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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1008270-
94.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRADESCO SAÚDE 
S/A, são apelados SILVANO AFONSO TECO, LUCAS BELIDO GUMIERI, MÁRCIA 
CRISTINA BELIDO GUMIERI, ONOFRE GUMIERI FILHO, RAFAEL CHINCHA 
TECO, SILVANA CHINCHA TECO, AÇOS G20 COMÉRCIO DE METAIS LTDA. 
–EPP., GABRIEL CHINCHA TECO, KAUANE LEITE BELIDO, KAIQUE LEITE 
BELIDO, SOLANGE BATISTA LEITE BELIDO, MARCELO BELIDO, AÇOS G20 
PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. e BEATRIZ BOTELHO STEDTLER.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4ª Câmara de Direito Privado do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao 
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI 
(Presidente) e HAMID BDINE.

São Paulo, 15 de janeiro de 2018.

Natan Zelinschi de Arruda
Relator

Assinatura Eletrônica
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Apelação Cível n.º 1.008.270-94.2017.8.26.0100

Apelante: BRADESCO SAÚDE S/A

Apelados: AÇOS G20 PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. E OUTROS

Comarca: SÃO PAULO 

Voto n.º 37.713

Obrigação de fazer. Manutenção de plano de 

assistência médico-hospitalar coletivo/empresarial. 

Admissibilidade. Alegação da apelante de que ocorrera 

irregularidade em relação dos usuários não pode 

sobressair. Segurados integram a diretoria ou possuem 

vínculos empregatícios com empresas do mesmo grupo  

econômico ou dependentes. Avençado que não fora 

descumprido, portanto, válido e eficaz e apto a regular 

sequência. Apelo desprovido.

1. Trata-se de apelação interposta tempestivamente com 

base na r. sentença de págs. 476/479, que julgou procedente ação de 

obrigação de fazer para manutenção de plano de assistência médico-

hospitalar coletivo/empresarial.

Alega a apelante que a sentença merece reforma, pois o 

plano privado envolve somente cobertura às pessoas vinculadas à pessoa 

jurídica por relação empregatícia ou estatutária. Aduz que as pessoas 

integrantes do polo passivo não têm vínculo empregatício com a estipulante 

do seguro saúde, logo, não podem integrar a apólice em questão. Expõe que 
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os familiares não são elegíveis para integrar a apólice, pois não se enquadram 

como titulares e nem como dependentes, sendo, assim, descumprido o 

contrato, o que proporcionou a rescisão. Defende que o cancelamento do 

contrato tem amparo legal, não havendo, em relação ao Código de Defesa do 

Consumidor, nenhuma irregularidade, reportando-se a resoluções da ANS. 

Requer, afinal, o provimento do apelo, para que a ação seja julgada 

improcedente.

O recurso foi contra-arrazoado, rebatendo integralmente a 

pretensão da apelante, págs. 494/501.

É o relatório.

2. A r. sentença apelada merece ser mantida.

O caso em exame envolve segurados de plano de saúde 

coletivo/empresarial, não se constatando nenhuma irregularidade, haja vista 

que a relação dos usuários com direito à cobertura demonstra vinculação com 

a titular da apólice,  tanto que a própria apelante aceitou a contratação sem 

nenhum óbice.

Com efeito, não se constata nenhuma pessoa que figure 

como segurada e não pertença ao quadro de funcionários ou de dependentes 

destes, destacando-se, ainda, que existe empresa subestipulante, tanto que a 

própria recorrente recebera regularmente o pagamento dos prêmios sem 

nenhuma ressalva ou observação.

Assim, ausente suporte para o cancelamento do contrato, 

mesmo porque, as pessoas referidas comprovaram vínculo com a empresa 

apelada, portanto, os beneficiários do plano integram a titular da apólice, bem 

como da subestipulante, que forma o mesmo grupo econômico, sendo 

segurados integrantes da diretoria ou com vínculos empregatícios e 

dependentes. 
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Destarte, nada existe para ser modificado na sentença em 

exame, sendo válido e eficaz o que fora avençado, portanto, ausente 

supedâneo para o desfazimento.  

Finalmente, em decorrência do desfecho da demanda, 

permanecem inalterados os honorários advocatícios, haja vista que foram 

arbitrados em 20% do valor da causa na sentença, o que afasta a aplicação do 

artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

3. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento 

ao apelo.

NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
A263
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