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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0165434-18.2012.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante UNIMED 
PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, é apelado 
PAULO ROBERTO GUTIERREZ QUEIROZ DIAS.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7ª 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 MIGUEL BRANDI 
(Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.

São Paulo, 29 de janeiro de 2018.

Luis Mario Galbetti
Relator

Assinatura Eletrônica
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Voto nº: 17665
Apelação nº: 0165434-18.2012.8.26.0100
Apelante: Unimed Paulistana Sociedade Cooperativa de Trabalho Médico
Apelado: Paulo Roberto Gutierrez Queiroz Dias 
Interessado: Unimed do Estado de São Paulo (Unimed FESP)
Origem: 37ª Vara Cível do Foro Central
Juiz: Fabio In Suk Chang

Plano de Saúde  Legitimidade ad causam da ré 
reconhecida  Jurisprudência deste Tribunal que 
reconhece a legitimidade das pessoas jurídicas 
pertencentes à Unimed, pelo fato de integrarem o 
mesmo grupo econômico  Negativa de tratamento 
para  “oclusão arterial aguda de membro inferior, com 
aneurisma trombosado da artéria ilio femoral 
ipsilateral”  Inadmissibilidade  Aplicação da 
Súmula 102 do Tribunal de Justiça: “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”  Decisão 
mantida  Recurso improvido. 

1. Trata-se de apelação interposta contra 

sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer para condenar 

as rés, solidariamente, ao custeio do tratamento da enfermidade do autor, 

com fornecimento de prótese e outros materiais inerentes ao ato cirúrgico 

até alta médica, conformada a tutela antecipada. As rés também foram 

condenadas no pagamento das custas e despesas processuais, fixados os 

honorários advocatícios em R$ 2.500,00.

Busca a apelante, inicialmente, a concessão 

dos benefícios da justiça gratuita, pois a ANS determinou a venda 
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compulsória da carteira de seus beneficiários. Diz que não tem 

legitimidade para figurar no pólo passivo da ação, porque o contrato foi 

firmado com a Unimed FESP, que alegou inexistir pretensão resistida e 

também defendeu a tese de ilegitimidade passiva da apelante. Não pode 

interferir no contrato , tampouco autorizar tratamentos e procedimentos 

custosos. Destaca que existem atualmente no Brasil 328 Unimed's 

registradas na ANS. Trata-se de sociedade cooperativa singular, o que 

implica no reconhecimento de que seus entes não possuem qualquer 

vínculo jurídico. Possui personalidade jurídica própria. O Sistema de 

intercâmbio visa apenas a utilização da rede, não havendo vínculo entre a 

Unimed intercambiária e a Unimed Paulistana. Busca a improcedência da 

ação. 

2. Inicialmente anoto que o magistrado deferiu 

à apelante os benefícios do recolhimento diferido das custas (fl. 354).

3. Consta dos autos que o autor, beneficiário 

do plano de saúde, após a realização de cirurgia para tratamento de 

aneurisma na aorta torácica, teve “oclusão arterial aguda de membro 

inferior, com aneurisma trombosado da artéria ilio femoral ipsilateral”, 

necessitando de tratamento cirúrgico, mas as rés se negaram a cobrir as 

despesas do centro cirúrgico e o material. 

Andou bem a sentença a determinar a 

continuidade do tratamento do autor. 

A empresa Unimed Paulistana têm legitimidade 

para figurar no pólo passivo da ação, porque pertence ao mesmo grupo 
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econômico. 

A propósito:

“Contrato - Plano de saúde - Cominatória - 

Procedência parcial - Inclusão da Unimed São Paulo 

na condenação - Cabimento - Unimed que é 

subdividida em diversas unidades para criar 

dificuldades no momento de fixação de 

responsabilidades - Solidariedade passiva, decorrente 

do contrato - Caracterização - Recurso provido”. 

(Apelação Cível n. 133.620-4/0 - São Paulo - 7ª 

Câmara de Direito Privado - Rel. Des. Sousa Lima - 

12.02.03 - V.U.)

 “Ilegitimidade 'ad causam' - Legitimidade passiva - 

Inexistência da alegada ilegitimidade passiva da corré 

Unimed Paulistana porque, embora não contratando 

diretamente com a autora, cumpria-lhe a autorização 

para a internação em São Paulo e posterior 

ressarcimento junto à Unimed de Fortaleza - Sistema 

Unimed que prevê o intercâmbio e que vincula suas 

unidades ao consumidor pela publicidade a respeito - 

Legitimidade reconhecida - Recursos não providos”. 

(Apelação Cível n. 517.888-4/0 - São Paulo - 4ª 

Câmara de Direito Privado - Rel. Des. Maia da Cunha 

- 02.08.07 - V.U.)

O relatório médico de fl. 19 comprova a 

necessidade do tratamento, razão pela qual a negativa não pode 

prevalecer, sob pena de colocar o consumidor em desvantagem 

exagerada, restringindo direitos fundamentais inerentes à natureza do 
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contrato, de modo a ameaçar seu objeto e equilíbrio contratual. 

Aplica-se à hipótese o enunciado da Súmula 

102 do Tribunal de Justiça: “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. “

5. Ante o exposto e por tudo mais que dos 

autos consta NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Luís Mário Galbetti

Relator
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