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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1111639-75.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado 
UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE DE TRABALHO MEDICO- EM 
LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (JUSTICA GRATUITA), são apelados/apelantes 
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, FLAVIA 
TATIANE ZLATIC VARGAS MARTINS (POR SI) (REPRESENTANDO 
MENOR(ES)), KAUÂ VARGAS MARTINS (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) 
e GUILHERME VARGAS MARTINS (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).

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 1111639-75.2015.8.26.0100

COMARCA - SÃO PAULO  FORO CÍVEL CENTRAL
26º Ofício  Processo nº 1111639-75.2015.8.26.0100

APELANTE - UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE DE TRABALHO 
MÉDICO (em liquidação extrajudicial) e CENTRAL 
NACIONAL  UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL 

APELADOS -  FLÁVIA TATIANE ZLATIC (por si e representando 
menor) e KAUÃ VARGAS MARTINS e GUILHERME 
VARGAS MARTINS (menores representados).

V O T O Nº 28.662

PLANO DE SAÚDE  ILEGITIMIDADE DE PARTE  
UNIMED PAULISTANA e CENTRAL NACIONAL UNIMED 

 Preliminares que se confundem com o mérito, com que 
são examinadas  Preliminares  rejeitadas.

PLANO DE SAÚDE  Ação cominatória promovida por 
beneficiários de plano de saúde por remissão aderente de 
unidade da Unimed Paulistana   Menor portador de 
“neoplasia maligna”, beneficiário do plano de saúde por 
remissão, realizando tratamento no Hospital Centro Infantil 
Dr. Domingos A. Boldrini  Atendimento suspenso pela 
operadora sob a alegação de que o plano contratado foi 
alterado de Nacional para Regional, não abrangendo o 
referido nosocômio  Abusividade  Alegação da Unimed 
Central de que o contrato foi celebrado apenas entre os 
autores e a Unimed Paulistana  Legitimidade de ambas, 
presente  Cooperativas autônomas, mas interligadas, 
constituindo grupo econômico  Empresas que figuram 
como compromitentes em Termo de Ajustamento de 
Conduta Subdivisão das Unimed's em diversas unidades, e 
que não podem criar dificuldades no momento da prestação 
do serviço quando em tratamento de saúde o aderente  
Precedentes deste Tribunal  Direito do beneficiário a ser 
mantido no plano de saúde e dar continuidade ao 
tratamento no referido nosocômio  Irrelevância de os 
beneficiários fazerem jus a remissão da contraprestação em 
virtude do falecimento do titular do plano  Termo de 
ajustamento de conduta firmado pelas corrés que não os 
exclui, por estarem nessa condição  Sentença que julga 
procedente em parte a ação para esse fim,  mantida.
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DANO MORAL  Suspensão do contrato estando um dos 
autores em pleno tratamento de patologia grava  
Configuração  Indenização devida  Quantum 
indenizatório mantido, mesmo porque fixado em valor 
módico, atendendo aos princípios da razoabilidade e da 
proporcionalidade  Sentença que assim decide, mantida.

Apelos não providos. 

A r. sentença de fls. 406/415, julgou parcialmente procedente a 
ação para condenar solidariamente as rés:  

“(1) a procederem ao necessário para o restabelecimento do 
vínculo existente entre as partes, nas mesmas condições contratuais 
previstas no negócio originário, assegurando aos autores a continuidade da 
prestação dos serviços e coberturas objeto da contratação, respeitados os 
prazos de carência já cumpridos. Por conseguinte, as rés deverão custear o 
tratamento objeto da ação, realizado nas dependências do HOSPITAL 
CENTRO INFANTIL DR. DOMINGOS A. BOLDRINI, conforme prescrito 
pelo médico responsável pelo paciente, fornecendo, inclusive, os 
medicamentos que se fizerem necessários para tanto, sob pena de multa 
diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais); 

(2) ao pagamento de indenização por danos morais aos 
autores Flávia e Kauã, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada 
um, com incidência de correção monetária pela tabela prática do TJSP, 
desde a presente data, e juros de mora de 1% ao mês, contados da citação, 
nos termos do art. 405 do Código Civil. 

Em razão da sucumbência mínima dos autores, condenou as rés 
ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios da parte 
contrária, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, atentando-se, em 
relação à Unimed Paulistana, para a gratuidade da justiça, com suspensão da 
exigibilidade dessas verbas, tudo nos termos dos arts. 85, § 2º, 86, § único, e 
98, §§ 2º e 3º, do CPC. 

Apelam as corrés.

A corré Unimed Paulistana (fls. 421/429), alega, 
preliminarmente, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da 
demanda, vez que, embora os apelados tenham firmado contrato de remissão 
com a Apelante em 2014, a negativa de atendimento se deu após a decretação 
da alienação compulsória da carteira de clientes da Unimed, ocorrida em 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

4

Apelação nº 1111639-75.2015.8.26.0100  sm - jcs

01/09/2015. Aduz que o Ministério Público Federal, a Fundação Procon e a 
ANS, assinaram termo de Compromisso de ajustamento de conduta - TAC 
com o objetivo de possibilitar ao consumidor a portabilidade extraordinária de 
carências para outros planos. Todavia, os apelados não realizaram a migração, 
de modo que não há responsabilidade da Unimed Paulistana.

No mérito, afirma que não há que se falar em danos morais, vez 
que os dissabores eventualmente sofridos pelo autor não decorreram de 
conduta da operadora, vez que esclareceu ter autorizado o tratamento. Requer 
seja o processo julgado extinto em relação a ela, nos termos do artigo 485, IV, 
do CPC. Caso não seja esse o entendimento, requer seja julgado improcedente 
o pedido de indenização por danos morais.

 A Central Nacional Unimed (fls. 453/500), de sua vez, 
sustenta, preliminarmente, que: a) não tem qualquer relação contratual com 
os apelados, visto que o contrato de plano de saúde foi celebrado entre estes e 
a operadora Unimed Paulistana; b) desconhece os termos firmados em 
contrato havido entre os apelados e a Unimed Paulistana, de modo que 
eventual cláusula remissiva, cuja existência não foi comprovada, deve ser 
considerada formalizada por ação exclusiva da operadora Unimed Paulistana; 
c) as cooperativas são totalmente independentes e não possuem qualquer 
responsabilidade solidária entre si, eis que autônomas, possuindo 
administração, estatuto social, CNPJ próprios e registro perante a Agência 
Nacional de Saúde Suplementar  ANS. Por fim, é parte ilegítima para figurar 
no polo passivo da demanda.  Requer seja acolhida a preliminar arguida, a fim 
de que seja extinto o feito, nos termos dos artigos 17, 330, inciso II e 485, 
inciso VI, do Novo CPC.

No mérito, alega: a) os apelados são beneficiários da Unimed 
Paulistana, o que demonstra que esta apelante não possui qualquer 
responsabilidade quanto aos fatos narrados na inicial; b) os apelados nunca 
pagaram qualquer valor referente a mensalidade à CENTRAL NACIONAL 
UNIMED, não tendo esta conhecimento algum da suposta celebração do 
plano, muito menos sobre o tratamento realizado pelos apelados e o seguro 
remissão ao qual sustentam possuir direito; c) deveria apenas receber os 
apelados por meio de portabilidade extraordinária, em obediência à 
Resoluções Operacionais da ANS, com a rede e preço próprios dos novos 
planos de saúde, sem obrigação de manutenção das condições anteriores, 
sendo inexigível recepcionar o seguro remissão; d) a partir da RO n. 1.950, de 
18 de novembro de 2015, cabia ao beneficiário procurar uma operadora  de sua 
livre escolha  para promover a portabilidade extraordinária, o que não foi feito; 
e) os apelados são beneficiários de um Seguro Remissão da Unimed Paulistana 
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e, portanto, não efetuava pagamento de mensalidade; é impensável impor essa 
obrigação a Central Nacional Unimed, ou a qualquer outra, de recepcionar 
beneficiário sem a devida contraprestação; f) não existe motivação de fato nem 
mesmo fundamento jurídico para obrigar a Central Nacional Unimed a manter 
a rede credenciada de plano de saúde anterior de operadora distinta, obrigando 
custear o atendimento em Hospital que não integra a rede dos planos de saúde 
registrados para fins de portabilidade extraordinária; g) não fazem jus os 
autores à indenização por danos morais, vez que não houve ofensa à sua 
dignidade. 

Requer seja dado provimento ao recurso para o fim de julgar 
improcedente a ação. 

Os autores responderam (fls. 524/614 repetidas às fls. 617/700).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não 
provimento dos recursos  (fls. 708/717).

É o relatório.

1. Alegam as corrés ilegitimidade de parte.

A Unimed Paulistana afirma que está em liquidação extrajudicial 
e, embora o contrato de remissão tenha sido firmado com ela, já não é mais de 
sua responsabilidade o contrato dos consumidores que não realizaram a 
portabilidade extraordinária. 

A Central Nacional Unimed também alega ilegitimidade, vez que 
o contrato foi firmado entre os autores e a Unimed Paulistana.

Como bem argumentou o Magistrado, a questão preliminar, sem 
dúvida, envolve o próprio mérito da causa, vez que atinente ao vínculo 
contratual, o termo de ajustamento de conduta e a responsabilidade de ambas.

Passo a análise do mérito, então.

2. É fato incontroverso que os autores são beneficiários de 
contrato firmado com a Unimed Paulistana, em período de remissão, em razão 
do óbito do titular. Um dos autores, o menor Kauã, é portador de neoplasia 
maligna  leucemia (fls. 73), realizando tratamento no Centro Infantil Dr. 
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Domingos A. Boldrini. Todavia, segundo a peça inicial, ao tentar dar 
continuidade ao tratamento no referido nosocômio, foram informados de que o 
atendimento estava suspenso (fls. 84). Ao entrarem em contato com a ré 
receberam a informação de que teriam prazo até 13.10 para realizar a 
portabilidade mediante pagamento das mensalidades para um plano regional e 
não mais o nacional. Inconformados, ingressaram com a presente ação. A 
tutela foi deferida (fls.108) e a ação julgada parcialmente procedente.

 A r. sentença, assim dirimiu a controvérsia no aqui interessante:

“Incontroverso o vínculo contratual existente entre os autores 
e a Unimed Paulistana; o alcance nacional do plano; e que se encontrava o 
contrato em período de remissão, por força do óbito do titular Marcos 
Martins.

Tem-se, ainda, que durante o tratamento do coautor Kauã 
contra a doença denominada Neoplasia Maligna (fl. 73 e ss.), sobreveio a 
celebração do TAC nº C nº 51.161.1023/2015 (fl. 212/227), mediante o qual 
a Central Unimed obrigou-se "a receber todos os beneficiários 
remanescentes que compõem a carteira da UNIMED PAULISTANA 
SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO" (item 1.2.1 fl. 
219).

Como bem observou a DD. Promotora de Justiça, "(...) não 
há que se confundir o instituto da portabilidade extraordinária, que 
corresponde à oportunidade de migração para outro plano de saúde sem o 
cumprimento de carências, com o da remissão, que corresponde ao período 
em que opera a dispensa do pagamento da mensalidade do plano de saúde 
em virtude do falecimento do titular. Os autores estavam em pleno gozo do 
período de remissão e, independentemente da portabilidade ou mesmo do 
pagamento de novas mensalidades, a Central Nacional Unimed responde 
pelo cumprimento desse contrato visto que se enquadram na hipótese de 
beneficiários remanescentes previstos na cláusula 1.2.1" (g.n.).

Nesse sentido, a alienação compulsória da carteira da Unimed 
Paulistana não poderia servir de justificativa para a imposição de entraves 
burocráticos à continuidade do vínculo, tampouco para a inobservância dos 
termos originariamente contratados (inclusive com proposta de migração 
mediante assunção de pagamento durante período de remissão e alteração do 
atendimento de nacional para regional, com claro prejuízo aos 
consumidores), ainda mais em meio a tratamento de grave doença 
apresentada pelo menor Kauã.

Importante salientar que os contratos privados no 
ordenamento jurídico vigente pautam-se pelos princípios da função social e 
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da boa-fé objetiva, limitando a autonomia privada, princípio este antes tido 
como absoluto.

Não é demasiado anotar que "Ao princípio da boa-fé 
empresta-se ainda outro significado. Para traduzir o interesse social de 
segurança das relações jurídicas, dizse, como está expresso no Código Civil 
alemão, que as partes devem agir com lealdade e confiança recíprocas. 
Numa palavra, devem proceder com boa-fé. Indo mais adiante, aventa-se a 
idéia de que entre o credor e o devedor é necessária colaboração, um 
ajudando o outro na execução do contrato" (Orlando Gomes, in Contratos, 
18ª Ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1999, p. 42, atualizado por 
Humberto Theodoro Júnior).

E, ainda, que "O art. 422 do Código Civil é uma norma legal 
aberta. Com base no princípio ético que ela acolhe, fundado na lealdade, 
confiança e probidade, cabe ao juiz estabelecer a conduta que deveria ter 
sido adotada pelo contratante, naquelas circunstâncias, levando em conta 
ainda os usos e costumes. Estabelecido esse modelo criado pelo juiz para a 
situação, cabe confrontá-lo com o comportamento efetivamente realizado. 
Se houver contrariedade, a conduta é ilícita porque violou a cláusula de 
boa-fé, assim como veio a ser integrada pela atividade judicial naquela 
hipótese. Somente depois dessa determinação, com o preenchimento do 
vazio normativo, será possível precisar o conteúdo e o limite dos direitos e 
deveres das partes" (Carlos Roberto Gonçalves, in Direito Civil Brasileiro, 
Vol. III, 3ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2007, pp. 36/37).

Desse modo, na esteira da decisão de fl. 108/109, as rés 
devem proceder ao necessário para a continuidade do vínculo, nas mesmas 
condições contratuais previstas no negócio originário, inclusive depois do 
período de remissão, cuja superação apenas ensejará a retomada dos 
pagamentos mensais devidos à fornecedora.

(...)
Ainda, impõe-se a confirmação da decisão de fl. 108/109 

também na parte que impôs o dever de custeio, pelas requeridas, do 
tratamento objeto da ação, porquanto coberto o atendimento pelo plano 
contratado.

Sobre os danos morais, reputo configurada a violação ao 
direito de personalidade do menor Kauã, tendo-se em vista seu estado de 
saúde debilitado e frágil, comprovado nos autos pela documentação juntada. 
Trata-se, no caso, de dano in re ipsa, presumido pela própria condição do 
autor: criança, portador de doença grave.

Igualmente, inegável o sofrimento de sua genitora, que, não 
bastasse abalada pelo óbito do marido e pela doença que acomete o filho, 
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viu recusado seu tratamento e, ainda, teve de conviver com o descaso das rés 
no tocante à questão da continuidade do contrato.

Na hipótese em apreço, fixo a indenização em R$ 10.000,00 
(dez mil reais)para a autora e o menor Kauã, quantia que entendo moderada 
e razoável, posto que suficiente para compensar os transtornos sofridos pela 
autora sem que se configure seu enriquecimento sem causa.

Assim, respondem solidariamente as rés pelo ressarcimento 
devido aos autores.

Sobre o tema:

"(...) 1. A melhor exegese dos arts. 14 e 18 do CDC indica 
que todos aqueles que participam da introdução do produto ou serviço no 
mercado devem responder solidariamente por eventual defeito ou vício, isto 
é, imputa-se a toda a cadeia de fornecimento a responsabilidade pela 
garantia de qualidade e adequação. 2. O art. 34 do CDC materializa a teoria 
da aparência, fazendo com que os deveres de boa-fé, cooperação, 
transparência e informação alcancem todos os fornecedores, direitos ou 
indiretos, principais ou auxiliares, enfim todos aqueles que, aos olhos do 
consumidor, participem da cadeia de fornecimento. 3. No sistema do CDC 
fica a critério do consumidor a escolha dos fornecedores solidários que irão 
integrar o polo passivo da ação. Poderá exercitar sua pretensão contra todos 
ou apenas contra alguns desses fornecedores, conforme sua comodidade 
e/ou conveniência (...)" (REsp 1077911/SP, Rel. Ministra NANCY 
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2011, DJe 
14/10/2011).

Por outro lado, não vislumbro a presença de dano moral ao 
coautor Guilherme, porque atingido apenas pelo problema relativo à 
continuidade do vínculo, situação que, isoladamente, não foi suficiente para 
lhe impor sofrimento psíquico”.

Com razão o digno Magistrado.

3. De fato, em virtude da liquidação extrajudicial da Unimed 
Paulistana, sobreveio TAC, mediante o qual a Central Unimed obrigou-se “a 
receber todos os beneficiários remanescentes que compõem a carteira da 
UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO 
MÉDICO" (item 1.2.1 fl. 219).  

Daí a pretensão exercitada nesta causa, promovida contra ambas 
UNIMED'S.
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Todavia, o fato de estar em liquidação extrajudicial não impede 
que a Unimed Paulistana responda pelos contratos a ela vinculados, vez que se 
trata de contrato de remissão, em razão do óbito do titular, estando um dos 
beneficiários em tratamento de patologia grave e o atendimento foi recusado. 
Não se trata, portanto de simples migração ou portabilidade extraordinária.

De igual modo, não vinga a tese da ré Unimed Central de que 
inexiste qualquer relação jurídica entre ela e a Unimed Paulistana e que seriam 
independentes e autônomas entre si.

É entendimento sedimentado neste Egrégio 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:

“APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Preliminar de 
ilegitimidade passiva afastada. Empresas que figuraram como 
compromitentes em Termo de Ajustamento de Conduta.

 Inépcia da inicial. Inocorrência. Indicação do valor 
referente aos danos morais é estimativa.

 Serviço de home care e tratamento de neoplasia 
interrompidos em decorrência da liquidação extrajudicial da Unimed 
Paulistana, operadora da qual são beneficiários. Pedido de migração de 
plano de saúde com manutenção dos termos do contrato originário firmado, 
bem como de indenização por danos morais.

Sentença de parcial procedência. Interrupção abrupta dos 
serviços que causou evidente abalo moral, bem como colocou em risco a 
vida dos autores, que sofrem de graves patologias. Indenização mantida. 
Quantum indenizatório reduzido. Condenação individualizada. Recursos 
parcialmente providos.”(Apel. nº 1030318-24.2015.8.26.0001,2ª Câm. Dir. 
Priv., Rel. Des. Joaquim José dos Santos , j.02.09.2017).

No mesmo 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 
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Rel. Des. Coelho Mendes; Apelação nº 0116855- 24.2007.8.26.0000, 9ª 
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. José Luiz Gavião de Almeida).

De igual sentir decisões do Colendo superior Tribunal de Justiça:

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

Desse modo, a Unimed Central é parte legítima para figurar no 
polo passivo desta ação e dar continuidade ao tratamento do autor conforme 
determinado na sentença.

Não altera essa conclusão a circunstância de estarem os autores 
em gozo do plano de saúde por força de remissão consequente ao óbito do 
titular do plano. Assumindo uma operadora a carteira de beneficiários de outra, 
por força do Termo de Ajustamento de Conduta patrocinado pela ANS, por 
certo que a assume com todos os direitos e obrigações inerentes, no particular, 
o contrato que se acha na condição usufruída pelos demandantes. E assim deve 
ser tanto mais quando não demonstrada tenha sido o direito deles objeto de 
exceção no mesmo termo de ajustamento. 

4. Por fim, sem razão os apelos também quanto à indenização 
por dano moral e seu valor.  

De fato, as apelantes são compromitentes no Termo de 
Ajustamento de Conduta firmado quando da alienação da carteira de 
beneficiários da Unimed Paulistana e tinham a obrigação de manter o 
atendimento dos autores, e não o fizeram.

Ou seja, era obrigação das corrés manter o tratamento do menor 
Kauã no Centro Infantil Dr. Boldrin.

No caso, ficou demonstrado que o serviço foi abruptamente 
suspenso, o que demonstra a grave falha na conduta das operadores, conduta 
essa apta a gerar a indenização por dano moral pretendida.

O fato, fácil perceber, causou dano moral a indenizar, consoante 
a orientação jurisprudencial prevalente nesta Corte e no C. Superior Tribunal 
de Justiça. O abalo, a dor moral e o dano consequente, nesses casos, dão-se in 
re ipsa não reclamando demonstração probatória de que tenha sucedido.. 

É cediço na doutrina e na jurisprudência que o valor da 
indenização deve refletir a reprovabilidade da conduta do ofensor sem, 
contudo, servir de estímulo ao enriquecimento sem causa do ofendido.

A indenização foi fixada em valor módico, na quantia de R$ 
10.000,00, o que atende aos princípios da razoabilidade e da 
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proporcionalidade. Não comporta modificação. 

Assim de ser conservada a r. sentença por seus próprios 
fundamentos, acrescidos dos acima alinhados.

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

6. Ante o exposto, nego provimento aos recursos. 

É meu voto.

JOÃO CARLOS SALETTI
Relator

assinado digitalmente
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