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Autor:  LUCIENE PEDROSA CONSTANTE FERREIRA e outro 
Réu:  UNIMED CENTRO-OESTE E TOCANTINS
 

SENTENÇA

           Vistos, etc.,

LUCIENE  PEDROSA  CONSTANTE  FERREIRA,  devidamente

qualificada, assistida por sua genitora e curadora,  Srª Elenice Pedrosa Constante

Ferreira,  por  intermédio  de  advogado  legalmente  constituído,  ajuizou  Ação  de

Obrigação de Fazer c/c Tutela Antecipada, em face de UNIMED FEDERAÇÃO

INTERFEDERATIVA  DAS  COOPERATIVAS  MÉDICAS  DO  CENTRO-

OESTE E TOCANTINS, também qualificada. Alegou a parte Autora, em síntese,

que:

1. Possui  quadro  psicótico  grave  desde  tenra  idade,  encontrando-se  internada

desde  18/05/1989  na  Clínica  de  Repouso  José  Lopes  de  Mendonça,

apresentando histórico de agitação mental, agressividade, tentativas de suicídio,

delírios e alucinações;

2. Foi declarada interditada em 24/10/1971, sendo nomeada como sua tutora a Srª

Elenice Pedrosa Constante Ferreira;

3. É pensionista do Ministério das Comunicações, devido à sua patologia e, em

meados de março de 2010, recebeu a proposta para filiação e inscrição junto ao

plano  de  saúde  Réu,  convênio  que  seria  firmando  sem  carência,  com  as

mensalidades descontadas de sua pensão;

4. Em janeiro de 2011, o plano Réu começou a fazer restrições quanto à internação

e, em março daquele ano, informou que não mais iria liberar internações para a

Autora;

5. A médica que a acompanha, Drª Maria das Graças M. C. Freitas, recomenda a

permanência da paciente em regime de internação, como única forma viável de

se evitar o agravamento da doença.
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Requereu  a  antecipação da  tutela  jurisdicional  para  determinar  à  Ré que

mantivesse a internação da Autora em clínica especializada para tratamento, bem

como para  que  custeasse todo tratamento  sem limitação de  tempo,  sob pena  de

multa diária. Ao fim, requereu a confirmação do pedido de antecipação de tutela e a

condenação  da  Ré  em  danos  morais,  além  de  custas  processuais  e  honorários

advocatícios de sucumbência. 

Requereu, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Juntou documentos de fls. 9/17.

Às  fls.  18/19,  foi  proferida  Decisão  Interlocutória  que  concedeu  a

antecipação  dos  efeitos  da  tutela,  determinando  à  parte  Ré  que  autorizasse  a

internação da Autora e o custeio do tratamento até decisão final deste Juízo, sob

pena  de  multa  diária  no  valor  de  R$ 500,00  (quinhentos  reais)  para  o  caso  de

descumprimento.

A  parte  Ré  requereu  a  juntada  da  autorização  para  realização  da

microcirurgia de tumores inntracranianos, conforme Decisão, às fls. 49/50.

A Ré apresentou Contestação às fls. 72/91, na qual arguiu preliminares de

ausência de interesse de agir e ilegitimidade ativa. No mérito, alegou que:

1. Não houve nenhuma negativa de internação por sua parte;

2. Algumas Unimeds participam de um sistema de intercâmbio de atendimento,

sendo que as autorizações dos procedimentos ficam à cargo das Unimeds de

origem e cada uma tem personalidade jurídica própria;

3. O procedimento foi solicitado junto à Ré, por meio da Unimed Maceió,  em

18/04/2011, mas tal solicitação foi negada por ter sido enviada fora do prazo;

4. Em 28/03/2012,  foi  gerada  nova solicitação,  que  restou  autorizada  e,  desde

então, todos os pedidos de prorrogação de internação vêm sendo autorizados;

5. Não há que se falar em dano, pois o pedido foi devidamente autorizado, não

restando ônus a ser indenizado à Autora;

6. Não  é  aplicável  ao  caso  o  Código  de  Defesa  do  Consumidor,  visto  que  o

contrato foi celebrado entre pessoas jurídicas. 

Requereu, assim, o acolhimento das preliminares, com a extinção do feito,
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ou, subsidiariamente, o julgamento totalmente improcedente dos pedidos da Autora. 

Juntou documentos de fls. 89/254.

Intimada  para  se  manifestar  sobre  a  Contestação,  a  parte  Autora  deixou

transcorrer o prazo (certidão de fls. 264).

Às fls. 265/266, a Autora veio aos autos aduzir que recebera notificação da

Clínica Dr. José Lopes, informando-a de que receberia alta, cessando a cobertura do

plano de saúde, sem que fosse apresentado qualquer documento apto a justificar tal

atitude.

Requereu,  pois,  que  fosse  determinada  a  manutenção  da  internação  da

Autora e a realização de avaliação psiquiátrica, a fim de esclarecer a este Juízo o

quadro clínico da Autora. 

Às fls. 268, foi proferida nova Decisão,  determinando a intimação da Ré

para dar cumprimento à Decisão anterior, sob pena de multa diária no valor de R$

2.000,00 (dois mil reais). 

Em  seguida,  alegou  a  Ré  que  a  beneficiária  obtivera  alta  médica  (fls.

270/273).

Em resposta,  a Autora aduziu que a Ré agira com descaso e negligência,

desrespeitando a determinação judicial, sem apresentar laudo médico ou exames que

fundamentassem sua atitude (fls. 275/276). Juntou documentos de fls. 277/278.

Às fls. 279/280, a Autora narrou o recebimento de carta de cobrança, emitida

pela clínica de repouso, no valor de R$ 56.540,56 (cinquenta e seis mil, quinhentos

e  quarenta  reais  e  cinquenta  e  seis  centavos),  comprovando  o  termo  inicial  do

descumprimento da decisão, pela Ré, correspondente a 221 (duzentos e vinte e um)

dias,  o que equivaleria a uma multa  no valor de R$ 442.000,00 (quatrocentos e

quarenta e dois mil reais). Juntou documentos de fls. 281/282.

Decisão de fls. 283, determinando a realização de perícia e a expedição de

ofício ao CRM/AL.

Nomeada perita (fls. 301), a qual, posteriormente, requereu sua dispensa do

encargo (fls. 310).

Nomeado  novo  perito  (fls.  313),  este  também  aduziu  se  encontrar
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impossibilitado de assumir o encargo (fls. 319).

Nomeada outra perita (fls. 320), esta foi intimada via e-mail (fls. 325/326),

mas sem que se obtivesse resposta. 

Conclusos os autos.

É o breve relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO.

PRELIMINARMENTE

Do interesse de agir

Em sua Contestação, aduziu a parte Ré que não haveria pretensão resistida,

tendo em vista a inexistência de negativa de atendimento, razão pela qual o feito

deveria ser extinto, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir.

Como é cediço, o interesse de agir diz respeito à necessidade e à utilidade da

tutela jurisdicional pedida pela Autora.  In status assertionis,  ou seja, à vista das

informações da petição inicial, o interesse se encontra bem delineado, na medida em

que  a  Autora  alega  sofrer  com  restrições,  impostas  pela  Ré,  à  sua  internação

psiquiátrica.

Em que pese à argumentação da Ré, os documentos por esta apresentados na

oportunidade  de  sua  Contestação  se  mostram  insuficientes  para  comprovar  a

autorização e manutenção do tratamento indicado à paciente. Tanto é assim que, por

mais de uma vez, ao longo do trâmite processual, a Autora veio aos autos informar o

descumprimento da liminar, acostando documentos que comprovam a cobrança pela

internação. 

Desse modo,  o  interesse de agir, em seu binômio "necessidade-utilidade"

resta patente no presente caso. 

Da legitimidade ativa

A Ré aduziu, ainda, que a Autora seria parte ilegítima para figurar no polo

ativo da demanda, visto que não seria ela a contratante dos serviços de assistência à
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saúde, não tendo, portanto, relação jurídica com a Ré.  

Com efeito,  constata-se que a  União contratou a  pessoa jurídica Ré para

prestar serviços de assistência médica aos servidores ativos e inativos, dependentes

e pensionistas do Ministério das Comunicações (fls. 174/194).

Trata-se,  portanto,  de  contrato  cujo  benefício  se  reverterá  em  favor  de

pessoas  estranhas  à  convenção,  o  que  caracteriza  uma  estipulação  em favor  de

terceiro. 

Ora,  enquanto  beneficiária  do  plano  ofertado  pela  Ré,  a  Autora  possui

inegável  legitimidade  para  buscar  a  prestação  dos  serviços  contratados.  Tal

entendimento está em consonância com a previsão do art. 436, parágrafo único, do

Código Civil de 2002:

Art. 436. O que estipula em favor de terceiro pode exigir o
cumprimento da obrigação.

Parágrafo único. Ao terceiro, em favor de quem se estipulou
a obrigação, também é permitido exigi-la, ficando, todavia,
sujeito às condições e normas do contrato, se a ele anuir, e
o estipulante não o inovar nos termos do art. 438.

Superadas, pois, as preliminares arguídas. 

Do julgamento antecipado do mérito e da dispensa da produção de prova pericial
Impõe-se justificar o julgamento antecipado do mérito, porquanto entendo

desnecessária a produção de outras provas. A nossa legislação instrumental civil em

tema de julgamento antecipado da pretensão resistida, assim o diz:

Art.  355.   O  juiz  julgará  antecipadamente  o  pedido,
proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

No presente caso, apesar de ter sido anteriormente determinada a realização

de perícia médica, a análise mais detida da situação demonstra ser desnecessária a

avaliação psiquiátrica da paciente. 

Isso porque não há controvérsia a respeito do quadro clínico da Autora. Em

nenhum momento de sua peça de defesa, a Ré contestou o diagnóstico alegado pela

Mod. Sentença Genérica 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/l10406.htm#art438


Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Capital
Av. Presidente Roosevelt, 206, Fórum Desembargador Jairon Maia Fernandes, Barro Duro - CEP 57045-

900, Fone: 4009-3512, Maceió-AL - E-mail: vcivel6@tjal.jus.br

Autora. Pelo contrário, sua defesa se baseou na alegação de que não houve negativa

à internação. 

Ressalta-se, ademais, que não foi a Ré quem requereu a produção de prova

pericial, o que corrobora o exposto acima.

No  mais,  entendo  presentes  os  elementos  de  convicção  para  a  efetiva

prestação  jurisdicional  requerida,  diante  das  provas  documentais  carreadas  aos

autos.

MÉRITO

Trata-se de  Ação de Obrigação de Fazer,  ajuizada por Luciene Pedrosa

Constante Ferreira, em face de Unimed Federação Interfederativa das Cooperativas

Médicas  do  Centro-Oeste  e  Tocantins,  a  fim  de  condená-la  a  manter  a  Autora

internada em clínica especializada e a custear o tratamento sem limitação de tempo,

pleiteando, ainda, sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais,

honorários advocatícios e custas processuais. 

De  início,  deve  restar  assente  que  se  aplicam  à  presente  situação  as

disposições do  Código de Defesa do Consumidor,  por se tratar de típica relação

consumerista,  tendo  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  já  sumulado,  por  meio  dos

enunciados nº  469 e, mais recentemente nº 608, o entendimento de que o CDC se

aplica aos contratos de plano de saúde, excepcionados apenas os administrados por

entidades de autogestão, o que não é o caso.

Outrossim, não subsiste à alegação da Ré de que o CDC não se aplicaria em

virtude de o contrato ter sido firmado entre pessoas jurídicas. Como já explicado, a

Autora, na qualidade de beneficiária do negócio jurídico e parte legítima para exigir

o  cumprimento  da  obrigação  contratual,  é  hipossuficiente,  enquadrando-se  no

conceito de consumidor e a atraindo a aplicação do Diploma Consumerista.

Fixado tal ponto, faz-se preciso tecer algumas considerações.

Da alegação de inexistência de negativa
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A  parte  Ré  estruturou  sua  defesa  sob  o  argumento  de  que  não  houve

nenhuma  negativa  de  sua  parte,  e  que  o  procedimento  solicitado  por  meio  da

Unimed  Maceió  foi  negado  por  ter  sido  enviado  fora do  prazo,  vindo  a  ser

autorizado após nova solicitação.

De pronto, destaca-se que a rede Unimed assume feição única aos olhos dos

consumidores, razão pela qual exigir que estes diferenciem as unidades significaria

dificultar a defesa de seus interesses, em clara afronta aos preceitos positivados pelo

CDC.

No caso concreto,  não há dúvidas de que o contrato foi firmado junto à

Unimed  Federação  Interfederativa  das  Cooperativas  Médicas  do  Centro-Oeste  e

Tocantins. Contudo, a Unimed Maceió faz parte do mesmo grupo econômico, além

de  ser  responsável  pela  execução  dos  serviços  fornecidos,  tendo  a  própria  Ré

afirmado que a Autora estava sendo atendida junto à Unimed Maceió pelo sistema

de intercâmbio (fls. 75).

Em caso análogo, que tinha como uma das partes pessoa beneficiária do

mesmo contrato firmado entre Unimed Centro-Oeste/Tocantins e o Ministério das

Comunicações, o Egrégio Tribunal de Justiça se manifestou neste sentido (sem grifo

no original):

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  INDENIZATÓRIA.
RESPONSABILIDADE  CIVIL.  DANOS  MORAIS.
PLANO  DE  SAÚDE.  PRELIMINAR  DE
ILEGITIMIDADE  ATIVA DA BENEFICIÁRIA.  PLANO
EMPRESARIAL  COLETIVO.  ESTIPULAÇÃO  EM
FAVOR DE TERCEIRO. INTELIGÊNCIA DO ART. 436,
PARÁGRAFO  ÚNICO  DO  CÓDIGO
CIVIL. LEGITIMIDADE DO  PACIENTE  EM
CONTESTAR  CLÁUSULAS  CONTRATUAIS.
PRELIMINAR  DE  ILEGITIMIDADE  PASSIVA
DA UNIMED MACEIÓ.  IMPOSSIBILIDADE.  MESMO
GRUPO  ECONÔMICO.  TEORIA  DA  APARÊNCIA.
TRATAMENTO  DE  HOME  CARE.  RECUSA
INJUSTIFICADA. ABUSIVIDADE. RECONHECIMENTO
DO  DIREITO  À  INDENIZAÇÃO.  REDUÇÃO  DO
QUANTUM INDENIZATÓRIO. INOBSERVÂNCIA DOS
PRINCÍPIOS  DA  PROPORCIONALIDADE  E
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RAZOABILIDADE.  JUROS  DE  MORA E  CORREÇÃO
MONETÁRIA.  SÚMULA 362 DO STJ.  INTELIGÊNCIA
DOS ARTS. 397 E 405 DO CÓDIGO CIVIL. 01- No caso
em  tela,  observa-se  a  realização  de  contrato  entre  duas
pessoas,  onde  o  benefício  advindo  do  negócio  jurídico
pactuado  se  reverterá  em  favor  a  pessoa  estranha  a
convenção,  revelando-se  a  ocorrência  da  estipulação  em
favor de terceiro.  02 -  Assim,  a apelada é beneficiária  do
contrato pactuado entre a Unimed Tocantins e o Ministério
da  Comunicação,  o  que  a  legitima a  se  insurgir  quanto  à
quebra  do  acordo  pactuado,  nos  termos  do  art.  436,
parágrafo único, do Código Civil. 03 - Não restam dúvidas
de  que  o  contrato  pactuado  foi  firmado  com  a Unimed
Tocantins,  entretanto,  a Unimed Maceió  faz  parte  do
mesmo  grupo  econômico,  e  em  razão  da  teoria  de
aparência, tem-se que a mesma é legitima para responder
a  demanda.  (...).  (TJAL,  Apelação  Cível  nº  0099692-
60.2008, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Tourinho de
Omena Souza, julgado em 11/05/2016). 

Ora,  os  próprios  documentos  acostados  pela  Ré  atestam  que  houve  a

negativa,  não  importando,  como  visto  acima,  se  a  negativa  adveio  da  Unimed

Maceió  ou  da  Unimed  Federação  Interfederativa  das  Cooperativas  Médicas  do

Centro-Oeste e Tocantins.

Ademais, a negativa de tratamento persistiu ao longo do feito, mesmo após a

concessão  de  tutela  antecipada  que  determinou  a  autorização  e  custeio  do

tratamento. 

Da multa fixada em Decisão judicial

A Decisão de fls. 268 determinou o cumprimento da Decisão anterior, que

concedeu a  tutela  antecipada  para  que  a  Ré autorizasse  a  internação da  Autora,

cominando  multa  no  valor  de  R$  2.000,00  (dois  mil  reais)  por  dia  de

descumprimento.

Após a prolação da referida Decisão, a Ré apresentou requerimento às fls.

270, aduzindo que a beneficiária obtivera alta médica. No entanto, a Ré não juntou

nenhum  laudo  médico  ou  exame  apto  a  comprovar  tal  assertiva,  simplesmente
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acostando cópia de e-mail que se mostra insuficiente para atestar o quadro clínico da

Autora. 

Apesar de devidamente intimada para cumprir a Decisão, por meio de seu

advogado (fls. 274), a Ré não mais se manifestou nos autos. 

Resta,  assim,  comprovado  o  descumprimento  de  determinação contratual

pela Ré, ante a negativa de autorização de internação da Autora, conforme se deduz

das cobranças enviadas pela Clínica de Repouso Dr. José Lopes aos responsáveis

pela paciente. Desde 16/09/2013, a Ré deixou de arcar com os custos da internação,

trazendo imenso fardo aos familiares da Autora, visto que, em março de 2014, o

valor em aberto já se encontrava na ordem de R$ 56.540,46 (cinquenta e seis mil,

quinhentos e quarenta reais e quarenta e seis centavos). 

Assim,  no  caso  dos  autos,  conclui-se  serem  totalmente  descabidas  as

justificativas  apresentadas  pela  Ré  para  a  não  autorização  da  internação,

caracterizando-se recusa indevida ao cumprimento de dever contratual. 

A  recusa  configura  não  só  descumprimento  contratual,  mas  também

descumprimento à decisão judicial, exarada por este Juízo, devendo se fazer incidir

a  multa estipulada,  até  porque,  pelo menos ao que indica a análise  dos autos,  a

Autora  segue  internada  sem  a  autorização  da  operadora  de  plano  de  saúde,

infligindo grandes prejuízos financeiros à sua família. 

No tocante à multa diária imposta, o  art. 537 do CPC/2015 prescreve que

deve o Estado-juiz ponderar a sua compatibilidade e suficiência com a obrigação a

ser cumprida, in verbis: 

Art.  537.  A multa  independe  de  requerimento  da  parte  e
poderá  ser  aplicada  na  fase  de  conhecimento,  em  tutela
provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde
que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se
determine prazo razoável para cumprimento do preceito. 

Nessa  toada,  a  aplicação  da  multa  busca  coagir  o  demandado  ao

cumprimento da obrigação de fazer ou de não fazer, não tendo caráter punitivo. O

art. 537, § 1º, do CPC/2015  é expresso ao permitir a possibilidade de revisão do

valor da multa quando este se mostrar inadequado, buscando-se evitar, desse modo,
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o enriquecimento sem causa da outra parte. É o consolidado entendimento do STJ

(sem grifo no original):

AGRAVO  REGIMENTAL  NOS  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  NO  RECURSO  ESPECIAL  -
EMBARGOS  À  EXECUÇÃO  HIPOTECÁRIA  -
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  CONSISTENTE  NA
SUSPENSÃO  DE  ATOS  EXECUTÓRIOS  -  DECISÃO
MONOCRÁTICA  QUE  DEU  PARCIAL  PROVIMENTO
AO RECURSO ESPECIAL DA CASA BANCÁRIA PARA
REDUZIR O VALOR DA MULTA DIÁRIA, VISTO QUE
FIXADA  EM  QUANTIA  TERATOLÓGICA  PELAS
INSTÂNCIAS  ORDINÁRIAS.INSURGÊNCIA  DO
MUTUÁRIO. 1.  Esta Corte já decidiu que o artigo 461, §
6º,  do  Código  de  Processo  Civil  permite  ao  magistrado
alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente
ou  excessivo,  mesmo depois  de  transitada  em julgado  a
sentença. Precedentes.2. É possível a redução das astreintes
fixadas  fora  dos  parâmetros  de  razoabilidade  e
proporcionalidade, determinada a sua limitação ao valor do
bem da  obrigação principal,  evitando-se o enriquecimento
sem  causa.  Precedentes.3.  Agravo  regimental  desprovido.
(AgRg  nos  EDcl  no  REsp  1099928/PR,  Rel.  Ministro
MARCO  BUZZI,  QUARTA  TURMA,  julgado  em
11/11/2014, DJe 17/11/2014)

A desconsideração  de  decisão  judicial  deve,  pois,  ser  sancionada  com a

aplicação  da  multa.  Considerando  a  situação  de  urgência  do  caso  e  a  condição

pecuniária da Ré, entendo pertinente limitar o montante da multa ao patamar de

R$ 30.000,00 (trinta mil reais),  em consonância com o citado art.  537, §1º, do

CPC/2015 e com os valores praticados pelo TJAL (vide Agravo de Instrumento nº

0802356-45.2016,  2ª  Câmara  Cível,  Rel.  Desa.  Elizabeth  Carvalho  Nascimento,

julgado em 19/10/2016).

Dos danos morais

Muito embora alegue a Ré não ter negado a realização do procedimento, é

certo que não juntou nenhuma prova do contrário, tendo o Autor, em contrapartida

comprovado que solicitou, por escrito, ao Presidente da instituição, a autorização da
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cirurgia, com todos os custos a ela inerentes (fls. 51/52).

A recusa pelo plano de saúde de custear o tratamento da segurada enseja o

direito à indenização por danos morais, tendo o STJ já consolidado o entendimento

de que: 

Em  regra,  o  mero  inadimplemento  contratual  não  gera
danos  morais.  Contudo,  o  STJ  reconhece  o  direito  à
indenização por danos morais no caso de abusiva recusa de
cobertura securitária pelo plano de saúde, uma vez que tal
ato  extrapola  o  mero  aborrecimento  (gera  aflição
psicológica  e  angústia  no  espírito  do  segurado)  (STJ.  3ª
Turma.  AgInt  no  AREsp  1168502/CE,  Rel.  Min.  Marco
Aurélio  Bellizze,  julgado  em 06/03/2018,  STJ.  4ª  Turma.
AgInt  no  AREsp  1207934/RJ,  Rel.  Min.  Luis  Felipe
Salomão, julgado em 22/03/2018).

No tocante ao  quantum  devido, em que pese à dificuldade da apuração de

seu valor pela subjetividade do bem jurídico tutelado, esse deve equivaler a valor

expressivo para o violador, para desestimular a prática futura de tal procedimento.

Há consenso pelo qual valor da indenização: a) não deve concorrer para o

enriquecimento sem causa daquele em favor do qual for fixada; b) há de tomar em

conta  a  situação  patrimonial  daquele  que  deva  indenizar;  c)  deve  proporcionar

alguma satisfação ao favorecimento em contraprestação à dor suportada; d) deve

aprestar-se  para  produzir  um certo  efeito  didático,  para  que  em situação  assim,

sejam mais cautelosos na deflagração de medidas como a que está a ser objeto de

exame.

Nesse sentido, mostra-se razoável e proporcional a fixação da importância de

R$ 10.000,00 (dez mil reais), apta a cumprir a finalidade legal da indenização, e

estando tal montante dentro dos parâmetros adotados pela jurisprudência pátria. 

DISPOSITIVO

Ante  o  exposto,  rejeito  as  preliminares  arguídas  e  JULGO

PROCEDENTES os pedidos deduzidos na Inicial, nos termos do art. 487, I, do

CPC/2015, extinguindo o feito com resolução do mérito, para  confirmar a tutela
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antecipada concedida na Decisão de fls. 18/19, determinando à parte Ré que

autorize a internação psiquiátrica da Autora e custeie o seu tratamento, além

de condenar a Ré ao pagamento do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a

título  de  multa  por  atraso  no  cumprimento,  a  ser  acrescido  de  correção

monetária a partir do término do prazo estipulado na Decisão, com fulcro no

art. 537, caput e seguintes, do CPC/2015, bem como condená-la ao pagamento de

indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ,

corrigido monetariamente a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ) e acrescido

de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (art. 405, CC/02),

devendo ser utilizado o INPC até  a data  do arbitramento,  quando então se deve

aplicar a taxa SELIC isoladamente, visto que esta engloba, ao mesmo tempo, juros e

correção.

Condeno  a  parte  Ré  ao  pagamento  de  custas  processuais  e  honorários

advocatícios,  os  quais  arbitro  em  15%  (quinze  por  cento)  sobre  o  valor  da

condenação, conforme art. 85, caput e §2º, do CPC/2015.

Publique-se, Registre-se e Intimem-se.

Maceió,12 de junho de 2018.

Orlando Rocha Filho 
Juiz de Direito
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