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APELAÇÃO CÍVEL. UNIMED JOÃO PESSOA - COOPERA-
TIVA DE TRABALHO MÉDICO. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. EXCESSIVA DEMO-
RA NA AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA DE COLUNA. CO-
BRANÇA IRREGULAR DE FÁRMACO DE ALTO CUSTO.
ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. PEDIDO DE  INDENI-
ZAÇÃO  EXTRAPATRIMONIAL.  FATO  CAPAZ  DE  GE-
RAR ABALO PSICOLÓGICO. EXEGESE DOS ARTS. 186 E
389 DO CÓDIGO CIVIL.  DANOS MORAIS CONFIGURA-
DOS. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUS-
TIÇA E DAS CORTES PÁTRIAS. PROVIMENTO PARCIAL
DO APELO.

- A excessiva demora na autorização, para realização do procedi-
mento cirúrgico, bem como a posterior cobrança indevida, causou
sérios transtornos e abalos à honra subjetiva da promovente, fato
que autoriza a fixação de indenização por danos morais, ante à  vi-
olação expressa ao que dispõe os arts. 186 e 389, ambos do Código
Civil/2002.

-  “Se autorizado o principal, que é o ato cirúrgico, chega a ser absur-
do negar autorização para o material a ser utilizado para sua realiza-
ção, por indicação do médico que irá realizar o ato cirúrgico. Repara-
ção pelos danos morais devida, diante do caráter in re ipsa do dano,
justificando-se somente a minoração da indenização, fixada em valor ex-
cessivo.  Apelo  parcialmente  provido.” (TJRS;  AC  0471770-
56.2015.8.21.7000; Caxias do Sul; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Alex Gonza-
lez Custodio; Julg. 14/07/2016; DJERS 25/07/2016) (Grifei)
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- Se   a  pretensão  dos  planos  médicos  é  agir  de  forma  comple-
mentar   ao   sistema  de  saúde  nacional,  onde  para  isso,  inclusi-
ve, cobram um valor considerável de seus segurados, devem tam-
bém atuar de forma global no trato da matéria, sem exclusão dessa
ou daquela enfermidade, assumindo os riscos próprios de sua ativi-
dade.

- Cabível a indenização moral para reparar os prejuízos suportados
pelo consumidor e, principalmente, inibir novas e similares condu-
tas por parte da empresa ofensora.

V I S T O S, relatados e discutidos os autos acima referenciados,

A C O R D A a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça
da Paraíba, à unanimidade, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

RELATÓRIO

Vanesa  Alves  Rodrigues  da  Silva,  devidamente  qualificada  nos  autos,  moveu
“Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais” contra Unimed
João Pessoa - Cooperativa de Trabalho Médico,  igualmente identificada, alegando, em síntese,
que, em razão de estar acometida por sério problema de coluna denominado “dor lombar com irra-
diação para MID com diminuição de força e sensibilidade no território de L1 e S1”,  necessitou
submeter-se a cirurgia de “artrodese de coluna associada a descompressão medular”, indispensá-
vel ao tratamento. Havendo demora na autorização do procedimento por parte da operadora de saú-
de, bem como uma cobrança irregular no valor de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), cor-
respondente ao medicamento  “oniplex 3ml”, pleiteou judicialmente a desconstituição do débito e
indenização extrapatrimonial. - (fls. 02/07).

Com o advento da sentença (fls. 144/147/), o magistrado de base julgou procedente
em parte a ação, declarando a inexistência do débito, na importância de R$ 11.500,00 (onze mil e
quinhentos reais), bem como determinou a repartição de custas e honorários advocatícios, estes na
quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Às fls. 151/154, a autora apelou, alegando que a excessiva morosidade do procedi-
mento cirúrgico favoreceu o avanço de sua enfermidade, bem como reafirma que recebeu comuni-
cado do plano de saúde informando sobre o débito no montante de R$ 11.500,00 (onze mil e qui-
nhentos reais) referente ao custo de um medicamento solicitado no momento do procedimento, pug-
nando pela condenação da apelada na indenização por danos morais a fim de reparar os danos ocasi-
onados pela conduta da UNIMED João Pessoa.

Alfim, pugnou pelo provimento da súplica para condenar a operadora de planos de
saúde no pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais).

Contrarrazões apresentadas e encartadas às fls.158/163.
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Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer (fls. 171/174), opi-
nando pelo provimento do recurso e a fixação de indenização pleiteada.

Em petitório de fls. 176, a autora vem informar que continua sofrendo constrangi-
mentos em razão do débito declarado inexistente pelo magistrado primevo, razão pela qual requer a
tutela de urgência para que a promovida se abstenha de cobrar a referida dívida.

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que a autora, beneficiária de contrato de plano de saúde celebrado
com a demandada, foi informada de que precisava submeter-se a cirurgia para descompressão da
medula e revisão de artrodese. Ao requerer a cobertura do procedimento, foi surpreendida com a de-
mora em mais de 60 (sessenta) dias para a autorização, bem como com a cobrança do montante de
R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), referentes ao medicamento oniplex 3ml, utilizado no
referido procedimento.

Afirma a cooperativa promovida, ora apelada, que o fato não configura mais que um
mero dissabor, bem como assevera restar clara a intenção da demandante em auferir vantagem pe-
cuniária.

Outrossim, justificou a cobrança pelo fármaco de alto custo em razão da promovente
ser filiada à UNIMED Fortaleza, quando esta não autorizou a sua utilização, alegando que não pode
ficar com o prejuízo, porquanto não teria nenhuma relação contratual com a autora.

Pois bem.

Tal tese não deve prosperar, uma vez que o próprio logotipo da "Unimed" induz o
consumidor à conclusão de que se trata de empresas pertencentes ao mesmo conglomerado econô-
mico. 

Dessa forma, aplicável ao caso em tela a Teoria da Aparência, já que não se pode
obrigar o contratante de boa-fé a realizar uma verificação aprofundada da personalidade jurídica do
plano médico antes de contratar ou de demandar contra ele. 

A título de ilustração, colaciono os seguintes julgados: 

"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DIU. FORNECIMEN-
TO DE MATERIAL.  ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA.
INTERESSE  PROCESSUAL  CONFIGURADO.  AGRAVO  RETI-
DO. DENUNCIAÇÃO À LIDE.  Ausente prova da obrigação da
Unimed Central Nacional em indenizar a requerida caso proce-
dente a demanda, descabe a denunciação à lide postulada. Não-
preenchimento dos requisitos do artigo 70, III, do CPC. ILEGI-
TIMIDADE PASSIVA. O argumento de que a empresa contrata-
da no plano de saúde é pessoa jurídica absolutamente distinta da
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Unimed Porto Alegre não prospera, seja porque a ré não logrou
comprovar que o contrato fora celebrado com a Unimed Central
Nacional,  seja porque o próprio logotipo das Unimeds induz o
consumidor à conclusão de que se trata, no mínimo, de empresas
pertencentes ao mesmo conglomerado econômico. Aplicabilidade
da Teoria da Aparência, porquanto não se pode obrigar o contra-
tante de boa-fé a realizar uma verificação aprofundada da perso-
nalidade jurídica da empresa antes de contratar ou de demandar
contra ela. (RESPONSABILIDADE DA UNIMED PORTO ALEGRE. (…)".
(TJRS, AC n. 70039663752, 5ª Câmara Cível, Rel. Des. Isabel Dias Almeida, J.
17-11-2010). Grifo nosso.
“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ORDINÁRIA.  ILEGITIMIDADE
PASSIVA.  PRELIMINAR  AFASTADA.  PLANO  DE  SAÚDE
Negativa de cobertura. O argumento de que a empresa contrata-
da no plano de saúde é pessoa jurídica absolutamente distinta da
requerida não deve prosperar, uma vez que o próprio logotipo da
""unimed"" induz o consumidor à conclusão de que se trata de
empresas pertencentes ao mesmo conglomerado econômico. As-
sim, não há que se falar em ilegitimidade passiva. De acordo com
o disposto no art. 54, §4º, do CDC, as cláusulas que implicarem
limitação  de  direito  do  consumidor  deverão  ser  redigidas  com
destaque,  permitindo sua imediata  e  fácil  compreensão.  Dessa
forma, ante a imprecisão da cláusula limitativa imposta pela re-
querida, deve aquela ser interpretada em favor do consumidor.”
(TJMG; APCV 0831958-82.2008.8.13.0153; Cataguases; Décima Quarta Câma-
ra  Cível;  Rel.  Des.  Valdez  Leite  Machado;  Julg.  30/06/2011;  DJEMG
02/08/2011) (Grifo nosso).

No que concerne à insurgência quanto aos danos morais, dispensam-se maiores di-
gressões.

Ora, a apelante já se encontrava em estado emocional bastante debilitado, até mesmo
porque qualquer procedimento médico apresenta risco para o paciente.

Assim, a espera excessiva da liberação do procedimento cirúrgico, bem como a pos-
terior cobrança indevida, causou sérios transtornos e abalos à honra subjetiva da promovente, fato
que autoriza a fixação de indenização por danos morais, ante à  violação expressa ao que dispõe os
arts. 186 e 389, ambos do Código Civil/2002, vejamos:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusiva-
mente moral, comete ato ilícito.

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e
danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regu-
larmente estabelecidos, e honorários de advogado.
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Colaciona-se, nesta oportunidade, julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO PARA CIRURGIA. PROCEDI-
MENTO  ESPECÍFICO  INDICADO  POR  MÉDICO.  RECUSA  DE
COBERTURA. ABUSO. DANO MORAL VERIFICADO. SÚMULA Nº
83/STJ.  REEXAME  FÁTICO-PROBATÓRIO.  SÚMULA  Nº  7/STJ.
DIVERGÊNCIA  JURISPRUDENCIAL.  ANÁLISE PREJUDICADA.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência consolida-
da neste pretório, é passível de condenação por danos morais a opera-
dora de planos de saúde que se recusa injustificadamente a efetuar a
cobertura do tratamento do segurado. 2. O eg. Tribunal a quo seguiu a
jurisprudência desta corte no sentido de considerar que "a exclusão de
cobertura de determinado procedimento médico/hospitalar, quando es-
sencial para garantir a saúde e, em algumas vezes, a vida do segurado,
vulnera a finalidade básica do contrato" (resp 183.719/sp, relator o mi-
nistro luis felipe salomão, dje de 13.10.2008). 3. Destarte, o tribunal a
quo decidiu conforme o entendimento desta corte superior de que, ha-
vendo expressa indicação médica para realização do tratamento, mos-
tra-se desarrazoada sua negativa de cobertura, devendo ser considera-
da abusiva a cláusula de sua exclusão. 4. Ademais, a revisão do que fi-
cou decidido pelo tribunal de origem, no tocante à índole abusiva da ne-
gativa injustificada de cobertura pela operadora do plano de saúde, es-
barra no óbice da Súmula nº 7/stj. 5. A incidência da Súmula nº 7 do STJ
é óbice também para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede
o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional.
Precedentes.  6.  Agravo  regimental  a  que  se  nega  provimento.  (STJ;
AgRg-AREsp 481.775;  Proc.  2014/0046490-0;  DF;  Quarta  Turma;  Rel.  Min.
Raul Araújo; DJE 21/08/2015) Grifo nosso.

Não destoa deste posicionamento:

“PLANO DE SAÚDE. Usuário vítima de acidente. Fratura de dois de-
dos da mão direita. Necessidade de intervenção cirúrgica urgente. Au-
torização não concedida pela operadora. Ação de reparação de danos
morais  e estéticos.  Sentença de procedência.  Atraso injustificado da
operadora na liberação da autorização para cirurgia. Consolidação da
fratura de forma deficiente Laudo pericial que aponta redução da ca-
pacidade laboral parcial e permanente em razão da não realização da
cirurgia. Postura abusiva Ato ilícito e dano caracterizados. Conduta da
prestadora de serviços que transcende o direito de interpretar os dispo-
sitivos do contrato. Cobertura exigível. Dano moral caracterizado. In-
denização exigível. Valor corretamente arbitrado Inteligência do artigo
944  do  Código  Civil  Apelação  desprovida” (TJSP;  APL  0007371-
43.2009.8.26.0505; Ac. 7072043; Ribeirão Pires; Quarta Câmara de Direito Pri-
vado;  Rel.  Des.  Carlos  Henrique  Miguel  Trevisan;  Julg.  03/10/2013;  DJESP
14/10/2013) (Grifei)
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“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM IN-
DENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA
DE  COBERTURA.  COBERTURA  CONTRATUAL  NÃO  EXCLUÍDA.
CLÁUSULA GENÉRICA. NULIDADE DE PLENO DIREITO. CONTRA-
TO FIRMADO ANTES DA LEI Nº 9.656/98. IRRELEVÂNCIA. LIMITA-
ÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE. ATO ILÍCITO. CONFIGU-
RAÇÃO. REEMBOLSO RESTRITO À TABELA DO PLANO DE SAÚDE.
IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. APELO IMPROVI-
DO. SENTENÇA MANTIDA. As cláusulas restritivas de direito, como a
que delimita os procedimentos cobertos pelos planos de saúde, mesmo
aqueles celebrados anteriormente à Lei nº 9.656/98, deverão ser inter-
pretadas à luz do disposto no art. 51, do Código de Defesa do Consumi-
dor, de modo que não redundem em abusividade. Caracteriza ato ilícito
a injusta negativa de cobertura de procedimento abrangido por contrato
de plano de saúde. O valor despendido por consumidor com os procedi-
mentos médicos, cuja cobertura foi negada por plano de saúde, em fla-
grante conduta injurídica, deve ser reembolsado em sua integralidade e
extralimitado à tabela de honorários da cooperativa médica, pena de en-
riquecimento  ilícito.  Nos  termos  da  jurisprudência  reiterada  do  STJ,
configura dano moral in re ipsa a indevida negativa de cobertura por
plano de saúde. (TJMG; APCV 1.0024.10.224866-3/002; Rel. Des. José Mar-
cos Vieira; Julg. 06/10/2016; DJEMG 17/10/2016) 

“Plano de saúde Caso de negativa de cobertura dos insumos necessários
para a realização da cirurgia de reconstrução parcial  da mandíbula
com enxerto ósseo para paciente acometido de lesão caracterizada por
tumor Contrato que não excluía a cobertura do procedimento almejado
Atraso de mais de cinco meses na liberação do procedimento que se ca-
racteriza como abusivo e passível de gerar indenização por dano moral
Fixação do quantum em R$ 5.000,00, corrigidos monetariamente desde
o presente julgamento [Súmula nº 362 do STJ] e acrescidos de juros da
mora a partir da citação, a cargo da BRADESCO SAÚDE Provimento.”
(TJSP; APL 0022917-19.2013.8.26.0564; Ac. 7320758; São Bernardo do Cam-
po; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Ênio Santarelli Zuliani; Julg.
30/01/2014; DJESP 18/02/2014) 

“APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c/c danos morais. Plano de
saúde. Negativa de liberação de procedimento na forma solicitada pelo
médico assistente. Atraso na realização de cirurgia prescrita para trata-
mento de câncer. Questão que ultrapassa o mero aborrecimento. Dano
moral configurado. Recurso provido.” (TJPR; ApCiv 1339896-8; Curitiba;
Décima  Câmara  Cível;  Relª  Desª  Ângela  Khury  Munhoz  da  Rocha;  Julg.
18/02/2016; DJPR 03/03/2016; Pág. 258) 

Nessa trilha,  a título de melhor esclarecimento dos fatos, transcrevo passagem do
parecer  ministerial  (fls.  171/174),  haja  vista  o  ilustre  Procurador  de  Justiça  ter  abordado com
percuciência o âmago da lide posta em juízo, conforme se observa abaixo:
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“De acordo com o acervo probatório acostado nos autos, os fatos
narrados pela autora, em sua exordial, ficaram efetivamente com-
provados.
Por outro lado, o plano de saúde apelante não se desvencilhou da
sua responsabilidade, pois não conseguiu demonstrar a existência
de cláusula contratual que exclua a existência devida ao usuário,
bem coo os motivos que ensejaram a negativa de cobertura de tra-
tamento médico-hospitalar.
Em princípio, sabe-se que a saúde é um bem indivisível e a pessoa
ao procurar um plano de saúde ou um contrato de seguro-saúde,
objetiva a preservação de sua integridade física, como um todo.
Todo  equipamento  indispensável  ao  sucesso  do  procedimento
médico deve ser objeto de contrato. Não se pode excluir da cober-
tura estes ou aquele itens , tratamentos ou intervenções cirúrgicas
como se o corpo humano pudesse ser mapeado, no interesse exclu-
sivo de prestadora de serviços ou da seguradora.
(…)
Assim, a qualquer  cláusula contratual  excludente  é considerada
abusiva na medida em que a situação é incompatível com a boa-fé
e a equidade, pois coloca o consumidor em desvantagem exagera-
da ao contrariar parâmetros e expectativas criadas no ato da cele-
bração e que frustra a execução do contrato.
Ora, é extremamente abusivo exigir-se que uma pessoa usuária de
plano de saúde tenha que pagar as despesas médicas, decorrentes
de  enfermidades,  as  quais  não  são  opcionais,  mas  necessárias,
ante o risco de vida existente.” - (fls. 172/173).

Assim, quanto ao dano moral, não restam dúvidas de sua existência, eis que, não bas-
tasse o sofrimento físico da autora, ainda teve de suportar a dor psíquica do constrangimento e da 
humilhação, ante a demora na autorização do referido procedimento, bem como  da cobrança ilegal 
da quantia de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais) referente ao medicamento.

Não é demasia apresentar julgados no mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. MATERIAL IN-
DICADO PELO MÉDICO.  NEGATIVA  DE COBERTURA.  DESCABI-
MENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DEVER DE RESSARCIR A AUTORA
PELO VALOR INDEVIDAMENTE PAGO E PELOS DANOS MORAIS.
APLICABILIDADE DO CDC. QUANTIFICAÇÃO DO DANO MORAL.
MINORAÇÃO. Caso em que o plano de saúde cobrou da autora por des-
pesas de cirurgia, mas negou cobertura dos materiais indicados para sua
realização, supostamente não cobertas pelo plano contratado. Com base
no CDC é inviável a exigência de co-participação do segurado no cus-
teio de despesas de tratamento, de valor incerto, posto que é totalmente
abusiva, ferindo o art. 51, IV, do código consumerista. Comprovada a
cobrança e o pagamento, deve a autora ser ressarcida desta despesa,
pelo que deve ser mantida a sentença. Se autorizado o principal, que é o
ato cirúrgico, chega a ser absurdo negar autorização para o material a
ser utilizado para sua realização, por indicação do médico que irá rea-
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lizar o ato cirúrgico. Reparação pelos danos morais devida, diante do
caráter in re ipsa do dano, justificando-se somente a minoração da inde-
nização, fixada em valor excessivo. Apelo parcialmente provido.” (TJRS;
AC 0471770-56.2015.8.21.7000; Caxias do Sul; Sexta Câmara Cível; Rel. Des.
Alex Gonzalez Custodio; Julg. 14/07/2016; DJERS 25/07/2016) (Griefi)

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de nulidade de cláusula contra-
tual c/c cobrança ajuizada contra plano de saúde (unimed). Pedido aco-
lhido na origem. Apelo da ré. Legítima recusa à autorização de forneci-
mento de prótese importada para septuagenária portadora de artrose no
joelho esquerdo. Impossibilidade. Ausência de demonstração de material
nacional com a mesma qualidade do estrangeiro (art. 333, II, do CPC).
Contradição, ademais, entre cláusulas contratuais. Interpretação favorá-
vel ao consumidor (art. 47 do CDC). Violação ao príncipio da boa-fé ob-
jetiva. Reembolso integral devido.  Negativa de fornecimento de bomba
infusora para aplicação de antibióticos. Tratamento necessário e ade-
quado durante o período de internação que, irrecusavelmente, fragili-
zou ainda mais a já combalida saúde da segurada. Ato ilícito gerador
de direito à reparação por dano moral. Minoração, contudo, do montan-
te indenizatório fixado no decisório combatido. Recurso da autora. Inde-
vida majoração do montante indenizatório. Juros de mora incidentes do
arbitramento. Exasperação dos honorários advocatícios admitida. Parci-
al  provimento  dos  reclamos.  Voto  parcialmente  vencido.” (TJSC;  AC
2014.058591-0; Capital; Quarta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Eládio Torret
Rocha; Julg. 13/11/2014; DJSC 07/01/2015; Pág. 270) (Grifo nosso)

Para a fixação da indenização extrapatrimonial, exige-se que sejam analisadas as pe-
culiaridades do caso concreto, devendo sopesar especialmente as condições econômicas e sociais do
ofensor, as circunstâncias do fato e a culpa dos envolvidos, a extensão do dano e seus efeitos, sem
esquecer que a quantia deve ser suficiente para reparar a ofensa, mas sem ocasionar enriquecimento
sem causa.

Acerca do tema, é importante destacar que os critérios utilizados para a aplicação da
verba compensatória devem estar de acordo com a melhor orientação doutrinária e jurisprudencial
que versam sobre a matéria.

Segundo a doutrina e jurisprudência mais avisadas, incumbe ao magistrado arbitrar a
indenização por danos morais mediante a observação das peculiaridades do caso concreto, mensu-
rando as condições financeiras do ofensor e a situação da vítima, de modo que a reparação não se
torne fonte de enriquecimento sem causa.

De outro lado, o quantum indenizatório não pode ser inexpressivo, a ponto de não
atender aos fins a que se propõe, ou seja, compensar a vítima e inibir a repetição da conduta ilícita
pelo agressor.

Com base nessas considerações, e em conformidade com o parecer ministerial (fls.
171/174), a sentença deve ser reformada, para o estabelecimento do ressarcimento pelo abalo moral
no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante este que vislumbro suficiente, servindo para
amenizar o sofrimento da autora, bem como tornar-se um fator de desestímulo, a fim de que a ofen-
sora não volte a praticar novos atos de tal natureza.
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Alfim, no que tange ao pedido de Tutela de Urgência de fls. 176, verifico a fuma-
ça do bom direito em razão do trânsito em julgado da desconstituição do débito exigido (fls.
147), não sendo mais possível qualquer discussão quanto ao referido tema, bem como o perigo
da demora, porquanto a autora não pode continuar prejudicada pela sua cobrança ilegal,
uma vez que ainda necessita do plano de saúde para continuar o seu tratamento.

Pelos motivos acima expostos, DOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
APELATÓRIO, condenando a apelada em indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.                                                       

Ato contínuo, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada às fls. 176, para determi-
nar que a Unimed João Pessoa cumpra com a parte dispositiva do julgado de fls. 145/147, que
declarou a inexistência do débito. 

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento, além do relator, Excelentíssimo Doutor Aluizio Bezerra Filho (Juiz convocado para
substituir o Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto), o Excelentíssimo Desembargador
Leandro dos Santos e a Excelentíssima Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Caval-
canti.

Presente à sessão o douta representante do Ministério Público, Dr. Amadeus Lopes
Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr Porto” do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 13 de dezembro de 2016.

Aluizio Bezerra Filho
RELATOR

J12/R11
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