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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1005585-32.2014.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que são apelantes/apelados 
LUZINETE BIZERRA DA SILVA ARAÚJO (JUSTIÇA GRATUITA) e VALMIR LIMA 
ARAÚJO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados/apelantes HOSPITAL UNIMED 
ARAÇATUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e UNIMED TAUBATE 
COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1ª Câmara de Direito Privado do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao 
recurso da rés e deram provimento em parte ao recurso dos autores, v.u., de 
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI 
(Presidente), CHRISTINE SANTINI E CLAUDIO GODOY.

São Paulo, 18 de janeiro de 2018.

Rui Cascaldi
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 38446
APEL.Nº: 1005585-32.2014.8.26.0032
COMARCA: ARAÇATUBA
APTE. : LUZINETE BIZERRA DA SILVA ARAÚJO E VALDIR LIMA 
ARAÚJO; HOSPITAL UNIMED ARAÇATUBA E UNIMED DE TAUBATÉ
APDO. : OS MESMOS
JUIZ  : FERNANDO AUGUSTO FONTES RODRIGUES JUNIOR

ILEGITIMIDADE “AD CAUSAM”  Indenização por danos 
morais decorrentes da demora no fornecimento de materiais 
necessários ao tratamento da moléstia que acometia a autora  
Ação proposta contra a operadora do plano de saúde 
contratado e hospital do mesmo grupo econômico “Unimed”  
Relação jurídica estabelecida entre o plano de saúde e a 
autora, beneficiária, sem intermédio da ex-empregadora do 
titular  Extinção do contrato de trabalho que extingue o 
vínculo entre ambos  Legitimidade do nosocômio que integra 
o mesmo conglomerado econômico - Sistema Cooperativo 
Unimed  Legitimidade passiva das rés preliminares afastadas.

PLANO DE SAÚDE - Autora diagnosticada com Tumor 
Pineal  Demora na liberação do material para a realização de 
procedimento cirúrgico  Fato demonstrado - Dano moral  
Ocorrência  Demora quando a autora se encontrava em 
situação de vulnerabilidade, com a saúde debilitada por 
doença mortal, cujo tratamento pretendido era a única 
esperança de melhora, violando ainda mais a sua integridade 
psíquica  Indenização devida  Majoração do importe fixado 

 Recurso dos autores parcialmente provido, desprovido os das 
rés .

Trata-se de apelação de r. sentença, cujo 
relatório se adota, que julgou procedente ação de danos 
morais proposta por Letícia da Silva Araújo, falecida no 
curso do processo, em face de Hospital Unimed Araçatuba e 
Unimed Taubaté, para condenar as requeridas, solidariamente, 
a indenizar os sucessores da autora, LUZINETE BIZERRA DA 
SILVA ARAÚJO E VALDIR LIMA, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil 
reais), atualizado desde a prolação da r. sentença e com 
juros de mora de 1% desde a citação, bem como a arcar com as 
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados estes 
em 15% do valor da condenação. Denunciada a empresa CETESB à 
lide, a ação foi julgada extinta em relação a esta, 
reconhecida sua ilegitimidade, e condenada a corré Unimed 
Taubaté ao pagamento de suas despesas processuais e 
honorários advocatícios, fixados estes em R$ 1.000,00 (mil 
reais).
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Recorrem os autores, defendendo, em síntese, a 
necessidade de elevação do valor indenizatório, observada a 
capacidade econômica das rés, o risco ocasionado à 
beneficiária e o sofrimento das partes envolvidas. Alega que 
uma condenação irrisória incentiva o plano de saúde a negar a 
prestação do serviço contratado, por ser menos dispendioso do 
que os custos deste.

Recorre a corré, Unimed de Taubaté, insistindo, 
preliminarmente, em sua ilegitimidade para responder a 
presente demanda por atuar apenas como rede credenciada da 
CETESB, sendo tal empresa a responsável pela autorização dos 
procedimentos aos usuários do plano de saúde. No mérito, 
sustenta que prestou todos os serviços médico-hospitalares 
com eficiência, bem como que não cometeu ilícito que 
justifique sua condenação, sendo a demora na autorização dos 
procedimentos imputada à empresa contratante. Alega que 
suposto inadimplemento contratual é insuficiente para gerar 
dano indenizável.

Recorre, também, o corréu, Hospital Unimed de 
Araçatuba, sustentado, em preliminar, ser parte ilegítima na 
ação, eis que foi mero executor do atendimento à autora, 
beneficiária de outra Unimed. Alega que, embora ambas as 
corrés possuam a denominação Unimed, são independentes e 
autônomas entre si, não prosperando sua condenação solidária. 
No mérito, argui que não possuía vínculo contratual com a 
autora e que, não obstante a autora tenha se utilizado de 
ação cautelar para acelerar a aprovação do procedimento 
médico-hospitalar necessitado, o prazo para sua realização 
não ultrapassou a data previamente agendada, não havendo que 
se falar em danos à honra ou personalidade indenizáveis. 

Recursos processados com respostas.

É o relatório.

Depreende-se dos autos que a autora, LETICIA DA 
SILVA ARAUJO, era dependente de plano de saúde operado pela 
corré, UNIMED TAUBATÉ, de que é titular seu pai, estipulado 
pela ex-empregadora deste, a CETESB, denunciada à lide.  
(fls. 305-309). 

Desse modo, indiscutível a legitimidade passiva 
da operadora corré, UNIMED TAUBATÉ, já que a relação jurídica 
que se discute é a estabelecida diretamente entre esta 
empresa e a autora, beneficiária do plano de saúde, sem 
intermédio da antiga empregadora, uma vez que, com a extinção 
do contrato de trabalho (fls. 305-309), não há mais vínculo 
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entre estes, tanto que a mensalidade/prêmio passa a ser 
diretamente paga ao plano pelo beneficiário, sem 
intermediação da estipulante.

Também é parte legítima para responder à presente 
ação o corréu, HOSPITAL UNIMED ARAÇATUBA.

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

Não há dúvida que os réus, operadora e hospital, 
integram o mesmo conglomerado econômico - Sistema Cooperativo 
Unimed, pelo que se reconhece a responsabilidade solidária 
entre ambas quanto à prestação de atendimento médico-
hospitalar.

No mérito, sabe-se que, em 14 de abril de 2014, a 
autora, Letícia, já falecida, fora internada em caráter de 
urgência no Hospital Unimed Araçatuba com diagnóstico de 
“processo expansivo na região da glândula pineal” com 
suspeita de “Tumor Parênquima Pinel de Diferenciação 
Intermediária”, tendo cirurgia agendada para o dia 30 daquele 
mês (fl. 79), para a qual foi solicitado ao seu plano de 
saúde o material necessário, obtido apenas através de ordem 
judicial, em ação cautelar proposta de forma a viabilizar a 
realização da cirurgia na data designada (fl. 74).

Os fatos demonstram que a autora e seus 
familiares, a despeito do momento delicado, tendo recebido 
diagnóstico que inspirava cuidados imediatos, tiveram, não só 
que aguardar por vários dias a apreciação de seu pedido, como 
também de recorrer a processo judicial para terem acesso ao 
material necessário ao tratamento cirúrgico indicado, 
evidenciando o descaso das requeridas no atendimento a que 
estava obrigada.

Por conseguinte, irrelevante o fato de a cirurgia 
ter sido realizada na data agendada, o que só foi possível 
porque a autora obteve ordem judicial para obtenção do 
material necessário.

Não obstante se entenda que o mero descumprimento 
contratual, em tese, não enseja dano imaterial, não há como 
negar, no caso em tela, que a inércia das rés causou à autora 
angústia, indignação, aflição extrema e frustração, tendo em 
vista a gravidade da moléstia que a acometia, atentando estas 
contra a dignidade da pessoa humana, causando-lhe, portanto, 
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o dano moral alegado.

Quanto ao valor da indenização, sabe-se que esta 
deve ter por escopo tanto o ressarcimento pela dor, a 
angústia, o medo, a surpresa desagradável, impostas à autora 
pelas rés, como também a punição, a retribuição do mal, ao 
seu causador, pelo que, consideradas essas circunstâncias, 
faz-se necessária a majoração do valor arbitrado pela 
sentença apelada para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sob 
pena de oferecer às rés uma alternativa mais viável que o 
cumprimento do contrato, conforme alegado pela parte autora.

Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos 
recursos das rés e DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso da parte 
autora para majorar o importe fixado a título de indenização 
por danos morais para R$ 20.000,00, nos termos acima 
delineados.

RUI CASCALDI

Relator
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