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<CABBCAADDABACCBCABDAACDBADCBAACACBBAA
DDADAAAD> 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR – 
PACIENTE EM ESTADO DE CONVALESCENÇA TROCADO DE QUARTO 
PARA BENEFÍCIO DE TERCEIRO TIDO COMO CELEBRIDADE – 
DISCRIMINAÇÃO SOCIAL COMPROVADA – DANO MORAL 
RECONHECIDO.  
– Pratica ilícito assentado em discriminação social, o hospital que 
promove a retirada de paciente que estava devidamente acomodado em 
quarto de hospital e em estado de convalescença, transferindo-o para 
outro quarto, apenas com o fito de beneficiar terceiros no aspecto social, 
acomodando no primeiro quarto paciente celebridade do mundo 
televisivo.  
– Mantido o valor da condenação fixado de acordo com os princípios da 
moderação e razoabilidade. 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0000.18.060355-7/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - APELANTE(S): FLAVIA CRISTINA 
REIS DE PAULA MACEDO FARIA, THIAGO DE MACEDO FARIA, UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE 
TRABALHO MEDICO - APELADO(A)(S): FLAVIA CRISTINA REIS DE PAULA MACEDO FARIA, THIAGO DE MACEDO 
FARIA, UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

 
A C Ó R D Ã O 

 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 13ª CÂMARA CÍVEL do 

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da 

ata dos julgamentos, em NEGAR PROVIMENTO AO PRIMEIRO E AO 

SEGUNDO RECURSO DE APELAÇÃO.  

 
DES. LUIZ CARLOS GOMES DA MATA  

RELATOR. 
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DES. LUIZ CARLOS GOMES DA MATA (RELATOR) 
 

V O T O 
 

Versa o presente embate sobre 02 (dois) recursos de apelação, 

o primeiro interposto pelos autores, THIAGO DE MACEDO FARIA e 

FLÁVIA CRISTINA REIS DE PAULA MACEDO FARIA, e o segundo 

interposto pelo Requerido, UNIMED BELO HORIZONTE 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, face à sentença proferida 

pela ilustre Juíza de Direito da 11ª vara cível desta capital, Dra. Cláudia 

A. Coimbra Alves, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, 

com condenação da segunda apelante no pagamento de indenização 

por danos morais, em favor dos autores, no valor individual de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais).  

 

Sustentam os primeiros apelantes, Thiago de Macedo e Flávia 

Cristina, a necessidade da sentença ser modificada, porquanto o valor 

arbitrado não condiz com o real valor devido, tendo em vista que a 

ofensa foi grave e, portanto, pleiteiam a majoração do valor da 

condenação. 

 

Dispensado o preparo, face à gratuidade de justiça. 

 

Sustenta a segunda apelante, Unimed BH, que não houve a 

prática de qualquer ofensa, tendo referida empresa cumprido a 

contento as suas obrigações contratuais e, assim, descabida se mostra 

a condenação na reparação por danos morais. 
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Acrescenta que, a noção de dano moral está ligada a ofensa de 

bens de ordem moral, à liberdade, à honra, à pessoa ou à família, o 

que não é o caso dos autos. 

 

Tecendo considerações outras, termina por pleitear pelo 

provimento do apelo, com reforma da sentença, para que o pedido 

inicial seja julgado improcedente.  

 

Recurso devidamente preparado. 

 

Não houve apresentação de contrarrazões pelas partes. 

 

Este é o relatório. DECIDO: 

 
Conheço dos recursos de apelação, diante da presença dos 

pressupostos de admissibilidade. 

 

Vejo que, os autores ingressaram com a ação de indenização 

por danos morais asseverando, em síntese, que foram vítimas de 

discriminação social, porquanto, logo após a autora ter dado luz à 

criança e já estar devidamente acomodada e em estado de 

convalescença no quarto 501 do hospital da Requerida, terminou por 

ser transferida para outro quarto e leito, sob a alegada justificativa de 

que o quarto iria passar por reforma.  

No entanto, afirmam, a verdade é que o casal foi transferido 

para um apartamento em piores condições apenas, para que uma 

outra pessoa, tida como celebridade, fosse acomodada no quarto de 

onde os autores foram retirados.  
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A sentença proferida, constante de ordem eletrônica 69 e 70, 

reconheceu a discriminação social praticada pela Requerida, já que, o 

quarto de onde os autores foram retirados, foi ocupado em seguida 

pela pessoa de nome Aline Golschalg, não tendo a Requerida 

justificado a contento, o motivo dessa mudança. 

 

A análise paira unicamente sobre a ocorrência ou não de 

discriminação social pela Requerida frente aos autores, pelo fato dessa 

última ter retirado os autores de um dos leitos do hospital para ocupa-

lo por outra pessoa apresentada como celebridade, terminando por 

alojar os autores em outro leito de pior qualidade, sem causa 

justificadora plausível e legal para essa mudança. 

 

A parte Requerida, quando apresentou sua contestação, 

reconheceu que houve a transferência dos autores de um quarto do 

hospital para outro. A justificativa apresentada foi no sentido de que, se 

fazia necessário consertar a porta da mesa de refeição que estava no 

quarto e, somente após o conserto havido, é que o quarto, que já 

estava liberado, foi liberado para terceiros. 

 

Na análise do conjunto probatório, não tenho dúvida de que, a 

justificativa apresentada pela empresa Unimed não restou comprovada 

nos autos. O documento unilateral apresentado pelo hospital, dando 

conta de que foi aberto um pedido de conserto da porta da mesa de 

refeição, não comprova a necessidade de transferência de quarto do 

casal autor.  

Ademais, não há comprovação de que houve esse alegado 

conserto, bem como, não há, sequer, comprovação de que a suposta 

mesa necessitasse mesmo do alegado reparo. 
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E mais, ainda que fosse realmente necessário um conserto de 

porta de uma mesa de refeição, cumpre reconhecer que, ainda assim, 

terminou a parte apelante por acomodar o casal no quarto onde estava 

essa mesa que necessitava de reparos.  

Logo, se o suposto defeito era causa para não deixar o casal 

autor no quarto, contraditória se mostra a prévia acomodação do casal 

autor no mesmo quarto, cujo defeito no móvel já existia antes da 

acomodação.  

Não bastasse, há que se considerar a possibilidade de trauma 

físico para a paciente, quando o hospital se dispõe a promover a 

remoção da paciente do quarto, paciente esta em estado de 

convalescença e, portanto, a preservação da situação física e até 

mesmo psicológica da autora, é muito mais importante que a simples 

necessidade de conserto de uma porta de mesa de refeição. 

 

Lado outro, a prova testemunhal produzida, especialmente pela 

testemunha Jussara Adriana Gonçalves Freire da Silva (ordem 

eletrônica 66), demonstrou que, no dia da transferência dos autores, 

desde cedo já era de conhecimento das pessoas que uma paciente 

(ex-BBB – Big Brother Brasil) iria ser acomodada em um dos quartos 

daquele andar, já no momento em que referida pessoa deu entrada no 

hospital.  

E, na sequência do testemunho, confirmou que a conhecida 

celebridade foi acomodada justamente no quarto de onde houve a 

retirada dos autores e, ainda, confirmou que o quarto foi preparado 

para receber a dita paciente, pois foi providenciada a colocação de 

“lustre e persiana”.  

 

O testemunho apresentado confirma plenamente a narrativa da 

inicial proposta, de que, referido quarto 501 foi preparado para receber 
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a “celebridade”, não sem antes promover o hospital a retirada do casal 

autor do referido quarto, remanejando-o para outra dependência, por 

mero capricho para atender e dar melhor conforto à dita celebridade. 

 

Ressoa pois, que houve sim, uma discriminação social e, o mais 

grave, essa discriminação ensejou ema mudança de ambiente de 

quem já estava acomodado e em estado de convalescença no leito do 

hospital, apenas por mero capricho da rede hospitalar Requerida que, 

sem qualquer consideração com a paciente internada, preocupou-se 

apenas na ênfase de status de melhor acomodar a pessoa de seu 

interesse.   

 

Sendo assim, confirmo a sentença no tocante ao 

reconhecimento do ilícito praticado pelo hospital apelante, não 

havendo dúvida de que, a discriminação praticada é causa de abalo 

moral, ante a subserviência psicológica imposta ao paciente e seu 

acompanhante, em sentimento de repulsa e de segregação causado 

aos mesmos. 

 

No tocante ao valor arbitrado, vejo que, a sentença impôs uma 

condenação em favor do casal autor no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais). 

 

A meu ver, referido valor está correlato com os princípios da 

razoabilidade e moderação, bem como, correlato com a subjetividade 

decorrente do grau do dano e da ofensa, não merecendo a sentença 

qualquer alteração neste tópico. 
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Pelo exposto, confirmo inteiramente a sentença proferida, razão 

pela qual, NEGO PROVIMENTO AO PRIMEIRO E AO SEGUNDO 

RECURSO DE APELAÇÃO. 

 
Dispensável a majoração dos honorários, frente ao disposto no 

artigo 85, § 11, tendo em vista que a sentença já promoveu a 

condenação no percentual máximo de 20% (vinte por cento). 

 

Custas finais e recursais, pelas partes, suspensa a cobrança, 

em relação aos primeiros apelantes, face à gratuidade de justiça. 

 

É como voto. 

  

 
DES. JOSÉ DE CARVALHO BARBOSA - De acordo com o(a) 
Relator(a). 

DES. NEWTON TEIXEIRA CARVALHO - De acordo com o(a) Relator(a). 

 

SÚMULA: "NEGARAM PROVIMENTO AO PRIMEIRO 
E AO SEGUNDO RECURSO DE APELAÇÃO" 


