
 
Poder Judiciário

Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba
Gabinete da Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti

Acórdão
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021149-21.2013.815.2001
RELATORA : Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
APELANTE   : UNIMED – João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico
ADVOGADO : Leidson Flamarion Torres Matos e outro 
APELADO : Fabiana Porto Bezerra da Silva
ADVOGADO : Daniel José de Brito Veiga Pessoa

APELAÇÃO  CÍVEL  INTERPOSTA  PELO  PROMOVIDO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER  C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.
PLANO  DE  SAÚDE.  NECESSIDADE  DE  TRATAMENTO
CIRÚRGICO. NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL.
ALEGAÇÃO  DE  PROCEDIMENTO  NÃO  INCLUSO  EM
RESOLUÇÃO  NORMATIVA DA ANS.  ARGUMENTAÇÃO
FRÁGIL’.  LIMITAÇÃO  DE  PROCEDIMENTOS.  ROL
EXEMPLIFICATIVO.  CLAÚSULA  OBSCURA.
ABUSIVIDADE.  NECESSIDADE  DE  INTERPRETAÇÃO
CONTRATUAL  À  LUZ  DO  CÓDIGO  DE  DEFESA  DO
CONSUMIDOR. FUNÇÃO  SOCIAL  DOS  CONTRATOS.
BOA FÉ OBJETIVA. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL À
LUZ  DO  CÓDIGO  DE  DEFESA  DO  CONSUMIDOR
RESPONSABILIDADE  CIVIL.  DEMONSTRAÇÃO.
CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. VALOR MANTIDO
NESTA  INSTÂNCIA  REVISORA.  CRITÉRIOS.  FUNÇÃO
PUNITIVA,  COMPENSATÓRIA  E  PEDAGÓGICA  DA
INDENIZAÇÃO.  CIRCUNSTÂNCIAS  FÁTICAS  E
CONDIÇÕES  ECONÔMICAS  DAS  PARTES.
POSTULADOS  DA  RAZOABILIDADE  E
PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS.  PRECEDENTES
DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO
DO DECISUM. DESPROVIMENTO DO APELO.

A  incidência  das  normas  protecionistas  do  Código  de
Proteção  e  Defesa  do  Consumidor  (Lei  nº  8.078/90)  aos
contratos de plano de saúde privado é matéria pacificada na
doutrina e na jurisprudência, em razão do que estabelece o
art. 3º, §2º, do CDC.

O procedimento requerido pela paciente consta no anexo I
trazido  por  Resolução  da  Agência  Nacional  de  Saúde
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Suplementar  (que não é  exaustivo,  mas sim indicativo  de
cobertura mínima obrigatória) e, ainda que não constasse,
cláusula  contratual  limitativa  de  procedimentos  é
efetivamente nula, devendo prevalecer a interpretação mais
favorável ao consumidor, a teor do artigo 47 do CDC.

A  negativa  injusta  de  atendimento  médico-cirúrgico,
solicitada  pelo  médico  em  favor  do  paciente/segurado,
enseja  o  dever  de  indenizá-lo  moralmente,  diante  dos
inegáveis  prejuízos  psicológicos  e  angústias  causados  ao
enfermo.

Na fixação da verba indenizatória devem ser atendidas as
funções compensatória, punitiva e educativa no dano moral,
além  de  observadas  as  circunstâncias  do  fato  e  as
condições econômicas do ofensor e do ofendido, para que o
quantum reparatório  não beire  nem a exorbitância  nem a
irrisoriedade. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Unimed João Pessoa
Cooperativa de Trabalho Médico hostilizando sentença prolatada pelo Juízo de
Direito  da  16ª  Vara  Cível  da  Comarca  da  Capital  nos  autos  da  Ação  de
Obrigação de Fazer ajuizada Por Fabiana Porto Bezerra da Silva em face da
apelante.

Na  exordial,  a  autora  narrou  ser  usuária  de  plano  de  saúde
empresarial  (firmado  entre  a  UNIMED e  a  autarquia  especial  municipal  de
limpeza urbana – EMLUR), sem carências a cumprir.

Informou  ainda  que  é  portadora  de  colelitíase  sintomática
(cálculos  na  vesícula  biliar),  necessitando  de  tratamento  cirúrgico  para
abrandamento da doença. 

Contudo,  a  promovida  não  autorizou  o  atendimento
injustificadamente, razão pela qual ajuizou a presente demanda, requerendo a
cobertura integral do tratamento citado (colecistectomia por videolaparoscopia),
além de indenização por  danos morais  no  valor  de  R$ 5.000,00 (cinco mil
reais). 

Ao Contestar, a promovida alegou que a negativa de cobertura foi
legítima,  em  virtude  de  não  constar  tal  tratamento  cirúrgico  no  rol  de
procedimentos da Agência Nacional de Saúde – ANS. 

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
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Sentenciando, o Juízo da 16ª Vara Cível julgou procedentes os
pedidos  autorais  para,  ratificando  a  decisão  concessiva  da  antecipação  de
tutela,  condenar a promovida a autorizar o procedimento de colecistectomia
por videolaparoscopia, conforme solicitação médica, bem como condenar ao
pagamento  de  indenização  pelos  danos  morais  sofridos   no  valor  de  R$
5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelos índices oficiais a partir
da publicação da sentença e juros de mora de 1% por cento ao mês a partir da
citação. Condenou, ainda, ao pagamento de custas processuais e honorários
advocatícios, fixando esses em 15% sobre o valor da condenação. 

Em suas razões recursais, fls. 78/86, a promovida alega que  “a
suposta negativa indevida para autorizar o método cirúrgico perseguido pela
apelada,  ainda que tivesse  sido  indevida,  o  que  não  ocorreu  no  caso dos
autos, não restaria caracterizado o dano moral, visto que não se vislumbra a
atitude da apelante seja passível de dar ensejo, na pessoa da apelada, a dores
intensas,  humilhações,  profundos,  transtornos  ou  grandes  perturbações
psíquicas,  circunstâncias  necessárias  à  configuração  do  chamado  dano
extrapatrimonial.”, fl. 85. 

Com base nessa argumentação, requer o provimento do recurso
para que seja reformada a sentença ou, subsidiariamente, minorado o valor
arbitrado a título de dano moral. 

Contrarrazões  apresentadas  pela  autora,  fls.  91/96,  pugnando
pelo desprovimento do Apelo.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça emitiu
parecer (fls. 104/107), opinando pelo desprovimento do apelo.

VOTO

De  fato,  não  se  pode  negar  a  incidência  das  normas
protecionistas previstas no Código de Defesa do Consumidor à hipótese em
apreço (art.  35, CDC)1,  em respeito à função social do contrato, boa fé das
partes e equidade nas relações contratuais.

Encontram-se  comprovadas  a  vinculação  contratual,  patologia
que acomete a autora e a necessidade do tratamento cirúrgico, bem como a
negativa injusta da operadora de saúde em realizar o atendimento, fls. 17/19,
41 e 26/37.

Apesar de não colacionar aos autos o contrato, a promovida, em
contestação, afirmou a negativa de cobertura motivada por cláusula que limita
a  cobertura  devido  a  não  inclusão  do  procedimento  solicitado  no  rol  de
procedimentos  da  Resolução  262/2011  da  ANS,  fl.  28.  Tal  cláusula  é
efetivamente  obscura,  devendo  a  sua  interpretação  se  dar  em  favor  do

1Artigo 35 – Aplicam-se as disposições desta Lei a todos os contratos celebrados a partir de sua vigência assegurada
aos consumidores com contratos anteriores, bem como àqueles com contratos celebrados entre 2 de setembro de
1998 e 1º de janeiro de 1999, a possibilidade de optar pela adaptação ao sistema previsto nesta Lei.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
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consumidor,  a  teor  do  disposto  no  artigo  47  do  Código  de  Defesa  do
Consumidor2,  não  havendo  de  se  cogitar  em  reforma  da  decisão  que  a
considera abusiva e impõe obrigação. 

Esse raciocínio traduz-se exatamente no conteúdo do art. 51, IV3,
da Lei 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 sejam incompatíveis
com a boa-fé e a equidade. 

Não diverge o entendimento dessa Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO  CÍVEL.  UNIMED  CAMPINA  GRANDE
COOPERATIVA  DE  TRABALHO  MÉDICO.  AÇÃO  DE
RESSARCIMENTO  C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS.   PLANO  DE  SAÚDE.  EXCLUSÃO  DE
COBERTURA  DE  MATERIAIS  CIRÚRGICOS.  DESPESA
SUPORTADA  PELA  AUTORA.  DEVOLUÇÃO  DEVIDA.
VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
ABUSIVIDADE  CARACTERIZADA.  PRECEDENTES  DO
SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  MINORAÇÃO  DO
DANO  EXTRAPATRIMONIAL.  QUANTIA  FIXADA  COM
RAZOABILIDADE.  DESPROVIMENTO  DO  APELO.  -  O
Código de Defesa do Consumidor em seu art. 51, inciso IV,
conferiu  nulidade  de  pleno  direito  à  cláusula  contratual
referente  ao  fornecimento  de  produtos  e  serviços  que
coloquem o cliente em desvantagem exagerada na relação
de consumo. São as chamadas cláusulas abusivas que vêm
sendo coibidas  pelo  Judiciário,  em defesa do consumidor,
que  na  maioria  das  vezes  encontra-se  em  situação
desfavorável. - Se a pretensão dos planos médicos é agir de
forma complementar  ao  sistema de  saúde  nacional,  onde
para isso, inclusive, cobram um valor considerável de seus
segurados, devem também atuar de forma global no trato da
matéria,  sem  exclusão  dessa  ou  daquela  enfermidade,
assumindo os riscos próprios de sua atividade. - O pleito de
minoração  da  indenização  por  danos  morais  deve  ser
rejeitado,  quando  o  valor  fixado  em primeira  instância  se
mostra  suficiente  para  recompensar  o  abalo  moral
suportado.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00092002420118150011,  1ª  Câmara  Especializada  Cível,
Relator DES JOSE RICARDO PORTO , j. em 03-03-2015)

AGRAVO  INTERNO.  INSURGÊNCIA  EM  FACE  DE
DECISÃO MONOCRÁTICA.  AÇÃO DE RESSARCIMENTO
C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE.  EXCLUSÃO DE
COBERTURA  DE  ANESTESIA  EM  PROCEDIMENTO

2 Artigo 47 – As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor
3 Artigo 51 – São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e
serviços que:  (…) IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas,  abusivas,  que coloquem o consumidor em
desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. 

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
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CIRÚRGICO.  ILEGALIDADE.  PAGAMENTO  DOS
HONORÁRIOS  REALIZADOS  PELO  PACIENTE.
OBRIGAÇÃO  DE  RESSARCIMENTO.  INDENIZAÇÃO
EXTRAPATRIMONIAL  DEVIDA.  PROCEDÊNCIA  DOS
PEDIDOS.  IRRESIGNAÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE
DESCREDENCIAMENTO  EM  MASSA  DOS
ANESTESISTAS. IRRELEVÂNCIA. PEDIDO DE REDUÇÃO
DA  INDENIZAÇÃO  EXTRAPATRIMONIAL.  QUANTUM
FIXADO  DE  FORMA  EQUITATIVA.   MANUTENÇÃO.
PRECEDENTES  DESTA  CORTE  E  DO  SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO
APELO.   IRRESIGNAÇÃO  REGIMENTAL.  ALEGAÇÕES
INSUFICIENTES  A  TRANSMUDAR  O  ENTENDIMENTO
ESPOSADO.  DESPROVIMENTO DA SÚPLICA.  É cabível
o ressarcimento de despesas efetuadas pelo usuário de
plano de saúde com o anestesista, por não ter referido
plano autorizado a anestesia no momento da cirurgia. Se
a  pretensão  dos  planos  médicos  é  agir  de  forma
complementar ao sistema de saúde nacional, onde para
isso, inclusive,  cobram um valor considerável  de seus
segurados,  devem  também  atuar  de  forma  global  no
trato  da  matéria,  sem  exclusão  dessa  ou  daquela
enfermidade,  assumindo  os  riscos  próprios  de  sua
atividade. Cabível  a indenização moral  para reparar os
prejuízos suportados pelo consumidor e, principalmente,
inibir novas e similares condutas por parte da empresa
ofensora. - A indeni
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00567809420118152001,  1ª  Câmara  Especializada  Cível,
Relator DES JOSE RICARDO PORTO , j. em 10-02-2015)

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.  CONTRATO  DE  PLANO  DE  SAÚDE.
ABUSIVIDADE  DE  CLÁUSULA  CONTRATUAL.
RECONHECIDA.  CONFIGURADO  O   DANO  MORAL.
REVISÃO  DO  VALOR  DA  CONDENAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  QUANTUM  RAZOÁVEL.  INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 83/STJ. PRECEDENTES.
1. As instâncias ordinárias reconheceram que houve recusa
injustificada de cobertura de seguro em cirurgia reparadora e
implante de prótese.
2.  O Superior  Tribunal de Justiça orienta que é abusiva a
cláusula  contratual  que  exclui  tratamento  prescrito  para
garantir a saúde ou a vida do segurado, porque o plano de
saúde  pode  estabelecer  as  doenças  que  terão  cobertura,
mas  não  o  tipo  de  terapêutica  indicada  por  profissional
habilitado na busca da cura.
3. Mostra-se razoável a fixação em R$ 20.000,00 (vinte
mil reais) para reparação do dano moral pelo ato ilícito
reconhecido, consideradas as circunstâncias do caso e
as condições econômicas das partes.
4.  Este  sodalício  Superior  altera  o valor  indenizatório  por
dano moral apenas nos casos em que o valor arbitrado pelo

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
5



Apelação Cível nº 0021149-21.2013.815.2001

acórdão recorrido se mostra irrisório ou exorbitante, situação
que não se faz presente.
5. O plano de saúde não apresentou argumento novo capaz
de  modificar  a  conclusão  adotada,  que  se  apoiou  em
entendimento aqui consolidado.
Incidência da Súmula 83, do STJ.
6. Agravo regimental não provido.4

Além disso, ao contrário do que defende a apelante, considerando
que o tratamento requerido pela autora (COLECISTECTOMIA COM OU SEM
COLANGIOGRAFIA POR VIDEOLAPAROSCOPIA - subgrupo FÍGADO E VIAS
BILIARES  - grupo SISTEMA DIGESTIVO) encontra-se previsto no anexo I da
Resolução Normativa nº. 262, de 1 de agosto de 2011, elaborada pela ANS e
aplicável ao contrato da autora, fl. 18, não há razão alguma para que lhe seja
negada a cobertura pelo plano de saúde.

E, ainda que não constasse o procedimento no Rol acima citado
(que não é exaustivo, mas sim indicativo de cobertura mínima obrigatória), o
contrato deve ser interpretado em favor do consumidor, a teor do artigo 47 do
Código de Defesa do Consumidor5, não havendo de se cogitar em reforma da
decisão que a considera abusiva e impõe obrigação. 

Vê-se, pois, que o plano de saúde que se presta, a partir de uma
contraprestação  pecuniária  do  associado,  a  assisti-lo  em  serviços  médico-
hospitalares,  não  pode  amparar-se  em  cláusula  contratual  que  limite  essa
prestação de forma obscura e exacerbadamente desproporcional, 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.

Acerca  da  responsabilidade  civil, a  doutrina  é  assente  em
conceituar o dano moral como a lesão à honra subjetiva da pessoa, atingindo-a
na  esfera  interna  e  causando-lhe  inquietações  espirituais,  sofrimentos,
vexames, dores, enfim, sensações negativas diante do fato ofensivo. 

Dessa  forma,  para  a  caracterização  do  dano  moral,  basta  a
demonstração de uma situação que conduza à presunção da existência de
uma lesão a causar repercussão no universo psíquico do ofendido, tendo em
vista que a prova do fato faz desnecessária a prova do prejuízo moral. 

 A propósito,  colaciono precedente recente deste Tribunal  e do
STJ: 

COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PLANO  DE  SAÚDE.  PACIENTE  ACOMETIDO  POR
ADENOCARCINOMA  PROSTÁTICO.  PROCEDIMENTO
RADIOTERÁPICO POR INTESIDADE MODULADA – IMRT.
EXCLUSÃO  CONTRATUAL  DE  TRATAMENTO
INDISSOCIÁVEL  DAS  ESPECIALIDADES  COBERTAS

4 STJ - AgRg no AREsp 570.267/PE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe
20/10/2014.
5 Artigo 47 – As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
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PELO  CONTRATO.  ILEGALIDADE.  RADIOLOGIA  E
RADIOTERAPIA.  IMPOSSIBILIDADE  DA  NEGATIVA  DE
COBERTURA  INDISPENSÁVEL  À  MANUTENÇÃO  DA
SAÚDE DO USUÁRIO. CONFIRMAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO
DOS EFEITOS DA TUTELA. PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO.
INDISPENSABILIDADE  DO  TRATAMENTO  CONFIRMADA
PELOS LAUDOS MÉDICOS. RECUSA INCONTROVERSA.
FALTA DE PREVISÃO  ESPECÍFICA NA RESOLUÇÃO Nº
338/2013, DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. VEDAÇÃO
CONTRATUAL EXPRESSA. IRRELEVÂNCIA. CLÁUSULAS
CONFLITANTES. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECUSA QUE
AGRAVA A SITUAÇÃO DE AFLIÇÃO DO PACIENTE. DANO
MORAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.  INDENIZAÇÃO  FIXADA  EM  VALOR
CONDIZENTE  COM  AS  CIRCUNSTÂNCIAS  FÁTICAS.
SENTENÇA  EM  CONFORMIDADE  COM  A
JURISPRUDÊNCIA  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA. DESPROVIMENTO.
1.  São  nulas  de  pleno  direito  as  cláusulas  contratuais
tendentes a esvaziar a substância da avença, retirando do
consumidor o gozo das vantagens decorrentes do que foi
acordado,  desequilibrando  a  relação  contratual,  conforme
inteligência  do  art.  51,  §1º,  II,  do  Código  de  Defesa  do
Consumidor.
2.  A  recusa  da  realização  do  tratamento  médico
indissociável  da  especialidade  coberta  pelo  contrato  de
plano  de  saúde  é  ilegal,  mesmo  que  fundamentada  em
disposição contratual expressa.
3.  Excepcionando a regra de que o mero inadimplemento
contratual  não  gera  dano  moral,  o  STJ  possui  firme
entendimento  no  sentido  de  que  a  negativa  indevida  da
operadora  de plano de  saúde  gera  direito  à  indenização,
posto que agrava a situação daquele que se encontra em
abalo  psicológico  e  com  a  saúde  debilitada.(TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00533572420148152001, 4ª Câmara Especializada Cível,
Relator DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA ,
j. em 20-09-2016)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO  DE  SAÚDE.  NEGATIVA  DE  COBERTURA.
PROCEDIMENTO MÉDICO.
1.  Passível  de  indenização  a  título  de  danos  morais a
recusa indevida/injustificada   pela   operadora   do   plano
de   saúde   à  autorização  da  cobertura  financeira  de
tratamento médico.
2.  Inviabilidade de ser alterado valor indenizatório, quando
não se revelar irrisório ou exorbitante. incidência da Súmula
7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt  no AREsp 925.779/MG, Rel.  Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe
29/08/2016)

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
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No caso em disceptação,  inconteste se encontra o dano moral
suportado pela paciente, isso porque a negativa de realização do tratamento
requerido  pelo  seu  médico,  causou-lhe  verdadeira  insegurança,  aflição  e
sofrimento  psicológicos,  num  momento  em  que  já  estava  fragilizada
fisicamente.

No tocante ao quantum fixado a título de dano extrapatrimonial,
cumpre  esclarecer  que  os  critérios  utilizados  para  a  fixação  da  verba
compensatória  moral  devem  estar  de  acordo  com  a  melhor  orientação
doutrinária e jurisprudencial, consoante a qual incumbe ao Magistrado arbitrar,
observando as peculiaridades do caso concreto, indenização que não se torne
fonte  de  enriquecimento,  tampouco  que  seja  inexpressiva  a  ponto  de  não
prevenir novas práticas lesivas.

Em  caso  similar  ao  dos  autos,  em  que  houve  negativa  de
cobertura tanto da cirurgia quanto do material necessário a sua realização, a
Ministra Nancy Andrighi pontou que “a quantia de R$5.000,00, considerando os
contornos específicos do litígio, em que se discute a ilegalidade da recusa de
cobrir o valor de “stents” utilizados em angioplastia, não compensam de forma
adequada os danos morais. Condenação majorada.”6

Sendo  assim,  no  intuito  de  atender  as  funções  punitiva,
compensatória e pedagógica do dano extrapatrimonial, é necessário levar em
consideração  as  condições  financeiras  do  ofensor  (cooperativa  de  trabalho
médico)  e  da  ofendida  (servidora  pública  e  usuária  de  plano  empresarial
firmado com autarquia especial municipal de limpeza urbana – EMLUR), a fim
de que não se transponham os limites da proporcionalidade e razoabilidade.

Diante das considerações acima explanadas, mantenho o valor
da indenização pelos danos morais sofridos em R$ 5.000,00, a qual possui o
intuito de compensar o infortúnio suportado pela parte autora, bem como se
tornar um fator de desestímulo, a fim de que a ofensora não torne a praticar
novos atos de tal natureza.

Diante  do  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO  APELO  da
promovida.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmº. Des. Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento,  além da Relatora,  eminente  Desª.  Maria  de  Fátima Moraes
Bezerra Cavalcanti, o  Des. José Ricardo Porto e o Des. Leandro dos Santos.
Presente à sessão o Exmº. Dr. Herbert Douglas Targino, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 27 de
março de 2018.
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