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PRELIMINAR  DE  OFENSA  AO  PRINCÍPIO  DA
DIALETICIDADE. REQUISITOS DO ART. 1.010, II,
DO NCPC PRESENTES. REJEIÇÃO.

- A Recorrente atendeu aos requisitos preconizados
no art. 1.010, II, do NCPC, pois expôs as razões de
fato e de direito que demonstram, sob seu ponto de
vista, o equívoco do Decisum.

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE
FAZER  C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MATERIAIS  E  MORAIS.  PLANO  DE  SAÚDE.
UNIMED.  NEGATIVA  DE  COBERTURA  PARA
EXAME  PET-CT. PROCEDIMENTO  NÃO
PREVISTO  NO  ROL  DA ANS.  IRRELEVÂNCIA.
LISTA NÃO TAXATIVA.  DIGNIDADE DA PESSOA
HUMANA.  CUSTEIO  DEVIDO. DANOS  MORAIS
CARACTERIZADOS.  PEDIDO  JULGADO
PROCEDENTE.  IRRESIGNAÇÃO.  MANUTENÇÃO
DO DECISUM. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

- Os planos de saúde sujeitam-se à incidência das
normas  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor,
enquadrando-se na modalidade de serviço prestado,
sob remuneração,  pelo mercado de consumo,  nos
termos do art. 3º, § 2º, daquele diploma normativo.

- “O fato de eventual tratamento médico não constar
do rol  de procedimentos da ANS não significa, per
se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo
segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a
negativa de cobertura do procedimento médico cuja
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doença é prevista  no contrato  firmado implicaria  a
adoção  de  interpretação  menos  favorável  ao
consumidor.” (STJ, AgRg no AREsp 708.082/DF, DJe
26/02/2016).

-  É  evidente  o  dano  moral  experimentado  pela
paciente que, em momento de extrema necessidade,
viu negada a cobertura médica esperada.

-  A negativa  de autorização de tratamento  médico
enseja a reparação por danos morais advindos do
agravamento  da  situação  pessoal  de  angústia  do
paciente.

-  Quanto  ao  valor  da  indenização,  tem-se  que  a
sanção  pecuniária  deve  estar  informada  dos
princípios que a regem e que visam a prevenção e a
repressão,  primando  sempre  pelo  equilíbrio,  de
forma que não seja tão baixa ao ponto de gerar a
sensação de impunidade, nem tão elevada ao ponto
de caracterizar o enriquecimento da parte afetada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em  REJEITAR  A  PRELIMINAR  e,  no  mérito,
DESPROVER O APELO,  nos termos do voto da Relatora e da certidão de
julgamento de fl. 314.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pela UNIMED CAMPINA

GRANDE – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA contra a Sentença

de fls. 240/245 que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização

por Danos Materiais e Morais ajuizada por HILOMA CAETANO DA NÓBREGA,

julgou  procedente  o  pedido  autoral,  para  condenar  a  Ré,  a  título  de

ressarcimento de danos materiais, correspondente às despesas efetuadas na

realização dos exames PET-CT em 03.10.2012,  na quantia  de R$ 3.240,00

(três  mil,  duzentos  e  quarenta  reais);  em  31.07.2013,  no  montante  de  R$

3.256,00  (três  mil,  duzentos  e  cinquenta  e  seis  reais);  em  26.11.2014,  na

importância  de  R$  3.200,00  (três  mil  e  duzentos  reais),  sendo  todos  os

ressarcimentos  corrigidos  monetariamente  pelo  INPC,  desde  a  data  do

desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação.

Quanto  aos  danos  morais,  condenou,  ainda,  a  Promovida em R$ 7.000,00
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(sete mil reais), devidamente corrigidos pelo INPC, a contar da publicação da

Decisão e juros de 1% a.m., a partir do evento danoso (26.07.2013).

Embargos de Declaração opostos pela Ré às fls. 249/254, os

quais foram rejeitados às fls. 259/260.

Em suas razões, fls. 263/282, a Apelante sustenta que não há

dano  moral  a  ser  indenizado,  uma  vez  que  a  recusa  na  realização  do

procedimento decorreu do fato de que o exame PET-CT somente é liberado em

casos específicos, conforme norma da ANS. Em relação aos danos materiais,

aduz  que  o  primeiro  PET-CT  feito  pela  Autora  estaria  sob  a  carência

preconizada no contrato, cláusula 6.1, “c”, de 180 dias. Ao final,  pugna pelo

provimento do recurso.

Contrarrazões  às  fls.  286/296,  arguindo,  inicialmente,  a

preliminar de ausência de dialeticidade. No mérito, pugna pela manutenção do

Decisum.

A Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição da preliminar de

negativa de conhecimento do Apelo e, no mérito, pelo provimento parcial do

Recurso, reformando-se a Sentença para excluir da condenar o pagamento de

indenização por danos morais, fls. 303/310.

É o relatório. 

VOTO

Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida

em Contrarrazões.

A parte Recorrida sustentou, na petição de Contrarrazões, que

o  Recurso  interposto  pela  Recorrente  não  merece  ser  conhecido,  ante  a

ausência de dialeticidade.

Tal alegação não prospera.
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Em  razão  do  princípio  da  dialeticidade,  que  norteia  os

Recursos, a parte Recorrente deve impugnar todos os fundamentos da Decisão

Judicial, de maneira a demonstrar que o julgamento sobre o qual se insurge

merece ser modificado. 

In casu, ao manusear o Recurso Apelatório, percebe-se que a

Apelante  restou  irresignada  com  o  resultado  da  Sentença,  trazendo

argumentos aptos a modificá-la em relação ao pedido da Autora.

Sobre o tema, pontifica Nelson Nery Júnior:

“Vige,  no  tocante  aos  recursos,  o  princípio  da
dialeticidade.  Segundo  este,  o  recurso  deverá  ser
dialético, isto é, discursivo. O Recorrente deverá declinar
o porquê do pedido de reexame da decisão. Só assim a
parte  contrária  poderá contra-arrazoá-lo,  formando-se o
imprescindível contraditório em sede recursal. As razões
do recurso são elementos indispensáveis a que o tribunal,
para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso,
ponderando-as em confronto com os motivos da decisão
recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo
em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou
anular  a  decisão  considerada  injusta  ou  ilegal,  é
necessária  a  apresentação  das  razões  pelas  quais  se
aponta  a  ilegalidade  ou  injustiça  da  referida  decisão
judicial”.  (Teoria  Geral  dos  Recursos  –  Princípios
Fundamentais. Editora Revista dos Tribunais. 4  ed. 1997.
p. 146/147).

Portanto, a Recorrente atendeu aos requisitos preconizados no

art.  1.010,  II,  do  NCPC,  pois  expôs  as  razões  de  fato  e  de  direito  que

demonstram, sob seu ponto de vista, o equívoco do Decisum.

Dessa forma, rejeito a preliminar apontada.

Mérito

Exsurge  dos  autos  que  a  Autora  mantém  um  contrato  de

prestação  de  serviço  médico-hospitalar  junto  à  Unimed/Campina  Grande,

desde 14.07.2011, pagando suas obrigações em dia.
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A Promovente relata que, após uma ressonância magnética, foi

constatado um tumor na cúpula vaginal, passando por procedimento cirúrgico.

A biópsia realizada diagnosticou um “Tumor Mulleriano Misto de alto grau de

malignidade”,  CID  C  –  54,  submetendo-se  a  tratamento  com  radioterapia

pélvica e braquiterapia vaginal, no entanto, não houve regressão da doença.

Com o agravamento do quadro clínico, o  exame PET-CT foi

solicitado para fins de avaliação das alterações ocorridas, o qual atestou, em

03.10.2012, metástase com invasão do mesentério do delgado, mesocolons,

goteira  parietocolicas,  epiplon  residual,  peritônio  pélvico,  diafragma  direito,

pleuro e hilo esplênico. A Demandante foi submetida à quimioterapia e um novo

PET-CT foi requerido para o acompanhamento do caso, a fim de detectar o real

estágio da enfermidade apontada, tendo sido produzido em 31.07.2013.

Entretanto, a Promovida negou a autorização dos exames, sob

o argumento de que não se encontra nas diretrizes da ANS.

O terceiro exame PET-CT foi realizado em 26.11.2014.

Afinal,  requereu  a  repetição  do  indébito,  bem  como  danos

morais.

O magistrado a quo julgou procedente o pedido autoral.

Pois bem.

A celeuma ora posta centra-se na obrigatoriedade, ou não, da

UNIMED Campina Grande – Cooperativa de Trabalho Médico, em custear a

despesa relativa ao exame de PET-CT.

Analisando o caso, as considerações traçadas pela Promovida

não são suficientes para elidir o anseio da Recorrida.

Ab inito, mister se faz realçar que os planos de saúde sujeitam-

se  à  incidência  das  normas  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor,
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enquadrando-se na modalidade de serviço prestado, sob remuneração, pelo

mercado de consumo, nos termos do art. 3º, § 2º, daquele diploma normativo.

Ademais, a própria Lei nº 9.656/98 que regulamenta a atividade

dos planos e seguros privados de assistência à saúde, em vários dispositivos,

ao tratar  dos assistidos,  utiliza a nomenclatura técnica  “consumidor”,  o  que

denota a incidência da legislação consumerista.

Outrossim,  o  STJ  pacificou  a  questão  sumulando  o

entendimento  de  que  “aplica-se  o  Código  de  Defesa  do  Consumidor  aos

contratos de plano de saúde” (Súmula nº 469).

Neste  ínterim,  oportuno  lembrar  que  a  lei  consumerista  é

norma de ordem pública e de interesse social, haja vista seu honroso mister de

promover  uma  realidade  social  mais  justa  e  igualitária.  Aplica-se,  via

consequência,  obrigatoriamente  às  relações  por  ela  regulada,  sendo

inderrogáveis pela vontade dos contratantes.

Sob esse horizonte, apreciemos o disposto nos arts. 46, 47 e

48 do Código de Defesa do Consumidor:

“Art.  46.  Os  contratos  que  regulam  as  relações  de
consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for
dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de
seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem
redigidos  de  modo  a  dificultar  a  compreensão  de  seu
sentido e alcance.

Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de
maneira mais favorável ao consumidor.

Art. 48. As declarações de vontade constantes de escritos
particulares, recibos e pré-contratos relativos às relações
de consumo vinculam o fornecedor, ensejando inclusive
execução específica, nos termos do art. 84 e parágrafos.”

Observemos,  ainda,  o  contido  no art.  31  do mesmo diploma
legal:

“Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços
devem assegurar informações corretas, claras, precisas,
ostensivas  e  em  língua  portuguesa  sobre  suas
características,  qualidades,  quantidade,  composição,
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preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros
dados,  bem  como  sobre  os  riscos  que  apresentam  à
saúde e segurança dos consumidores.”

A ausência de previsão no rol  de procedimentos da Agência

Nacional de Saúde (ANS), por si só, não obsta a cobertura do tratamento, uma

vez que a referida lista não é taxativa, servindo apenas como referência para

os planos de saúde privados.

Neste  sentido  é  o  posicionamento  do  Superior  Tribunal  de

Justiça. Confira-se: 

“AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  NEGATIVA  DE  COBERTURA  DE
PROCEDIMENTO  MÉDICO.  DOENÇA  PREVISTA  NO
CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO
NÃO  PREVISTO  NO  ROL  DA  ANS.  ROL
EXEMPLIFICATIVO.  COBERTURA  MÍNIMA.
INTERPRETAÇÃO  MAIS  FAVORÁVEL  AO
CONSUMIDOR. SÚMULA N. 83 DO STJ. DANO MORAL.
NÃO  IMPUGNAÇÃO  DE  FUNDAMENTO  SUFICIENTE
POR  SI  SÓ  PARA  A  MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO
AGRAVADA.  SÚMULA  N.  283  DO  STF.  QUANTUM
INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 182/STJ. 1. Não é cabível
a  negativa  de  tratamento  indicado  pelo  profissional  de
saúde  como  necessário  à  saúde  e  à  cura  de  doença
efetivamente coberta pelo contrato de plano de saúde. 2.
O fato de eventual tratamento médico não constar do rol
de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua
prestação  não  possa  ser  exigida  pelo  segurado,  pois,
tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura
do  procedimento  médico  cuja  doença  é  prevista  no
contrato  firmado  implicaria  a  adoção  de  interpretação
menos  favorável  ao  consumidor.  3.  É  inviável  agravo
regimental  que  deixa  de  impugnar  fundamento  da
decisão  recorrida  por  si  só  suficiente  para  mantê-la.
Incidência  da  Súmula  n.  283  do  STF.  4.  "É  inviável  o
agravo  do  art.  545  do  CPC  que  deixa  de  atacar
especificamente  os  fundamentos  da  decisão  agravada”
(Súmula n. 182 do STJ).

Notório resta que a negativa da cobertura solicitada, necessária

à saúde da paciente, restringe direito fundamental inerente à própria natureza

do contrato, sobremodo diante do quadro clínico apresentado que demonstra

risco de vida à Apelada.

Outrossim, não pode o plano de saúde restringir os meios que
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assegurem  a  efetividade  de  tratamentos  relacionados  a  problemas  dessa

ordem,  sendo  plenamente  abusiva  a  cláusula  que  limita  a  cobertura  do

procedimento considerado mais adequado pelo profissional de saúde.

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,

que tem precedentes nesse mesmo sentido:

“DIREITO  CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.OFENSA AO
ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO  DE  MATÉRIA  FEDERAL.
INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA  N.  211/STJ.  PLANO  DE
SAÚDE.  CLÁUSULA  LIMITATIVA  DE  TRATAMENTO.
ABUSIVIDADE.  PATOLOGIA  COM  COBERTURA
CONTRATUAL.  1.  Havendo  previsão  contratual  de
cobertura de determinada patologia, é abusiva a restrição
aos meios necessários ao sucesso do tratamento. Quem
garante os fins deve dar os meios, sob pena de ofensa à
boa-fé objetiva e à vedação de comportamento contratual
contraditório.  Precedentes.  2.  Agravo  regimental  não
provido,  com  aplicação  de  multa.”  (AgRg  no  AREsp
341.956/SP,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE  SALOMÃO,
QUARTA  TURMA,  julgado  em  02/10/2014,  DJe
07/10/2014)

É,  pois,  sob esse fundamento,  que os  tribunais  pátrios  vêm

declarando a abusividade de cláusulas contratuais que limitem coberturas ou

estabeleçam exclusões atentatórias à legítima expectativa do consumidor de

receber integral assistência do plano de saúde.

Não almejamos negar ou suprimir a autonomia da vontade na

formação  dos  contratos.  Absolutamente.  O  nosso  querer  restringe-se  à

primazia de valores maiores, utilizando-se, para tanto, do espírito protetivo do

direito  consumerista  e  seus  princípios  da  transparência,  boa-fé,  lealdade,

probidade e eticidade.

Ressalto,  pois,  que a liberdade de contratar  não é absoluta,

esbarrando em zonas fronteiriças de bens supremos e, por isto, indisponíveis. 

A  natureza  peculiar  do  contrato  de  seguro  de  saúde  e  a

especial relevância do direito protegido, estão a exigir que a sua compreensão

seja realizada à luz de princípios maiores e não a vista das regras tradicionais
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da teoria dos contratos. 

Destaco, ainda, que a cooperativa médica ofertante de planos

de  saúde,  por  inserir-se  num  ramo  de  atividade  classificada  como  serviço

público  de  natureza  essencial,  deve  ter  como  bússola  norteadora  de  suas

ações a promoção da dignidade da pessoa.

Tenho, pois, que andou bem o Juiz sentenciante ao determinar

o custeio pela Apelante dos exames médicos de PET-CT, isentando a Autora

das despesas devidamente comprovadas.

No tocante aos danos morais,  são plenamente aplicáveis ao

caso as normas de proteção e defesa do consumidor, na medida em que se

trata de relação de consumo, em decorrência tanto de disposição legal (CDC,

art. 3º, §2º) como da natureza da relação estabelecida, de nítida assimetria

contratual, entre a parte autora, na condição de destinatária final do plano de

saúde, e a Cooperativa (rede credenciada), na qualidade de fornecedora desse

serviço.

 O objetivo contratual da assistência médica comunica-se,

necessariamente, com a obrigação de restabelecer ou procurar restabelecer,

através dos meios técnicos possíveis, a saúde do paciente, confrontando-se

com o princípio mencionado qualquer limitação contratual que impede a

prestação do serviço médico hospitalar, na forma pleiteada. 

A recusa  injustificada para o fornecimento de tratamento

médico  causa danos morais, pois quando realizou o contrato, pagando pelos

procedimentos clínicos que, porventura, viessem a ocorrer, o fez visando o

pronto restabelecimento de sua saúde.

Nesse sentido:

CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE.
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA
AFASTADAS. DEMORA DEMASIADA PARA
AUTORIZAÇÃO DE EXAME. URGÊNCIA. INVERSÃO
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DO ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA
POR PARTE DA CONSUMIDORA. NÃO
COMPROVAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
DO PLANO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
CONTRATAÇÃO DE CIRURGIA PARTICULAR. DANO
MATERIAL. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EXCEDERAM O
MERO DESCUMPRIMENTO DO AJUSTE VIOLANDO
DIREITOS DA PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR.
DANO MORAL CONFIGURADO. SOLIDARIEDADE
ENTRE A ASSOCIAÇÃO E O PLANO DE SAÚDE.
INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. A titular de plano de saúde
tem legitimidade para pugnar a restituição de valores
gastos com tratamento médico, independentemente de
ter-se associado diretamente ou por intermédio da
associação de servidores. De igual forma, a associação
de servidores à qual a ré é associada também é parte
legítima para figurar no polo passivo da demanda, já que
o contrato de serviços médicos e hospitalares fora por ela
firmado, sendo, inclusive, a responsável pelos descontos
das mensalidades e pelo repasse ao plano de saúde. 2.
Não há dúvidas que aplica-se o Código de Defesa do
Consumidor nas relações entre plano de saúde,
segurados e associação, uma vez que esta última
também presta serviços a seus associados,
intermediando a relação jurídica e administrando os
valores a serem repassados ao convênio médico. Assim,
tratando-se de relação de consumo, o seu exame deve
ser feito à luz da Lei consumerista, sendo cabível a
inversão do ônus da prova. 3. Restando comprovada a
demora demasiada e injustificada do plano de saúde
e da associação em liberar autorização do exame
solicitado pela consumidora, e diante da
responsabilidade objetiva das rés, configurado fica o
seu descumprimento contratual, caso em que os
danos de natureza material e moral devem ser
reparados. 4. Cumpria às rés a obrigação de fazer prova
de fato que afastasse o direito da autora, que seria a
demonstração de sua inadimplência, o que não ocorreu,
restando injustificada a negativa de atendimento. Não
havendo prova de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito da consumidora, incabíveis os
argumentos da instituição financeira, segundo preceitua o
artigo 333, inciso II do CPC, c/c art. 6º, VIII do CDC. 5. O
excesso de burocracia e a morosidade no simples fato de
expedir autorização para exame pré-cirúrgico, que
demanda urgência, configura ofensa e desrespeito ao
consumidor, que não pode arcar com os prejuízos
decorrentes do custeio de atendimento médico-hospitalar
que, em tese, deveria ser coberto pelo plano de saúde. 6.
Comprovado nos autos o dano material e a falha na
prestação do serviço, não podem as rés fugirem da
indenização relativa ao ressarcimento dos gastos com o
tratamento e com os procedimentos aos quais fora
submetida a paciente, sendo devido o reembolso das
referidas despesas. 7. O dano moral é representado
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pelos transtornos com as frustradas idas e vindas da
consumidora a fim de ter seu exame autorizado, tudo
isso aliado ao abalo emocional já característico de
qualquer pessoa prestes a ser submetida a uma
cirurgia. Além disso, o desrespeito das rés restou
evidente, já que trataram a autora como inadimplente,
suspendendo os atendimentos e o acesso aos serviços
médicos oferecidos pelo plano de saúde. 8. O valor da
condenação por danos morais mostra-se compatível com
as circunstâncias vivenciadas e obedece à finalidade
punitiva e também pedagógica, não configurando
enriquecimento indevido e atendendo à dupla finalidade
da sanção. 9. Nos termos do art. 7º, parágrafo único, do
CDC, havendo mais de um autor dos danos ao
consumidor, ambos respondem solidariamente, não se
podendo afastar a responsabilidade das recorrentes. 10.
Conhecido dos recursos, a sentença restou mantida. 11.
Custas e honorários pelos recorrentes, nos moldes do art.
55, da Lei nº 9.099/95, estes fixados em 10% sobre o
valor da condenação devidamente atualizado. É como
voto. 12. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei nº
9.099/95. (TJDF; Rec 2007.11.1.010097-5; Ac. 339.295;
Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis
e Criminais; Rel. Juiz Robson Barbosa de Azevedo;
DJDFTE 22/01/2009).

Ademais, o plano de saúde pode até estabelecer quais

doenças estão cobertas, mas jamais pode decidir que tipo de tratamento ou

exame deve se submeter o paciente para obter a respectiva cura.

O dano moral experimentado pela paciente que, em momento

de extrema necessidade, viu negada a cobertura médica esperada é evidente.

Dessa forma, a Apelante viu frustrada sua legítima expectativa

de ver realizado seu tratamento de saúde. Trata-se de dano moral subjetivo,

que atingiu a esfera da intimidade psíquica, tendo como efeitos os sentimentos

de angústia e frustração.

No que se  refere  ao valor indenizatório,  como é sabido, a

reparação não visa recompor a situação jurídico-patrimonial da parte lesada,

mas sim, definir um valor adequado, pela dor, pela angústia, pelo

constrangimento experimentado como meio de compensação, pois, o fim da

teoria em análise não é apagar os efeitos da lesão, mas reparar os danos.
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No caso, demonstrada a ocorrência do fato gerador lesivo,

entendo que a  Apelada  deve pagar a indenização por danos morais no

montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), porquanto arbitrada  em obediência

ao princípio da razoabilidade e está longe do que pode ser considerado

“excessivo”.

Diante de todos os fundamentos expostos, REJEITO  A

PRELIMINAR  e,  no  mérito,  DESPROVEJO  A  APELAÇÃO, mantendo  a

Sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos, a  Excelentíssima  Doutor  Tércio
Chaves  de  Moura  (Juiz  convocado  para  substituir  a  Excelentíssima
Desembargadora  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti)  e  o
Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão o representante do Ministério Público, Dr.
Herbert Douglas Targino, Procurador 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, 17 de abril de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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