSA PELA PARTE INTERESSADA. REJEIÇÃO.
MÉRITO.  VOO  INTERNACIONAL.  EMBARQUE  NÃO  EFETIVADO.
ALEGAÇÃO  DE  PRÁTICA  ABUSIVA  PELA  COMPANHIA  AÉREA.
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OVERBOOKING. NÃO COMPROVAÇÃO. FATO CONSTITUTIVO DO
DIREITO  ALEGADO.  ÔNUS  DA DEMANDANTE.  APLICAÇÃO  DO
ART.  333,  I,  DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.  PRESSUPOSTOS
DO  ART.  186  C/C  ART.  927,  DO  CÓDIGO  CIVIL.  AUSÊNCIA.
DEVER  DE  INDENIZAR  INEXISTENTE.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  557,  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO  CIVIL.  SEGUIMENTO  NEGADO.  -  Tendo  a  parte
interessada  informado  expressamente  o  seu  desinteresse  pela
produção de provas e postulado o julgamento antecipado da lide, é de
se  afastar  a  alegação  de  cerceamento  de  defesa  em decorrência  da
não produção de prova oral. - A possibilidade de inversão do ônus da
prova em favor da parte hipossuficiente, nos moldes previstos no art.
6º,  VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não desobriga a parte
de  comprovar  minimamente  os  fatos  constitutivos  do  seu  direito.  -
Conforme  enunciado  no  art.  186  c/c  o  art.  927,  ambos  do  Código
Civil, para que haja o dever de indenizar, imprescindível a presença,
simultânea, dos pressupostos ensejadores da responsabilidade civil, a
saber, o ato ilícito, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano
existe  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00315195820108152003,  -  Não  possui  -,  Relator  DES  FREDERICO
MARTINHO DA NOBREGA COUTINHO , j. Em 12-05-2015)

Sendo assim, agiu acertadamente o magistrado de primeiro grau ao
julgar  improcedente  a  demanda,  não  havendo  motivos  ensejadores  para  modificação  da
sentença.

Feitas estas considerações,  nego provimento ao recurso apelatório,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu a Sessão o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque.
Participaram ainda do julgamento a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes e o Exmo.
Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides (Relator).

Presente ao julgamento o Dr. Marcus Vilar Souto Maior, Procurador
de Justiça.

João Pessoa, 24 de abril de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
                      Relator
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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0016052-40.2013.815.2001 – 6ª Vara Cível da Capital

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença (fls. 173/177)
que, nos autos da Ação de Ressarcimento c/c Indenização por Danos Morais proposta por
Izabel Cristina de Melo Fernandes em desfavor da GEAP – Autogestão em Saúde, julgou
improcedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Nas  razões  recursais  (fls.  180/181),  o  demandante  pugna  pelo
provimento  do  recurso  para  reformar  a  sentença  e  julgar  totalmente  procedente  o pedido
vestibular.

Contrarrazões (fls. 184/194).

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer (fls.
202/204) opinando apenas pelo prosseguimento do recurso, sem manifestação de mérito.

É o relatório.

Peço dia para julgamento. 

João Pessoa, 26 de março de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
                      Relator
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