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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
1113001-15.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MIRIAM 
WEISSBERG, são apelados UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA 
DE TRABALHO MEDICO- EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL e CENTRAL 
NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.

ACORDAM, em 9ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTA 
NETTO (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E PIVA RODRIGUES.

São Paulo, 30 de janeiro de 2018

JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO Nº 1113001-15.2015.8.26.0100

APELANTE: MIRIAM WEISSBERG

APELADAS: UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO e CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA 

CENTRAL

JUIZ: GUSTAVO HENRIQUE BRETAS MARZAGÃO 

VOTO Nº 13.398

APELAÇÃO  Plano de Saúde  Ação Cominatória  

Pretensão da autora de manutenção de atendimento em 

nosocômios  e laboratórios que utiliza há varios anos, 

excluídos da rede credenciada após a alienação compulsória 

da Unimed Paulistada para a ré CENTRAL NACIONAL 

UNIMED COOPERATIVA CENTRAL - Sentença de 

improcedência  Inconformismo da autora  Alegação de que 

houve indevido rebaixamento da categoria do plano médico 

contratado, pois, embora a contraprestação seja similar àquela 

cobrada pela UNIMED PAULISTANA, a rede credenciada 

oferecida pela CENTRAL NACIONAL UNIMED é 

manifestamente inferior a do antigo plano Cabimento  Caso 

em que a empresa ré, integrante do mesmo grupo econômico 

da Unimed Paulistana, não pode desconsiderar as condições 

da contratação originária, especialmente quanto à rede 

credenciada utilizada por vários anos pelos seus beneficiários, 

e simplesmente estabelecer novas condições contratuais aos 

antigos usuários do plano  - Termo de Ajustamento de Conduta 

firmado que não pode autorizar a contratação de rede 

credenciada inferior, colocando o consumidor em desvantagem 

excessiva, especialmente àqueles com idade mais avançada e, 

por isso, com limitadas possibilidades de contratar outras 

operadoras, como no caso da autora  Recurso provido.
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Vistos.

Trata-se de Apelação interposta contra sentença 

proferida pelo MM Juiz da 35ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital, em 

Ação Cominatória, proposta por MIRIAM WEISSBERG contra UNIMED 

PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e 

CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL, que julgou a ação 

improcedente, revogando a liminar concedida e condenando a autora a arcar com as 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) 

do valor da causa. 

Apela a ré, pugnando pela reforma integral da 

sentença, sustentando, em linhas gerais, que o termo de ajustamento de conduta e as 

resoluções do ANS que tratam da alienação compulsória da carteira da Unimed 

Paulistana, antigo plano de saúde da autora, devem assegurar a continuidade do contrato 

anteriormente firmado, especialmente no tocante à rede credenciada e compatibilidade 

do valor dos prêmios cobrados, porquanto a imposição de uma rede credenciada 

manifestamente restrita e de qualidade inferior àquela oferecida pelo antigo plano, 

constitui abusividade manifesta, principalmente considerando sua idade avançada e a 

dificuldade de contratação de outro plano na categoria individual.

Recurso tempestivo, preparado e contrarrazoado.

É o breve relatório do necessário.

O recurso comporta provimento.
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Consta dos autos que a autora foi associada da 

Unimed Paulistana desde 05 de fevereiro de 2008, até a superveniência da alienação 

extraordinária da carteira de clientes para a ré CENTRAL NACIONAL UNIMED, 

ocasião em que lhe foram impostas diversas restrições, especialmente em relação à rede 

credenciada que utiliza há vários anos.

Pois bem.

Respeitado o entendimento esposado pelo MM. 

Juiz “a quo”, o Termo de Ajustamento de Conduta que tratou da alienação compulsória 

da carteira de clientes da Unimed Paulistana não tem força de lei, sendo apenas um 

acordo de vontades, com o intuito de prevenir eventual ação coletiva, mas que não serve 

para impor seus termos a todos os prejudicados.

Isso porque, não pode a ré, CENTRAL 

NACIONAL UNIMED empresa que integra o mesmo grupo econômico da Unimed 

Paulistana, desconsiderar as condições da contratação originária, especialmente quanto à 

rede credenciada utilizada por vários anos pelos seus beneficiários, e simplesmente 

estabelecer novas condições contratuais aos antigos usuários do plano.

Com efeito, tratando-se de migração extraordinária, 

incumbe a empresa ré, a qual aceitou os antigos beneficiários da Unimed Paulistana, 

oferecer plano equivalente àquele contratado, em razão da necessidade de preservação 

do equilíbrio contratual, sendo certo que o Termo de Ajustamento de Conduta firmado 

pelo Ministério Público de São Paulo, não tem o condão de estabelecer a contratação de 

rede credenciada inferior, colocando o consumidor em desvantagem excessiva, 

especialmente àqueles com idade mais avançada e, por isso, com limitadas 

possibilidades de contratar outras operadoras, como no caso da autora.
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Sobre o tema, transcrevo relevante trecho do voto 

da lavra do eminente Desembargador BERETTA DA SILVEIRA, com assento na 3ª 

Câmara de Direito Privado, no julgamento de caso assemelhado:

“De início, saliente-se aplicável ao caso o conjunto de normas 

contidas no Código de Defesa do Consumidor, em respeito à 

Súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual 

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de 

plano de saúde”.

No presente caso, os autores, idosos, viram-se extremamente 

fragilizados quando determinada a alienação compulsória da 

Unimed Paulistana, pois a aquisição de outro plano de saúde, 

nesta faixa etária, envolve complexidade técnica e alto custo.

Bem por isso, a portabilidade para a Central Nacional Unimed, 

que compõe o mesmo grupo econômico, apresentou-se como a 

única saída possível e imediatamente palpável aos apelantes. 

Não pode a seguradora, aproveitando-se disso, dissociar as 

condições do novo contrato daquelas contempladas na relação 

contratual original, sob pena de abusividade e risco à 

integridade física dos segurados.

Sob o ponto de vista consumerista, pouco importa quem 

realmente presta o serviço, quem arca com os custos ou quem 

figura na estrutura da cooperativa. O grupo econômico é 

vislumbrado de forma integrada, sendo ele responsável em 

conjunto pelas avarias decorrentes da relação estabelecida com 
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o consumidor.

Nas palavras do Exmo. Des. Francisco Loureiro, “Em palavras 

diversas, se a Unimed se vale do apelo da extensa rede 

credenciada para atrair consumidores aos seus quadros de 

clientes, formando verdadeiro grupo econômico, não há razão 

para que a extensão da responsabilidade não lhe seja imputada, 

uma vez que passa a integrar a cadeia de consumo” (TJSP, 

Apelação nº 0008010-84.2012.8.26.0625, 6ª Câm. Dir. Privado, 

j. em 29.11.12).

É por isso que a Central Nacional Unimed deve assegurar aos 

apelantes as mesmas condições do contrato que mantinham com 

a Unimed Paulistana. O Termo de Ajustamento de Conduta 

(“TAC”) celebrado com os Ministérios Públicos Federal e 

Estadual não tem imposição imperativa ao presente embate, 

pois, tendo os recorrentes optado por ações individuais, não 

estão sujeitos aos direitos e obrigações previstos no ajuste.

Não são admitidas, portanto, imposições como aumento de 

preços, alteração da rede credenciada ou estabelecimento de 

novos prazos de carências. São exigências que colocam o 

consumidor em desvantagem exagerada, podendo ser 

declaradas nulas de pleno direito (artigo 51, inciso IV, CDC)” 

(Apelação nº 1109309-08.2015.8.26.0100, j. 22.11.2016)

Outrossim, importante frisar que a manutenção da 

rede credenciada, tal como pleiteado na inicial, não autoriza a cobrança de valores de 
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prêmio diversos daqueles cobrados no contrato originário, pois não há qualquer 

justificativa plausível que justifique a majoração, o que também tornaria inviável a 

migração de planos, configurando clara afronta ao princípio contratual da boa-fé 

objetiva e a todo o decidido pela ANS, com o escopo de evitar que os beneficiários da 

Unimed Paulistana fossem prejudicados com fato para o qual não deram causa.

Como já decidiu o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, quando do julgamento do REsp 1.073.595/MG da Relatoria da Ministra 

NANCY ANDRIGHI, esse tipo de contrato não pode ser analisado isoladamente, como 

um acordo de vontades por um período fixo, mas deve ser interpretado como um ajuste 

em que deve prevalecer os postulados da cooperação, solidariedade, confiança e boa-fé 

objetiva, o que não ocorreu no presente caso.

Sendo assim, razoável que se mantenha o montante 

até então pago pela autora, com a incidência dos reajustes anuais previstos pela ANS, 

vedado o aumento por faixa etária.

Nesse sentido, temos:

PLANO DE SAÚDE  Transferência de carteira de 

beneficiários da Unimed Paulistana - Pleito cumulado com 

indenização por danos morais - Improcedência decretada  

Descabimento  Inexistência de justificativa que autorize a 

corré Unimed FESP a praticar os valores pretendidos  

Plano ofertado, ademais, que faz parte de cooperativa da 

mesma rede que, apesar de serem autônomas, prestam 

serviços em parceria  Aumento desproporcional e 

injustificado dos valores das mensalidades que impede a 
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migração dos autores, constituindo forma indireta de impedi-

la, em clara afronta a todo o decidido para que os 

beneficiários da Unimed Paulistana não fossem prejudicados 

 Valores pagos anteriormente que devem ser mantidos, com 

a incidência, apenas, dos reajustes anuais autorizados pela 

ANS - Dano moral  Cabimento Fixação do valor em R$ 

10.000,00 para cada autor que se mostra razoável para 

compensar o sofrimento moral suportado por estes  Apelo 

provido. (1051994-25.2015.8.26.0002 - Apelação / Planos de 

Saúde - Relator(a):  GALDINO TOLEDO JÚNIOR - Comarca:  

São Paulo - Órgão julgador:  9ª Câmara de Direito Privado - 

Data do julgamento:  20/09/2016)

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para 

julgar procedente a ação e determinar a migração extraordinária do plano de saúde da 

autora para plano de saúde equivalente ao inicialmente contratado junto à Unimed 

Paulistana no Plano RB08 Master, mantendo-se as mesmas condições contratuais, tanto 

de coberturas hospitalares e laboratoriais, quanto em relação ao valor da contraprestação 

mensal exigida da autora, invertidos os ônus da sucumbência.

JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO

         Relator
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