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pelos gastos de revisão, IPVA e transporte, além do cancelamento do financiamento perante o Banco Bradesco S.A. e indenização 
por danos morais em virtude de defeitos alegadamente não reparados. Sentença que julgou improcedentes os pedidos. Nulidade da 
prova pericial rejeitada, uma vez que o assistente técnico da parte autora teve acesso ao veículo e aos elementos necessários para 
impugnar o laudo, não se evidenciando, portanto, cerceamento de defesa. A prova pericial confirma que a reclamação apontada na 
última ordem de serviço foi atendida com o alinhamento das peças da carroceria dentro dos padrões do respectivo modelo. As 

demais avarias identificadas pelo expert (arranhões na parte inferior direita do para-choque dianteiro, arranhões nos panos das 
portas dianteiras e amassado na parte inferior esquerda da parte traseira direita) podem ser facilmente reparadas, não tendo o 
condão de inutilizar o automóvel para o fim a que ele se destina, e não foram objeto de pedido de obrigação de fazer na inicial. 
Assim, em tendo havido reparo das peças desalinhadas e sendo as demais avarias de pequena monta, sequer apontadas nas ordens 
de serviço acostadas à inicial, não se mostra razoável a rescisão da compra e venda e a restituição da quantia paga.Ademais, a 
restituição pretendida e o cancelamento do financiamento, caso fossem acolhidos, deveriam importar no retorno das partes ao 
status quo ante, o que se mostra inviável, tendo em vista que o veículo se encontra alienado fiduciariamente à instituição financeira 
que não foi incluída no polo passivo desta demanda. No que concerne aos danos materiais, tem-se que a revisão periódica é despesa 
ordinária de manutenção do veículo a cargo do proprietário, a quem igualmente incumbe suportar o IPVA, nos termos da legislação 
tributária. Os gastos comprovados com transporte foram realizados após o veículo ter sido disponibilizado para retirada, não 
havendo o que ser ressarcido à míngua de nexo causal.Em relação aos danos morais, não se desconhece que a jurisprudência vem 
reconhecendo a presunção de sua ocorrência nas hipóteses em que o veículo zero quilômetro retorna sucessivas vezes para conserto 
com poucos meses de uso.Vale observar que, no caso em questão, o autor rodou aproximadamente 10.000km antes de reclamar do 
desalinhamento das peças da carroceria, o que não se mostraria oculto quando do recebimento do automóvel.Além disso, nota-se 
que o veículo somente retornou à concessionária por força da primeira revisão periódica, tendo então o apelante retirado o bem 
aparentemente dando-se por satisfeito. Ou seja, retirou o veículo sem nada reclamar em relação ao alinhamento das peças. Em 
seguida, retornou com o carro novamente para conserto, o que foi atendido pela concessionária dentro do prazo legal, conforme 
prova carreada aos autos, e antes do ajuizamento da ação. Com esses elementos, não se evidencia a ocorrência de dano moral 
indenizável, levando-se em consideração que não há prova de ofensa a direito da personalidade ou de repercussão do fato na esfera 
da dignidade do consumidor. Recurso desprovido.   Conclusões:  Por unanimidade, negou-se provimento ao recurso, nos termos do 
voto do Des. Relator.  Sustentação da Drª Amanda Gomes, OAB/RJ 204.162. 
 
 028. APELAÇÃO 0005962-75.2005.8.19.0211  Assunto: Reconhecimento / Dissolução / União Estável ou Concubinato / Família 
/ DIREITO CIVIL Origem: PAVUNA REGIONAL 2 VARA DE FAMILIA Ação: 0005962-75.2005.8.19.0211 Protocolo: 
3204/2018.00609915 - APTE: SIGILOSO APTE: SIGILOSO ADVOGADO: DEFENSOR PÚBLICO OAB/DP-000001 APDO: SIGILOSO 
ADVOGADO: CATIA OLIVEIRA MEATO OAB/RJ-091732 ADVOGADO: LUIS PEREZ ARECHAVALA JUNIOR OAB/RJ-148551  Relator: 
DES. TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO  Funciona:  Defensoria Pública Ementa: EM SEGREDO DE JUSTIÇA  
Conclusões: EM SEGREDO DE JUSTIÇA   
 
 029. APELAÇÃO 0005981-49.2018.8.19.0042  Assunto: Medicamentos - Outros / Fornecimento de Medicamentos / Saúde / 
Serviços / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Origem: PETROPOLIS 4 VARA CIVEL Ação: 
0005981-49.2018.8.19.0042 Protocolo: 3204/2018.00550765 - APELANTE: MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS ADVOGADO: FERNANDA DE 
SOUZA CARDOSO DE LEMOS OAB/RJ-118273 ADVOGADO: ANDERSON MORAES GARCIA OAB/RJ-104299 APELADO: JOSÉ EMANUEL 
DE SOUZA VALLE RIBEIRO REPRES:: RAFAEL RIBEIRO ADVOGADO: DEFENSOR PÚBLICO OAB/DP-000001  Relator: DES. MARIA 
LUIZA DE FREITAS CARVALHO  Funciona:  Defensoria Pública Ementa: Apelação. Direito à saúde. Ação de obrigação de fazer 
proposta em face de ente municipal. Fornecimento de fórmula infantil para lactente. Alergia à proteína do leite de vaca. 
Responsabilidade solidária dos entes federados, que podem ser demandados judicialmente de forma isolada ou conjunta (RE nº 
855178 RG/SE). Não obstante, a sentença ultrapassou os limites subjetivos da demanda em relação ao Estado do Rio de Janeiro, 
pois o ente estatal não poderia sofrer condenação em processo no qual não figurou no polo passivo tão pouco fora citado para 
responder, devendo ser a sentença decotada neste capítulo. Em se tratando de garantia constitucional, não pode a municipalidade 
se eximir de fornecer os insumos e medicamentos, mediante comprovação de indicação médica, enquanto perdurar a situação 
descrita nos autos. A não inclusão da referida fórmula infantil em lista padronizada não tem o condão de obstaculizar o seu 
fornecimento gratuito a portador de moléstia, se comprovada a respectiva necessidade. Em tais casos, definiu o STJ, no julgamento 
do REsp 1.657.156/RJ, que a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS demanda a presença de 
certos requisitos, os quais, todavia, somente serão exigidos para os processos que forem distribuídos a partir de 04/05/2018, 

conforme modulação dos efeitos lá pronunciada. Outrossim, falta de previsão orçamentária não constitui óbice à concessão de 
provimento judicial que dê efetividade a direitos fundamentais, uma vez que as limitações orçamentárias não podem servir de 
escudo para recusas de cumprimento de obrigações prioritárias. Recurso desprovido.  Conclusões:  Por unanimidade, negou-se 
provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Relator. 
 
 030. APELAÇÃO 0006371-08.2015.8.19.0209  Assunto: Indenização Por Dano Moral - Outras / Indenização por Dano Moral / 
Responsabilidade do Fornecedor / DIREITO DO CONSUMIDOR Origem: BARRA DA TIJUCA REGIONAL 2 VARA CIVEL Ação: 
0006371-08.2015.8.19.0209 Protocolo: 3204/2016.00571949 - APELANTE: ALIANÇA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS DE SAÚDE 
SA ADVOGADO: PEDRO ALMEIDA CASTRO OAB/BA-036641 APELANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE SA ADVOGADO: LUIZ FELIPE 
CONDE OAB/RJ-087690 ADVOGADO: MARCIO ALEXANDRE MALFATTI OAB/RJ-171277 APELADO: ESPÓLIO DE ARMANDO DE ARAÚJO 
AGUIAR APELADO: ZENITH MAGALHAES AGUIAR ADVOGADO: ANDRÉ MOREIRA RODRIGUES OAB/RJ-142053 ADVOGADO: LARISSA 
BORSATO DA SILVA OAB/RJ-147574 ADVOGADO: RODOLFO DEROSSI CABREIRA OAB/RJ-131023  Relator: DES. MARIA LUIZA 
DE FREITAS CARVALHO Ementa: Embargos de declaração. Apelação. Rescisão de plano de saúde coletivo. Migração para plano 
individual. Possibilidade da rescisão unilateral do contrato coletivo. Dever de oferecer aos beneficiários a possibilidade de migração 
para os planos individuais. Perda do objeto quanto à migração para plano individual relativamente ao titular Armando, em virtude de 
seu falecimento ocorrido em 29 de junho de 2017. Art. 485, IX, do CPC. Manutenção da 2ª autora como beneficiária do plano. A 
alegação de que não pode a embargante ser compelida a oferecer migração para plano individual, que se trata de inovação recursal. 
Responsabilidade solidária da embargante e administradora de benefícios. Reforma parcial do acórdão para reconhecer a perda 
superveniente do objeto em relação à migração para plano individual do titular Armando, em virtude do seu falecimento, nos termos 
do art. 485, IX, do CPC.RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.   Conclusões:  Por unanimidade, deu-se parcial provimento ao recurso, 
nos termos do voto do Des. Relator. 
 
 031. APELAÇÃO 0006500-79.2016.8.19.0014  Assunto: Indenização Por Dano Moral - Outras / Indenização por Dano Moral / 
Responsabilidade do Fornecedor / DIREITO DO CONSUMIDOR Origem: CAMPOS DOS GOYTACAZES 4 VARA CIVEL Ação: 
0006500-79.2016.8.19.0014 Protocolo: 3204/2018.00212184 - APELANTE: GISELLE DE ARAUJO OLIVEIRA ADVOGADO: CRISTIANO 
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