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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1039468-58.2016.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que são apelantes UNIMED 
PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e 
UNIMED DE SANTOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, é apelado 
RICARDO GUERRA (JUSTIÇA GRATUITA).

ACORDAM, em 10ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO 
CARLOS SALETTI (Presidente), ARALDO TELLES E ELCIO TRUJILLO.

São Paulo, 28 de novembro de 2017. 

João Carlos Saletti
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO CÍVEL nº 1039468-58.2016.8.26.0562

COMARCA - SANTOS
4º Ofício, Processo nº 1039468-58.2016.8.26.0562

APELANTES -   UNIMED PAULISTANA COOPERATIVA DE                         
                           TRABALHO MÉDICO (em liquidação extrajudicial) e 
                           UNIMED DE SANTOS COOPERATIVA DE TRABALHO 
                           MÉDICO. 
APELADO   -  RICARDO GUERRA

V O T O Nº 28.659

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA  Pedido da ré de 
concessão do benefício  Deferimento, entretanto, que 
depende da comprovação de insuficiência de recursos, à 
falta do que o benefício é negado  Hipótese em que não há 
essa demonstração  Benefício negado. 

PLANO DE SAÚDE  LEGITIMIDADE PASSIVA  
SISTEMA UNIMED  Ação cominatória promovida por 
beneficiário de plano de saúde aderente a contrato da 
Unimed Paulistana e atendido na Unimed Santos  
Alegação de que o contrato foi celebrado apenas entre o 
autor e a Unimed Paulistana  Legitimidade de ambas, 
presente  Cooperativas autônomas, mas interligadas, 
constituindo um grupo econômico  Subdivisão das 
Unimed's em diversas unidades que não pode criar 
dificuldades no momento da prestação do serviço  
Precedentes deste Tribunal  Legitimidade reconhecida  
Decisão mantida.

DANO MORAL  Plano de Saúde  Negativa da operadora 
de custear internação e cirurgia do autor, em caráter de 
urgência, com quadro colecistite aguda, sob a alegação de 
que sujeita ao prazo de carência  Improcedência do motivo 
da recusa  Abusividade reconhecida  Sentença de 
procedência da ação  Indenização devida  Recusa 
injustificada que acarreta dano moral ao consumidor  
Caracterização in re ipsa  Precedentes do Colendo 
Superior Tribunal de Justiça  Valor que deve reparar o 
sofrimento da vítima e, ao mesmo tempo, desestimular a 
prática do fato, pelo ofensor, devendo o Juiz estabelecê-lo 
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com critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem 
deixar de atender a esses objetivos, todavia evitando o 
enriquecimento sem causa do ofendido, ou provocando 
injusto desfalque do patrimônio do ofensor  Circunstâncias 
do caso concreto que bem justificam o valor arbitrado pela 
sentença, segundo os princípios mencionados  Sentença 
mantida.

Apelos não providos.

A r. sentença de fls. 162/169, julgou procedente  a ação, para:

 “a) condenar as rés, solidariamente, a ressarcir ao 
autor a quantia descrita na inicial (R$ 10.355,79 dez mil trezentos e 
cinquenta e cinco reais e setenta e nove centavos), corrigida 
monetariamente desde o desembolso e acrescida de juros de mora, à 
taxa legal, a partir da citação;

b) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de 
indenização por dano moral arbitrada em R$ 18.740,00 (dezoito mil 
setecentos e quarenta reais), corrigida monetariamente desde a data da 
sentença e acrescida de juros legais (1% am) a contar da citação”. 

Por fim, condenou as rés no pagamento das despesas processuais 
e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Apelam as rés.

A corré Unimed Santos (fls. 173/179), alega: a) é parte ilegítima 
para figurar no polo passivo da ação; b) a responsabilização das cooperativas 
autônomas do Sistema Nacional Unimed foi afastada pelo Superior Tribunal 
De Justiça; c) cada usuário é vinculado a uma determinada cooperativa, que é 
beneficiada pelo pagamento das mensalidades e é responsável pelo pagamento 
dos custos decorrentes dos tratamentos desses usuários; d) não se pode 
pretender que a UNIMED DE SANTOS seja obrigada a arcar com prejuízos 
ante a falta de autorização da Unimed de origem, pelo simples fato de que, 
conforme preceitua o inciso II do artigo 5º da Constituição Federal, ninguém 
estará obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de 
lei; e) restou evidente que não se vislumbrou no presente caso a prática de 
ilícito causador de dano moral. Requer seja provido o recurso para reformar a 
r. sentença, a fim de que seja declarada sua ilegitimidade passiva e sua 
imediata exclusão do polo passivo e a improcedência da ação.
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A corré Unimed Paulistana (fls. 183/192), de sua vez, 
preliminarmente, requer sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita, 
ou subsidiariamente o diferimento das custas processuais. Aduz que a 
decretação da liquidação extrajudicial produz, de imediato, alguns efeitos 
previstos no artigo 18 da Lei 6.024/74, e impede a empresa de atuar o 
mercado. Requer seja corrigido o polo passivo da ação para fazer constar 
“Unimed Paulistana Cooperativa de Trabalho Médico em Liquidação 
Extrajudicial”.

 No mérito, alega: a) o valor do dano moral aplicado ao caso 
mostra-se mostra exorbitante se comparado a decisões semelhantes; b) de rigor 
a diminuição do valor arbitrado, para que este possa ao mesmo tempo ser uma 
forma de sanção às práticas consideradas abusivas pelo seu causador e forma 
de diminuição dos prejuízos causados à vítima, mas não que seja essa uma 
maneira de propiciar o enriquecimento ilícito da parte. Requer o provimento 
do recurso a fim de que seja reformada a sentença para: diminuir o valor do 
dano moral aplicado.

O autor respondeu (fls. 208/212 e 213/217).

É o relatório.

1. A apelante pede lhe seja concedida a gratuidade processual, 
diante dos graves problemas financeiros por que atravessa.

A possibilidade de concessão de gratuidade à pessoa jurídica 
(neste caso, a Unimed Paulistana, entidade de direito privado em liquidação 
extrajudicial), como a apelada, pode ser assegurada se e quando demonstrada a 
impossibilidade de suportar o custeio das custas e despesas com o processo, ou 
possa ser desde logo reconhecido o caráter de entidade declarada de utilidade 
pública e notoriamente dedicada à beneficência, hipóteses estas últimas 
descartadas de imediato. 

Para comprovar sua alegação de necessidade, juntou balanços 
patrimoniais julho de 2016 (fls. 197/205), prova insuficiente para aquilatar a 
impossibilidade de custeio do processo. A alegação de estar sofrendo 
liquidação extrajudicial não induz conclusão de inexistência de meios 
econômicos e financeiros para o custeio de despesas processuais. 
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Indefiro, portanto, o pedido de concessão da gratuidade à 
apelada.

2. Afirma a corré Unimed Santos ser parte ilegítima para figurar 
no polo passivo da ação.

A alegação foi bem resolvida pelo digno Magistrado, assim:

“Não se discute que as diferentes filiais da Unimed possuem 
personalidade jurídica própria, atuando em regime de cooperação.

“No entanto, aos olhos do consumidor, as diferentes 
cooperativas médicas se apresentam como uma grande rede interligada, 
como uma única grande empresa.

“Tal estratégia tem o intuito de dar maior segurança ao 
consumidor na hora da contratação, em virtude da grande abrangência da 
cobertura e da sua presença maciça em todo o país.

“Ademais, a existência de inúmeras cooperativas interligadas 
dificulta, inclusive, a fixação de responsabilidades”.

As corrés não negam que o atendimento à autora foi realizado 
em hospital da rede, tanto é assim que o autor obteve atendimento e a guia de 
internação para o procedimento cirúrgico, que somente não foi coberto sob a 
alegação de que o período de carência não estava suprido.

É entendimento sedimentado neste E. Tribunal de Justiça que as 
pessoas jurídicas de direito privado denominadas “UNIMED'S”, ainda que 
formalmente constituídas como cooperativas de trabalho médico distintas, 
formam um grupo econômico com idêntica matriz de propósito e atuação, 
diferindo tão somente quanto às respectivas áreas de cobertura regional.

Nesse sentido, dentre vários, os julgados recentes deste Tribunal: 
Apelação Cível nº 049039-55.2003.8.26.0100, j. em 22.5.2012, 2ª Câmara de 
Direito Privado, Relator Des. José Joaquim dos Santos, Agravo Regimental nº 
0280254-93.2011.8.26.0000/50000, j. em 22.5.2012, 2ª Câmara de Direito 
Privado, Rel. Des. Álvaro Passos; Apelação Cível nº 
9264268-53.2005.8.26.0000, j. em 5.7.2011, 10ª Câmara de Direito Privado 
Rel. Des. Coelho Mendes; Apelação nº 0116855- 24.2007.8.26.0000, 9ª 
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. José Luiz Gavião de Almeida).

Nesse sentido decisões do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
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“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 
FAZER PROPOSTA EM FACE DA UNIMED, BEM COMO DA 
ALIANÇA COOPERATIVISTA NACIONAL UNIMED, OBJETIVANDO 
O PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATADA 
ATRAVÉS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
MÉDICOS E HOSPITALARES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 
PASSIVA SUSCITADA. PELA PRIMEIRA RÉ. ACOLHIMENTO. 
SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO E QUE MERECE 
SER ANULADA, EM RAZÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA, QUE 
DEVE SER APLICADA AO CASO DOS AUTOS. PROVIMENTO DO 
RECURSO.

“Não merece prosperar a alegação trazida pela ré, acolhida 
pela ilustre Magistrada sentenciante, de que a Aliança Cooperativa Nacional 
Unimed e a Unimed  Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de 
Janeiro Ltda., são pessoas jurídicas distintas, com CNPJ diferentes, tendo 
em vista a incidência da Teoria da Aparência, que entendeu devesse ser 
aplicada ao caso dos autos.

Verifica-se da documentação acostada aos autos pela autora, 
mais notadamente do contrato de prestação de serviços médicos e 
hospitalares juntado às fls. 13/32, constar o logotipo da Unimed em todas as 
páginas integrantes do contrato, pelo que não pode a ré ser considerada 
como parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda.

Frise-se, por oportuno, que o entendimento já sedimentado 
neste Egrégio Tribunal de Justiça, é no  sentido de que a ré integra o mesmo 
conglomerado econômico - Sistema Cooperativo Unimed, dando azo, assim 
à responsabilidade solidária entre ambas quanto à prestação de atendimento 
médico-hospitalar”” (STJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1151856 RJ 
- Min. Sidnei Beneti j. 26.02.2010) grifei.

Ora, se há solidariedade para o atendimento médico, 
caracterizando verdadeiro grupo econômico, não há razão para não haver 
solidariedade na responsabilização por ausência indevida de cobertura. Ainda, 
se várias cooperativas médicas se agrupam sob um nome comum (Unimed), 
devem responder como se fossem uma só fornecedora, pena de violar a 
segurança e finalidade jurídica dos contratos. 

Não se trata, por conseguinte, de mero intercâmbio entre 
cooperativas.

A apelante Unimed Santos é, portanto, parte legítima para figurar 
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no polo passivo desta ação, ficando a r. sentença mantida nessa parte.

Passo à análise do mérito.

3. As apelantes insurgem-se contra a r. sentença que julgou 
procedente ação indenizatória, arbitrando a indenização por danos morais em 
R$ 18.740,00 (dezoito mil setecentos e quarenta reais).

As corrés alegam, em síntese, que não fazer a autora jus à 
indenização por danos morais e que o valor arbitrado se mostra excessivo. 

Segundo os fatos narrados na inicial, o autor foi acometido de 
colecistite aguda, sendo necessária a sua internação e realização de 
procedimento cirúrgico em caráter de urgência. Afirma que houve negativa de 
cobertura do plano de saúde em razão da carência contratual. Diante da 
negativa, foi obrigado a custear integralmente o tratamento. Daí ter ingressado 
com esta ação pleiteando o ressarcimento do valor custeado, bem como 
indenização por danos morais. 

A ação foi julgada procedente, afirmando a sentença no aqui 
interessante quanto aos danos morais: 

“O advento da Constituição Federal colocou ponto final em 
uma séria controvérsia que existia na doutrina acerca da possibilidade de se 
indenizar o dano moral.

“Atualmente, resta indubitável, em face da nova ordem 
constitucional, ser possível a reparação desta espécie de dano no âmbito da 
responsabilidade civil.

“Surge, pois, a indenização por dano moral como meio 
legítimo de reparar o constrangimento sofrido pela pessoa diante de uma 
situação que lhe traga um prejuízo, não de ordem material, mas diretamente 
ligado à sua intimidade, à sua imagem, enfim, à sua honra em todas as suas 
formas. Há, nesta hipótese, uma ofensa a alguns dos direitos inerentes à 
personalidade da pessoa.

“O DANO MORAL SE CONFIGURA NO SOFRIMENTO 
HUMANO, NA DOR, NA HUMILHAÇÃO, NO CONSTRANGIMENTO 
QUE ATINGE A PESSOA E NÃO AO SEU PATRIMÔNIO. É ALGO 
QUE AFLIGE O ESPÍRITO OU SE REFLETE, ALGUMAS VEZES, NO 
CAMPO SOCIAL DO INDIVÍDUO, PORÉM TRAZ REPERCUSSÕES 

DA MAIS ALTA SIGNIFICÂNCIA PARA O SER HUMANO, POIS O 
ESPÍRITO SOFRENDO FAZ O CORPO PADECER. (Jornal  Tribuna do 
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Direito, outubro de 2002, Título:  Como fixar a Reparação , autor: José 
Olivar de Azevedo).

(...)
“Destarte, cumpre analisar alguns critérios básicos, a saber: a 

extensão do dano sofrido pelo autor, a indenização com natureza punitiva em 
atenção a Teoria do Desestímulo e, por derradeiro, a prudência em não permitir 
que a indenização se transforme em fonte de riqueza para o requerente.

“A recusa de cobertura em momento delicado da saúde do usuário 
extrapola o mero aborrecimento, notadamente quando é evidente o conhecimento 
da operadora quanto à hipótese de cobertura e quanto à urgência, detentora que é 
de profissionais médicos capazes de avaliar a natureza da requisição médica”.

Com razão o digno Magistrado.

4. A interpretação do contrato, em princípio, não implica em 
dano moral, vez que a seguradora não teria praticado conduta ilícita capaz de 
ensejar indenização, principalmente porque não há nos autos demonstração de 
ato vexatório que possa ter implicado na violação aos direitos da personalidade 
do apelando, muito menos comprometimento de sua privacidade ou de sua 
imagem. 

Entretanto, a situação em que posto o autor ultrapassou o mero 
dissabor. Assim porque viu-se compelido a pagar às suas expensas valor que 
deveria ser coberto pelo contrato e não foi. 

Essa situação de incerteza, impondo o pagamento às suas 
expensas, levou-o a buscar a proteção de seu direito no Judiciário. Isso é mais 
que o simples dissabor da vida cotidiana. 

Configurado, portanto, o dano moral. 

O Colendo Superior Tribunal de Justiça vem afirmando o 
entendimento de que “A recusa injustificada de Plano de Saúde para 
cobertura de procedimento médico a associado, configura abuso de direito e 
descumprimento de norma contratual, capazes de gerar dano moral 
indenizável” (AgRg no REsp nº 1253696 SP, 4ª Turma do Superior Tribunal 
de Justiça, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, em 18/8/11, DJe 24/8/11).

O abalo, a dor moral e o dano consequente, nesses casos, dão-se 
in re ipsa, não reclamando demonstração probatória de que tenha sucedido.

Não há dúvida de que a conduta da ré, consubstanciada na recusa 
injustificada de cobertura de contrato de plano de saúde, causou o prejuízo 
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moral alegado na inicial. 

Não é desconhecida a orientação firmada no Colendo Superior 
Tribunal de Justiça. Vale lembrar:

 “Pacificada, outrossim, a jurisprudência deste Tribunal 
no sentido de que a recusa indevida à cobertura médica pleiteada pelo 
segurado é causa de danos morais, já que agrava a situação de aflição 
psicológica e de angústia no espírito daquele (REsp 993.876/DF, Relª. 
Minª. NANCY ANDRIGHI, DJ 18.12.07). E ainda: AgRg no Ag 
846.077/RJ, Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS, DJ 
18.7.07; REsp 880.035/PR, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI, DJ 
18.12.06; REsp 259.263/SP, Rel. Min. CASTRO FILHO, DJ 20.2.06” 
(Ag. n. 1.226628/SP, rel. Min. SIDNEI BENETI, DJU 26.03.10).

Não altera a conclusão a circunstância de não ter a paciente 
sofrido prejuízo físico em virtude da negativa. Afinal, a internação e o 
tratamento se deram, obrigando, no entanto, o ajuizamento da ação, para 
compelir a operadora a proceder ao ressarcimento.

É certo que o montante devido deve ser fixado segundo a 
natureza do dano, a capacidade econômica dos envolvidos, bem como em 
função dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além da finalidade 
da condenação, que deve ressarcir moralmente o ofendido e servir como 
desestímulo à repetição da conduta ilícita do agente, sem causar o 
locupletamento indevido da parte indenizada.

Desse modo, ante as circunstâncias envolventes deste caso e a 
condição das partes, o valor da reparação fixado em R$ 18.740,00 (dezoito mil 
setecentos e quarenta reais), mostra-se em conformidade com a orientação 
desta Câmara.

Enfim, de ser confirmada a r. sentença também nesse ponto.

5. Assinalo, por fim, que na hipótese de oposição de embargos de 
declaração, o julgamento se dará virtualmente, salvo recusa expressa das 
partes em cinco dias contados da intimação do acórdão.

6. Ante o exposto, nego provimento aos recursos.

É meu voto. 
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JOÃO CARLOS SALETTI
Relator

assinado digitalmente
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