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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1022493-57.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes UNIMED 
DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS 
COOPERATIVAS MEDICAS e UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA - 
FEDERAÇAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS, é apelada ELIANA 
DAL BELLO SANTOS.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31ª Câmara Extraordinária de 
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: 
Rejeitadas as preliminares, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. 
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores BERETTA DA 
SILVEIRA (Presidente) e ROSANGELA TELLES.

São Paulo, 19 de dezembro de 2017.

Alvaro Passos
relator

Assinatura Eletrônica
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Voto nº 30292/TJ – Rel. Alvaro Passos – 31a Câm. Extr. Direito Privado 

Apelação cível nº 1022493-57.2014.8.26.0100 (proc. digital)

Apelantes: UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO  FEDERAÇÃO 

ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS E OUTRA

Apelada: ELIANA DAL BELLO SANTOS

Comarca: São Paulo  23ª V. C.

Juiz(a) de 1º Grau: Bruna Acosta Alvarez

EMENTA

ILEGITIMIDADE “AD CAUSAM”  Aplicabilidade 
ao caso do Código de Defesa do Consumidor  
Assistência médica e hospitalar prestada pela Unimed 
aos usuários de terceira empresa  Legitimidade 
passiva  Configuração  Demandada que age de 
forma solidária  Recursos improvidos.

ILEGITIMIDADE “AD CAUSAM”  Demanda 
proposta em face da Unimed do Estado de São Paulo, 
sendo, a segurada, usuária da Unimed Santa Catarina, 
visando à cobertura de medicamento  Legitimidade 
passiva  Configuração  Empresa que, ainda que 
subdividida em diversas outras, constitui entidade 
única, pertencendo ao mesmo grupo econômico as 
pessoas jurídicas que compõem o sistema  Súmula nº 
99 desta Corte  Preliminar rejeitada  Recursos 
improvidos.

INTERVENÇÃO DE TERCEIROS  Ação proposta em 
face da Unimed  Aplicabilidade ao caso do Código de 
Defesa do Consumidor  Denunciação da lide da 
empresa da qual o autor é beneficiário  Descabimento 
 Hipótese de não poder ser utilizado o instituto, tendo 

em vista expressa proibição contida no art. 88 do CDC, 
quando se tratar de ações fundadas em 
responsabilidade prevista na Lei Consumerista  
Recursos improvidos.

CONTRATO  Prestação de serviços  Plano de saúde 
 Negativa de fornecimento de medicamento “solvadi” 

(sofosbuvir)  Inadmissibilidade  Súmulas nº 95 e 102 
deste Tribunal  Inclusão, na apólice, de tratamento 
para a moléstia, devendo toda e qualquer medida 
tendente a minimizar ou eliminar a doença ser coberta 
 Limitação contratual para moléstia acobertada que 

revela a impossibilidade de o instrumento atingir o fim 
a que se destina  Recursos improvidos.
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Vistos.

Trata-se de recursos interpostos contra 

sentença de fls. 258/263, cujo relatório se adota, que julgou procedentes os 

pedidos deduzidos em ação de obrigação de fazer, para confirmar a tutela 

inicialmente concedida e condenar as rés a fornecer o medicamento Solvadi 

(SOFOSBUVIR 400mg), nos termos prescritos pelo médico responsável, além 

de impor às vencidas os ônus pela sucumbência.

Inconformadas, as demandadas apelam.

UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

afirma, preliminarmente, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da 

demanda, bem como ser necessária a denunciação à lide da FUSESC-SIM, a 

qual contrata a sua rede credenciada. No mérito, sustenta que o plano de 

saúde não possui cobertura para medicamentos importados, o que encontra 

amparo na Lei nº 9.656/98, a qual exclui a obrigatoriedade de fornecimento de 

tais fármacos, cuja aquisição demanda autorização do Ministério da Saúde e 

da ANVISA; que o contrato faz lei entre as partes, não podendo ser modificado 

por uma delas em detrimento da outra. Ao final, prequestiona a matéria.

Já UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO  

FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS  também suscita 

preliminar de ilegitimidade de parte sua, para figurar no polo passivo da 

demanda, já que a demandante é usuária e beneficiária da Unimed Santa 

Catarina, a quem incumbe autorizar ou negar os procedimentos requeridos 

pelos usuários. No mérito, alega que deve de ser observado o instrumento 

entabulado entre as partes, mediante a aplicação do princípio pacta sunt 

servanda; que não há qualquer solidariedade entre as Unimed's.
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Com resposta, subiram os autos para 

reexame.

É o relatório.

Ficam afastadas as preliminares arguidas pelas 

demandadas, ora apelantes, devendo, a questão, ser analisada à luz do 

Código de Processo Civil de 1973, aplicável aos autos.

Anote-se que ao caso são aplicáveis as regras 

do Código de Defesa do Consumidor, as quais, sendo de ordem pública, 

podem ser conhecidas inclusive de ofício.

Dito isto, as questão aqui trazidas serão 

analisadas à luz desse Diploma.

E, com base nele, a legitimidade ad causam da 

apelante Unimed se faz presente, já que é quem dá assistência médica e 

hospitalar aos usuários da FUSESC-SIM, agindo de forma solidária.

E, ainda que a apelante Unimed Santa 

Catarina sustente que há necessidade de ser incluída, no polo passivo da 

demanda, a FUSESC-SIM, já decidi que, fundando-se a ação na Lei 

Consumerista e, com base nela, havendo reconhecimento de 

responsabilidade, há expressa vedação de denunciação da lide, prevista no 

art. 88 da Lei nº 8.078/90.

A corroborar tal entendimento:

ERRO MÉDICO. Afirmação de ilegitimidade da operadora do plano de saúde. Questão 

complexa e que demanda exame mais apurado quando do julgamento. Denunciação 

da lide ao médico que teria realizado atendimento. Impossibilidade. Vedação legal. 

Art. 88 do Cód. de Defesa do Consumidor. Agravo desprovido (Agravo de Instrumento 

9028831-90.2009.8.26.0000 - Relator(a): Roberto Solimene - 6ª Câmara de Direito 

Privado - Data do julgamento: 21/01/2010 - Outros números: 0697863.4/1-00, 
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994.09.278939-5).

EMENTA: Em se tratando de relação de consumo, protegida pelo Código de Defesa 

do Consumidor, descabe a denunciação da lide (art. 88 do CDC). (Agravo de 

Instrumento 0248675-93.2012.8.26.0000 - Relator(a): S. Oscar Feltrin - Órgão 

julgador: 29ª Câmara de Direito Privado - Data do julgamento: 30/01/2013 - Outros 

números: 2486759320128260000).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização por erro médico. Insurgência 

contra decisão que deferiu o pedido de intervenção de terceiro. Descabimento. 

Relação de consumo. Incidência da vedação prevista no art. 88 do CDC para as 

hipóteses dos arts. 12 a 17 do mesmo diploma - Entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça - Possibilidade de ajuizamento de ação regressiva - Decisão reformada 

Recurso provido (Agravo de Instrumento 0189784-79.2012.8.26.0000 - Relator(a): 

Ramon Mateo Júnior - Órgão julgador: 7ª Câmara de Direito Privado - Data do 

julgamento: 13/03/2013 - Outros números: 1897847920128260000).

Desta forma, verificada sua responsabilidade, 

caberá ação regressiva em face da empresa que pretende seja denunciada.

E, ainda, em relação à preliminar suscitada pela 

Unimed do Estado de São Paulo, já decidi em inúmeras ocasiões que a 

jurisprudência deste Tribunal é majoritária no sentido de que a UNIMED 

constitui entidade única, ainda que subdividida em diversas unidades, sendo 

que as pessoas jurídicas que compõem o sistema pertencem ao mesmo grupo 

econômico, havendo, assim, responsabilidade solidária entre as unidades.

Neste sentido:

PLANO DE SAÚDE. Alegação de ilegitimidade passiva da Unimed Paulistana. 

Inadmissibilidade. A jurisprudência desta Corte Paulista tem se firmado no sentido de 

que as pessoas jurídicas pertencentes à Unimed constituem o mesmo grupo 

econômico, não se podendo exigir que o consumidor faça diferenciação entre elas. 

Autor diagnosticado com leucemia. Necessidade de realizar transplante de medula 
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óssea. Recusa da ré em cobrir o transplante embasado em cláusula de exclusão. 

Abusividade contratual, conforme artigos 47 e 51, inciso IV e § 1º, inc. II do Código de 

Defesa do Consumidor. Precedentes desta Câmara. Cobertura devida. Apelações 

improvidas (Apelação 9108458-46.2009.8.26.0000 - Relator(a): Pedro de Alcântara - 

Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Privado - Data do julgamento: 20/02/2013 - 

Outros números: 6844594800).

COBRANÇA. Despesas médico-hospitalares. Ilegitimidade passiva. Inocorrência. 

Alegação de que o contrato foi celebrado com a Unimed Boa Vista não tendo a 

Unimed paulistana nenhuma relação jurídica com a paciente. Inadmissibilidade. 

Responsabilidade solidária entre as cooperativas, embora em bases geográficas 

distintas. Precedentes jurisprudenciais. Internação autorizada pela Unimed Boa Vista. 

Reconhecimento da obrigação das rés em cobrir as despesas com o tratamento. Ação 

procedente. Sentença reformada. Recurso provido (Apelação 

9252850-16.2008.8.26.0000 - Relator(a): Coelho Mendes - Órgão julgador: 10ª 

Câmara de Direito Privado - Data do julgamento: 05/03/2013 - Outros números: 

5992674700).

Ademais, a recusa baseada na abrangência 

geográfica vem sendo afastada, nos termos da Súmula nº 99 desta Corte:

Súmula nº 99: Não havendo, na área do contrato de plano de saúde, atendimento 

especializado que o caso requer, e existindo urgência, há responsabilidade solidária 

no atendimento ao conveniado entre as cooperativas de trabalho médico da mesma 

operadora, ainda que situadas em bases geográficas distintas.

No mérito, os apelos não possuem melhor 

sorte.

A controvérsia dos autos diz respeito à negativa 

de cobertura de medicamento “solvadi” (sofosbuvir), do qual a demandante, 

ora apelada, necessita para tratamento de hepatite C, sendo ele ministrado 

oralmente e em ambiente domiciliar, ou ainda, importado, justificativa utilizada 

para excluir o seu fornecimento da cobertura contratual.
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Em inúmeras oportunidades decidi que a tese 

defendida pelas apelantes não é nova, ao contrário, é sempre reiteradamente 

apresentada e afastada pelos Tribunais.

Ao abranger, no contrato, o tratamento de 

determinada moléstia, não cabe à seguradora definir qual a terapia que deve 

ser adotada, nem o material ou medicação que nela será empregada, mas ao 

médico que assiste e acompanha o paciente e que é o profissional habilitado 

para tanto.

Incluído, na apólice, o procedimento a que fora 

submetido o segurado, toda e qualquer medida tendente a minimizar ou 

eliminar a doença relacionada tem de ser coberta, sob pena de inviabilizar a 

própria fruição do plano contratado, devendo ser considerada abusiva toda 

cláusula que exclui de sua cobertura procedimento ou medicamento cuja 

moléstia encontra-se acobertada, principalmente à luz da Legislação 

Consumerista, aplicável ao caso.

Neste sentido, têm-se entendido:

PLANO DE SAÚDE. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Recusa no 

fornecimento de medicamentos prescritos para tratamento de hepatite C. Alegação de 

que estes não possuem cobertura contratual, na medida em que são importados e 

não são registrados pela ANVISA. Exclusão que contraria a função social do contrato 

retirando do paciente a possibilidade do tratamento necessitado. Sentença mantida. 

Recurso improvido (Apelação Cível nº 1083561-08.2014.8.26.0100 - Relator José 

Joaquim dos Santos  2ª Câmara de Direito Privado - Voto nº 20514).

APELAÇÃO - Plano de Saúde - Ação Ordinária - Diagnóstico de Hepatite C - 

Prescrição médica para tratamento com os medicamentos "SOLVADI" e "OLYSIO" - 

Recusa sob alegação de se tratar de tratamento experimental - Tutela antecipada 

concedida - Sentença de procedência - Inconformismo - Súmulas nºs 95 e 102 do 

TJSP - Recurso desprovido (Apelação 1060170-24.2014.8.26.0100 - Relator(a): José 

Aparício Coelho Prado Neto - Órgão julgador: 9ª Câmara de Direito Privado  - ata do 
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julgamento: 27/01/2015).

PLANO DE SAÚDE - Negativa de cobertura do medicamento Solvadi (sofosbuvir) - 

Paciente portador de hepatite C crônica - O Plano de Saúde não pode estabelecer o 

tratamento que o paciente deve se submeter para o alcance da cura e não pode 

restringir aqueles que forem prescritos pelo médico, independentemente de tratar-se 

de procedimento obrigatório previsto na Resolução Normativa RN 338/2013 ou de 

medicamento nacional ou importado - Não havendo exclusão pelo Plano da doença, 

não podem ser excluídos todos os medicamentos e exames necessários ao 

tratamento - A falta de registro na ANVISA não torna o medicamento experimental. O 

medicamento Sofosbuvir foi devidamente aprovado pela Foods and Drugs 

Administration FDA, órgão do Governo dos Estados Unidos da América responsável 

pelo controle dos alimentos e medicamentos (humano e animal), suplementos 

alimentares, cosméticos, equipamentos médicos, materiais biológicos e produtos 

derivados do sangue humano, naquele País, para o tratamento da infecção por 

Hepatite C crônica, sendo de comprovada eficiência e a prescrição foi feita por Médico 

altamente qualificado - Entendimento consolidado do STJ e do TJSP pela Súmula n. 

102 - Recurso desprovido (Apelação 1022355-48.2014.8.26.0114 - Relator(a): Alcides 

Leopoldo e Silva Júnior - Órgão julgador: 1ª Câmara de Direito Privado - Data do 

julgamento: 24/02/2015).

PLANO DE SAÚDE. Obrigação de fazer. Negativa de custeio de tratamento 

quimioterápico, incluindo o medicamento “Erbitux”. Exclusão, ainda que prevista em lei 

ou no contrato, aflora como abusiva, nula, vez que coloca em risco o objeto da 

contratação, ou seja, a preservação da saúde da paciente. Aplicação do disposto no 

artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor e do Enunciado n. 20 desta 

Câmara. Ofensa, ainda, ao princípio da boa-fé que deve nortear os contratos 

consumeristas. Atenuação e redução do princípio do pacta sunt servanda. Incidência 

do disposto no artigo 421 do Código Civil. Litigância de má-fé. Afastamento. Não 

configuração das hipóteses do artigo 17 do Código de Processo Civil. Sentença 

mantida. Apelo improvido (Apelação 0026384-17.2010.8.26.0562 - Relator(a): Donegá 

Morandini - Órgão julgador: 3ª Câmara de Direito Privado - Data do julgamento: 
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29/11/2011 - Outros números: 263841720108260562).

Ademais, trata-se de entendimento já sumulado 

por esta Corte:

Súmula 102: Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura 

de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não 

estar previsto no rol de procedimentos da ANS.

Entendimento divergente, limitando o 

fornecimento de todos os meios necessários à recuperação/manutenção da 

saúde, fere o direito fundamental à vida, previsto na Carta Maior, e que deve 

prevalecer sobre qualquer outro.

Ressalta-se, por oportuno, que conceder 

contratualmente direito a uma terapia, mas vedar a realização de exames de 

controle da doença, ou o fornecimento de medicação a ela associada, 

indispensáveis ao tratamento do paciente, revela a impossibilidade de o 

contrato firmado atingir o fim a que se destina, causando, por conseguinte, 

desequilíbrio na relação contratual.

Fica, ainda, consignado que, a despeito de 

incumbir ao Estado a prestação da saúde, ao transferir para a iniciativa 

privada, esta deve de assumir a prestação do serviço tal qual o ente público, já 

que atua em substituição a este, tendo se obrigado a prestar os cuidados 

necessários ao tratamento das doenças previstas contratualmente.

Além disso, o consumidor que procura pelo 

sistema privado de planos de saúde visa a contar com serviços melhores, 

pagando alto preço por isto, e a não depender da precariedade estatal, de 

forma que não se pode aceitar que as seguradoras ofereçam seus produtos 

como se o consumidor possuísse garantia de acesso a todo e qualquer 

tratamento, iludindo-o, quando, na verdade, encontrará negativa de cobertura 

ao buscar procedimentos mais avançados e custosos.
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Sendo assim, a r. sentença combatida merece 

subsistir tal qual lançada.

Por derradeiro, a fim de evitar a oposição de 

embargos de declaração, única e exclusivamente voltados ao 

prequestionamento e diante da manifestação da apelante Unimed Santa 

Catarina a fls. 277, tenho por expressamente prequestionada, nesta instância, 

toda a matéria, consignando que não houve ofensa a qualquer dispositivo a ela 

relacionado. 

Na hipótese de oposição de embargos de 

declaração contra o presente acórdão, ficam as partes, desde já, intimadas a 

se manifestarem no próprio recurso a respeito de eventual contrariedade ao 

julgamento virtual, nos termos do art. 1º da Resolução nº 549/2011 do Órgão 

Especial deste E. Tribunal, entendendo-se, o silêncio, como concordância.

Pelo exposto, nego provimento aos recursos.

ALVARO PASSOS
          Relator
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