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APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO
DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA
COMBINADO COM RESTITUIÇÃO DE VALORES
COM  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.
PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE PRÓTESE
CIRÚRGICA.  AUTORIZAÇÃO NEGADA.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA.
VEDAÇÃO CONTRATUAL. PRETENSÃO
INFUNDADA. RECUSA ILEGAL E ABUSIVA.
NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO
CONTRATUAL À LUZ DO CÓDIGO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR. DANO  MATERIAL
COMPROVADO.  DANO  MORAL.  MERO
ABORRECIMENTO  NÃO  PASSÍVEL  DE
INDENIZAÇÃO.  SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA.
OCORRÊNCIA. PROVIMENTO  PARCIAL  DO
APELO E RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

-É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde
que  exclui  o  custeio  dos  meios  e  materiais
necessários ao melhor desempenho do tratamento
clínico ou do procedimento cirúrgico, mesmo quando
escritas  em  termos  claros,  com  caracteres
ostensivos e legíveis e em destaque.

-Descabida  a  pretensão  de  recebimento  da
indenização por danos morais tão somente em razão
de mero dissabor comum à vida cotidiana, sob pena
de incentivar-se a banalização do instituto.
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Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados: 

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, PROVER
PARCIALMENTE  o Apelo  e  julgar  PREJUDICADO o  Recurso Adesivo,  nos
termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 377. 

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação  Cível  e  Recurso  Adesivo, manejados

pela  UNIMED João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico e por Terezinha

Lins de Albuquerque, respectivamente, contra decisão do Juízo da 4ª Vara da

Comarca de Santa Rita de fls. 262/267 que, nos autos da Ação de Declaração

de  Nulidade  de  Cláusula  Combinado  com  Restituição  de  Valores  com

Indenização por Danos Morias, julgou procedente o pedido “para declarar nula

a  cláusula  contratual  número  38  do  contrato  em  apreço,  determinando  a

cobertura médica da prótese cirúrgica e a restituição dos valores efetivamente

pagos  pela  promovente,  corrigidos  monetariamente  pelo  INPC  a  partir  do

pagamento,  bem como para  condenar  a  ré  no  pagamento  de R$  4.000,00

(cinco mil reais) a título de indenização por dano exclusivamente moral, com

acréscimo de juros de mora legais à base 1% ( um por cento) ao mês, estes

devidos a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e aqueles a partir da

cotação.”

Nas razões do Recurso  de  Apelação de fls.  269/288,  a

Apelante alega, preliminarmente, a necessidade de sobrestamento, em virtude

de  reconhecimento  de  repercussão  geral  da  aplicação  retroativa  da  Lei  nº

9.656/98 pelo STF. No mérito,  sustentou que não há previsão contratual  de

fornecimento  de  prótese  bem como a  legalidade  da  existência  de  cláusula

limitadora de cobertura. Aduziu que não ocorreu a adaptação do contrato do

Autor,  permanecendo  a  aplicação  das  regras  anteriores  a  Lei  nº  9.656/98.

Defendeu,  ainda,  que  não  houve  danos  morais  a  serem  reparados  nem

tampouco danos materiais. Por fim, pediu o provimento do Apelo para reformar

a  sentença  na  íntegra  ou  minoração  da  indenização  por  danos  morais  e

honorários sucumbenciais.
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Nas razões do Recurso Adesivo de fls. 322/324, a Recorrente,

em  síntese,  pediu  a  majoração  dos  danos  morais  e  dos  honorários

sucumbenciais arbitrados.

A Apelada apresentou as contrarrazões às fls. 310/321 e a

Recorrida às fls. 352/357.

A Procuradoria  de  Justiça  emitiu  o  parecer  de  fls.  361/369

opinando pelo desprovimento do Apelo e provimento do Recurso Adesivo.

É o relatório. 

VOTO 

Preenchidos  os  requisitos  de  admissibilidade,  conheço  dos

Recurso e passo analisá-los.

Da Preliminar

Sem  delongas,  afasto  a  preliminar  de  sobrestamento  do

presente processo, por força de repercussão geral, pois a matéria discutida no

RE nº 578801, Min. Relatora Cármen Lúcia, não interfere no julgamento destes

autos.

Do Mérito

   Infere-se dos autos que Terezinha Lins de Albuquerque sofreu

um acidente  doméstico  e  que,  diante  da  gravidade  da  lesão,  o  médico  da

Promovente  indicou  uma  cirurgia  denominada  Artroplastia  Total  do  Quadril,

caracterizada pela substituição do quadril com a colocação de uma prótese. 

Entretanto,  a  Unimed  negou-se  a  cobrir  os  gastos  com  a

referida cirurgia sob o argumento de que a cláusula 38, constante no contrato,

vedava a cobertura de próteses:
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CLÁUSULA  38  –  Ficam  expressamente  excluídos  da
cobertura  contratual  os  fornecimentos  de  aparelhos
ortopédicos  (órteses,  próteses  e  materiais  de  síntese
óssea, ortofônicos e outros, os aviamentos de óculos e de
lentes de qualquer natureza, os fornecimentos de prótese
cardiovascular,  de  válvulas  e  de  aparelhos  de
complementação ou substituição de funções (próteses).

Todavia,  ante  a  urgência  do  caso,  a  Autora  realizou  o

pagamento  da  prótese  com  cartão  de  crédito,  conforme  recibo  de  fl.  69,

ajuizando,  em  seguida,  a  presente  ação,  visando  ressarcimento  do  valor

desembolsado com a prótese e indenização pelos danos morais provocados,

tendo sido julgado procedente, como mencionado anteriormente.

Pois bem.

Apesar  de,  ab  initio, ser  inaplicável  a  Lei  n.º  9.656/98  ao

presente  caso,  por  ter  sido  o  contrato  de  prestação  de  serviços  médico-

hospitalares firmado em 06 de agosto de 1997, não se pode negar a incidência

das normas protecionistas previstas no Código de Defesa do Consumidor à

hipótese em apreço (art. 35, CDC), em respeito à função social do contrato,

boa fé das partes e equidade nas relações contratuais. 

Revela-se,  portanto,  perfeitamente  plausível  a  discussão  da

cláusula  restritiva  mencionada,  tendo  em  vista  a  característica  peculiar  do

contrato de plano de saúde, que é de trato sucessivo, bem como o fato das

normas  previstas  na  legislação  consumerista  serem de  ordem pública  com

aplicação imediata. 

Analisando literalmente a cláusula nº 38, do contrato de plano

de  saúde  em  questão,  dúvidas  não  remanescem  acerca  da  exclusão  do

procedimento  cirúrgico  do plano de saúde contratado,  cuja  exclusão fere  o

princípio  da  razoabilidade.  E,  à  medida  que  se  admite  a  incidência  da  lei

consumerista, in casu, vislumbra-se a abusividade de tal cláusula impeditiva de

cobertura da colocação da prótese.

Normalmente, esses contratos são, por natureza, de adesão,
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colocando o consumidor em exagerada desvantagem. 

Esse raciocínio traduz-se exatamente no conteúdo do art. 51,

IV, da Lei  nº 8.078/90, onde se reconhece a nulidade, de pleno direito, das

cláusulas  contratuais  que  estabeleçam  obrigações  consideradas  iníquas,

abusivas, e que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou seja,

incompatíveis com a boa-fé e a equidade.

Acerca  da  matéria,  é  válido  colacionar  o  seguinte  aresto:

“RECURSO  ESPECIAL  -  PLANO  DE  SAÚDE  -
EXCLUSÃO  DA  COBERTURA  O  CUSTEIO  OU  O
RESSARCIMENTO  DE  IMPLANTAÇÃO  DE  PRÓTESE
IMPORTADA  IMPRESCINDÍVEL  PARA  O  ÊXITO  DA
INTERVENÇÃO CIRÚRGICA COBERTA PELO PLANO -
INADMISSILIDADE  -  ABUSIVIDADE  MANIFESTA  DA
CLÁUSULA  RESTRITIVA  DE  DIREITOS  -  RECURSO
ESPECIAL  PROVIDO.  I  -  Ainda  que  se  admita  a
possibilidade  do  contrato  de  plano  de  saúde  conter
cláusulas que limitem direitos do consumidor, desde que
estas  estejam  redigidas  com  destaque,  permitindo  sua
imediata  e  fácil  compreensão,  nos  termos  do  §  4º  do
artigo 54 do CDC, mostra-se abusiva a cláusula restritiva
de  direito  que  prevê  o  não  custeio  de  prótese,
imprescindível  para  o  êxito  do  procedimento  cirúrgico
coberto  pelo  plano,  sendo  indiferente,  para  tanto,  se
referido  material  é  ou  não  importado;
II - Recurso provido .

          Não  diverge  o  entendimento  dessa  Egrégia  Corte  de  Justiça:

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  PLANO  DE  SAÚDE.
CONTRATO.  HEMODIÁLISE  EXCLUÍDA  DA
COBERTURA.  CLÁUSULA  QUE  COLOCA  O
CONSUMIDOR  EM  DESVANTAGEM  EXCESSIVA.
REDAÇÃO  EM  LETRAS  DE  TAMANHO  MINÚSCULO.
OFENSA AO CDC. DESPROVIMENTO DO RECURSO.  
-  É  nula  a  cláusula  que  exclui  do  plano  de  saúde  a
cobertura  do  tratamento  da  hemodiálise,  porquanto
coloca o consumidor em desvantagem exagerada e viola
os  princípios  da  boa-fé  e  da  eqüidade.  
- Nos termos do artigo 54, § 4º, do CDC, as cláusulas que
implicarem  limitação  de  direito  do  consumidor  deverão
ser  redigidas  em  destaque,  permitindo  sua  imediata  e
fácil  compreensão.  NEGADO  PROVIMENTO  AO
RECURSO. 
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                   A cláusula é abusiva porque impede que o consumidor tenha

acesso a  objeto  imprescindível  para  que o  tratamento  médico  que lhe  fora

garantido contratualmente seja prestado,  revelando a contrariedade lesiva a

necessidade da interpretação a seu favor.

Importante  enfatizar  que  para  o  êxito  do  tratamento

médico/cirúrgico,  é  insuficiente  que  o  Plano  Assistencial  assegure  ao

consumidor apenas a realização da cirurgia, porquanto a colocação da prótese,

no caso em tela, integra o ato cirúrgico necessário para recuperação funcional

reduzindo os riscos de complicações clínicas.

Nessa  linha  de  entendimento,  apresenta-se  evidente  que,  a

prosperar a tese sufragada pela cooperativa médica, estar-se-ia a chancelar a

possibilidade de o plano de saúde fornecer os fins, a cirurgia, não fornecendo

os meios  -  os  instrumentos  necessários  a  tal  desiderato.  Necessariamente,

nessa  hipótese,  a  vontade  do  consumidor  estaria  viciada  por  ocasião  da

assinatura do contrato, porquanto é impossível, de antemão, prever se para

determinado  tratamento  seria  necessária  a  utilização  de  próteses  cujo

fornecimento é excluído pela avença.

Daí porque a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal  de

Justiça  é  uníssona  em  repudiar  a  recusa  de  fornecimento  de  instrumental

cirúrgico  ou  fisioterápico,  quando  este  se  encontrar  proporcionalmente

interligado à prestação contratada, como é o caso de próteses essenciais ao

sucesso  das  cirurgias  ou  tratamento  hospitalar  decorrente  da  própria

intervenção cirúrgica. Senão veja-se:

“CONSUMIDOR.  PLANO  DE  SAÚDE.  CLÁUSULA
LIMITATIVA  DE  FORNECIMENTO  DE  PRÓTESES.
INAPLICABILIDADE.  CIRURGIA  CUJO  SUCESSO
DEPENDE DA INSTALAÇÃO DA PRÓTESE.1. Malgrado
válida, em princípio, a cláusula limitativa de fornecimento
de próteses, prevendo o contrato de plano de saúde, no
entanto,  a  cobertura  de  determinada  intervenção
cirúrgica,  mostra-se  inaplicável  a  limitação  caso  a
colocação  da  prótese  seja  providência  necessária  ao
sucesso do procedimento. 2. No caso, é indispensável a
colocação de próteses de platina para o êxito da cirurgia
decorrente  de  fratura  de  tíbia  e  maléolo.
3. Recurso especial conhecido e provido” (Resp 873.226 /
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SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJ
22/02/2011).  

“DIREITO  CIVIL.  PLANO  DE  SAÚDE.  CIRURGIA
AUTORIZADA.  AUSÊNCIA  DE  COBERTURA  DA
COLOCAÇÃO DE PRÓTESES INDISPENSÁVEIS PARA
O  SUCESSO  DO  PROCEDIMENTO.
I - É legal em contrato de plano de saúde a cláusula que
limite os direitos do consumidor, desde que redigida com
as  cautelas  exigidas  pelo  Código  de  Defesa  do
Consumidor. 2 - Entretanto, se a colocação de próteses é
necessária  para  o  tratamento  cirúrgico  autorizado  pela
seguradora, é abusiva a cláusula que prevê sua exclusão
da  cobertura.  Recurso  Especial  provido  (Resp
811.867/SP, Relator Ministro Sidnei Beneti, 3ª Turma, DJ
22/04/2010)”.
 

Vê-se, pois, que o plano de saúde que se presta, a partir de

uma  contraprestação  do  associado,  a  assisti-lo  em  serviços  médico-

hospitalares,  não pode se amparar  em cláusula  contratual  que inviabilize o

alcance da finalidade do contrato, sob pena de afronta à boa-fé e à função

social do contrato, não havendo, dessa maneira, como prosperar sob qualquer

aspecto a insurreição da Unimed.

Em caso análogo, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça: 

AGRAVO REGIMENTAL. PLANO DE SAÚDE ANTERIOR
À  LEI  9.656/98.  PROCEDIMENTO  CIRÚRGICO
COBERTO  PELO  PLANO.  PRÓTESE.  CUSTEIO
DEVIDO.  JURISPRUDÊNCIA DO  STJ.  AUSÊNCIA DE
AFRONTA  AO  ARTIGO  535  DO  CPC.  RECURSO
ESPECIAL.  PRETENSÃO  DE  REVISÃO  DE  MATÉRIA
FÁTICA  E  CLÁUSULA  CONTRATUAL.
IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULAS  5  E  7  DO  STJ
FUNDAMENTAÇÃO  RECURSAL  DEFICIENTE  E
AUSÊNCIA  DE  IMPUGNAÇÃO  A  ARGUMENTO
CONSTITUCIONAL  DO  ACÓRDÃO.  APLICAÇÃO  DAS
SÚMULA 284  E 283  DO STF.  AGRAVO REGIMENTAL
NÃO  PROVIDO  COM  APLICAÇÃO  DE  MULTA.
1.  Inexiste  afronta  ao  artigo  535  do  CPC,  quando  o
acórdão  enfrentou  a  matéria  controvertida  na  lide  e
declinou  os  fundamentos  pelos  quais  decidiu.
2.  Não  prospera  a  pretensão  no  sentido  de  que  o
reconhecimento de ausência de violação ao artigo 535 do
CPC,  implica  no  preenchimento  do  requisito  do
prequestionamento,  pois  o  juiz  pode  decidir  à  luz  de
preceitos  diferentes  daqueles  indicados  no  recurso
especial.  3.  Afigura-se  inviável,  em  sede  de  recurso
especial,  a  revisão  de  matéria  fática  e  de  cláusula
contratual.  Incidem  as  Súmulas  5  e  7  do  STJ.
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4. A ausência de impugnação a fundamento constitucional
do acórdão, assim como a deficiência na argumentação
desenvolvida no recurso especial, atraem a aplicação das
Súmulas  283  e  284  do  colendo  STF.
5. Nos termos da jurisprudência consolidada no STJ "É
considerada abusiva, mesmo para contratos celebrados
anteriormente  à  Lei  9.656/98,  a  recusa  em  conferir
cobertura securitária, para indenizar o valor de próteses
necessárias  ao  restabelecimento  da  saúde"  (REsp
918.392/RN,  Rel.  Ministra  NANCY  ANDRIGHI,  DJe
01/04/2008).  6.  Agravo  regimental  não  provido,  com
aplicação de multa.  (AgRg no AREsp 143.474/PB,  Rel.
Ministro  LUIS  FELIPE  SALOMÃO,  QUARTA  TURMA,
julgado em 02/10/2012, DJe 09/10/2012)

Desse modo, mantenho o capítulo da sentença que declarou

nula a cláusula contratual nº 38 e determinou o ressarcimento dos custos da

prótese implantada na Autora.

Quanto  ao  pedido  de  indenização  por  danos  morais,  não

vislumbro, pela narrativa dos fatos e pelo arcabouço probatório, que a conduta

da  Promovida  tenha  afetado  sua  esfera  moral,  de  forma  a  ensejar  a

indenização  pleiteada.  Assim,  conclui-se  que  se  houve  algum  percalço,  o

mesmo enquadra-se em mero aborrecimento do cotidiano, não ensejando a

indenização moral conforme pleiteada.

 A preocupação maior é buscar, com clareza e discernimento,

quais aqueles casos em que se afigura legítima a reparação dos danos morais

em virtude da ocorrência de um dano, com o fito de ser evitar abuso por parte

do jurisdicionado. 

Nesse palmilhar de ideias, entendo que meros aborrecimentos,

comuns a todos que vivem em sociedade, não são capazes de produzir dor à

alma e à personalidade do indivíduo. Nesse sentido: 

APELAÇÃO  CÍVEL  Nº  0025764-30.2008.815.2001  6
AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO.  DANOS  MORAIS.
COMPROVAÇÃO  DE  DANO.  INEXISTÊNCIA.  MERO
DISSABOR.  Mero  dissabor,  aborrecimento,  mágoa,
irritação ou sensibilidade exacerbada ficam fora da órbita
do dano moral.  (TJMG; APCV 1.0145.11.028383-8/001;
Rel.  Des.  Pereira  da  Silva;  Julg.  26/02/2013;  DJEMG
07/03/2013)  (realcei)  APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO
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PROCESSUAL  CIVIL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  MÚTUO  BANCÁRIO.
INADIMPLEMENTO  CONTRATUAL.  EMISSÃO  DE
BOLETOS.  MERO  DISSABOR.  DANO  MORAL  NÃO
CONFIGURADO.  REGISTRO  EM  CADASTRO  DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEVOLUÇÃO DE CHEQUE
POR  INSUFICIÊNCIA  DE  FUNDOS.  PRINCÍPIO  DA
ESTABILIZAÇÃO  DA  DEMANDA.  ALTERAÇÃO  DA
CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE.  O dano moral
decorre  de  lesão  a  direito  da  personalidade  e
pressupõe  grave  e  excepcional  situação  de
constrangimento,  angústia,  vergonha,  suficiente  a
afetar  a  integridade  psíquica  da  pessoa.  Mero
aborrecimento,  dissabor,  mágoa,  irritação  ou
sensibilidade exacerbada, inerentes ao cotidiano da
execução dos contratos, estão fora da órbita do dano
moral. Feita  a  citação,  é  defeso  ao  autor  modificar  a
causa de pedir.  (TJMG; APCV 1.0702.11.024301-2/003;
Rel.  Des.  José  Flávio  de  Almeida;  Julg.  10/10/2012;
DJEMG 22/10/2012) (grifei)

 A propósito, confira-se o entendimento perfilhado pelo Colendo

Superior Tribunal de Justiça: 

AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO UNIPESSOAL. ART.
557, CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL.
INDENIZAÇÃO. DEFEITO DE VEÍCULO. 15 VISITAS À
CONCESSIONÁRIA. (...)- Não há dano moral quando os
fatos narrados estão no contexto de meros dissabores,
sem  abalo  à  honra  do  autor.  Inda  mais,  os
aborrecimentos ficaram limitados à indignação da pessoa,
sem qualquer repercussão no mundo exterior. (AgRg no
AgRg no Ag 775948, Relator: Ministro Humberto Gomes
de Barros, Terceira Turma, j. 12/02/2008) 

"O mero dissabor  não pode ser  alçado 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.
Recurso  Especial  conhecido  e  provido"  (STJ,  REsp  n.
606382/MS,  4ª  T.,  rel.  Min.  CESAR  ASFOR  ROCHA,
DJU: 17.05.2004, p. 00238).

 RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  INOCORRÊNCIA.
AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO.  COMPRA  DE  VEÍCULO
'ZERO'  DEFEITUOSO.  DANOS  MORAIS.
INEXISTÊNCIA.  MERO  DISSABOR.  (...)  II.  Os  danos
morais surgem em decorrência de uma conduta ilícita ou
injusta, que venha a causar forte sentimento negativo em
qualquer  pessoa  de  senso  comum,  como  vexame,
constrangimento humilhação, dor. Isso, entretanto, não se
vislumbra  no  caso  dos  autos,  uma  vez  que  os
aborrecimentos ficaram limitados à indignação da pessoa,
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sem qualquer  repercussão no mundo exterior.  Recurso
especial  parcialmente  provido.  (REsp  628854  /  ES  -
Relator:  Ministro  CASTRO  FILHO,  Terceira  Turma,  j.
03/05/2007)

 Nessa linha de raciocínio, considera-se descabida a pretensão

de recebimento da indenização por danos morais tão somente em razão de

mero  dissabor  comum  à  vida  cotidiana,  sob  pena  de  incentivar-se  a

banalização do instituto. 

In  casu,  não  é  possível  concluir,  da  narrativa  dos fatos  que

deram suporte à demanda, que sobreviera algum dano capaz de justificar a

reparação dos danos extrapatrimoniais.

Assim, a sentença merece reparo nesse ponto.

Por  outro  lado  e  sem  delongas,  no  que  se  refere  a

sucumbência,  in casu, deve consistir na repartição proporcional das custas e

honorários advocatícios, pois cada litigante foi, em parte, vencedor e vencido,

devendo ser recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre

eles  os  honorários  advocatícios  e  as  despesas processuais  (CPC,  art.  21),

mantendo-se suspensa a cobrança, em relação a promovente, em virtude da

mesma ser assistida pela justiça gratuita.

No  que  se  refere ao  questionamento  sobre  o  quantum

indenizatório  e  valor  dos  honorários  sucumbenciais,  objeto  do  Recurso

Adesivo, considero os pedidos prejudicados, em virtude da reforma do capítulo

da sentença que determinou a reparação por danos morais, bem como pela

ocorrência de sucumbência recíproca. 

Frente ao exposto, PROVEJO  PARCIALMENTE  o  Apelo  e

reformo a sentença para:  julgar  improcedente  o pedido de indenização por

danos  morais  e  reconhecer  a  sucumbência  recíproca.  No  mais,  julgo

PREJUDICADO o Recurso Adesivo, mantendo a sentença nos demais termos.

É o voto.
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Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
José  Ricardo  Porto.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,
Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  o
Excelentíssimo Senhor Dr.  Ricardo Vital  de Almeida (Juiz  convocado para
substituir  a  Exma.  Desa.  Maria  de  Fátima Moraes  Bezerra  Cavalcanti)  e  o
Excelentíssimo Senhor Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público,
Dra. Janete Maria Ismael da Costa Macedo. Promotora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 24 de março de 2015.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator

11


	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
	

