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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
1006413-47.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes UNIMED 
DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS 
COOPERATIVAS MÉDICAS e CENTRAL NACIONAL UNIMED - 
COOPERATIVA CENTRAL, é apelada SARAH AURORA GALVÃO DE FRANÇA.

ACORDAM, em 9ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento aos recursos. 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 1006413-47.2016.8.26.0100.

APELANTE: UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO  FEDERAÇÃO ESTADUAL 

DAS COOPERATIVAS MÉDICAS e CENTRAL NACIONAL UNIMED  

COOPERATIVA CENTRAL

APELADA: SARAH AURORA GALVÃO DE FRANÇA.

INTERESSADAS: UNIMED PAULISTANA  SOCIEDADE COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO e UNIMED SEGURO SAÚDE S.A.

JUIZ: VITOR FREDERICO KÜMPEL.

VOTO Nº 13.368

APELAÇÃO  Plano de Saúde  Ação de Indenização por 
Danos Materiais e Morais c.c. Obrigação de Fazer  
Pretensão na restituição dos valores cobrados referentes às 
mensalidades dos meses de setembro e outubro de 2015, pela 
UNIMED PAULISTA, após portabilidade para SUL AMÉRICA 
 Sentença de procedência  Insurgência das corrés UNIMED 

DO ESTADO DE SÃO PAULO  FEDERAÇÃO ESTADUAL 
DAS COOPERATIVAS MÉDICAS e CENTRAL NACIONAL 
UNIMED  COOPERATIVA CENTRAL, suscitando 
ilegitimidade passiva, ao argumento de que nada receberam  
Cabimento - O reconhecimento da existência de grupo 
econômico das empresas Unimed's para o atendimento dos 
beneficiários por meio de sistema de intercâmbio não se 
confunde com a responsabilidade pelo pagamento de débito 
judicial  Recursos providos.

Vistos. 

Trata-se de Apelações interpostas contra sentença 

proferida pelo MM. Juiz da 27ª Vara Cível, do Foro Central, da Comarca de São Paulo, 

em Ação de Obrigação de Não Fazer, proposta por SARAH AURORA GALVÃO DE 

FRANÇA contra UNIMED PAULISTANA  SOCIEDADE COOPERATIVA DE 
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TRABALHO MÉDICO, CENTRAL NACIONAL UNIMED  COOPERATIVA 

CENTRAL, UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO  FEDERAÇÃO 

ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS e UNIMED SEGUROS SAÚDE 

S.A., que julgou a ação procedente, confirmar a liminar, e condenar as rés a restituírem 

os valores pagos pela autora, relativos à mensalidade de setembro e outubro de 2015, 

acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, a contar 

do desembolso, determinar que a corré UNIMED PAULISTANA abstenha-se de cobrar 

da autora mensalidades referentes ao contrato de plano de saúde objeto da lide, e 

condenar as rés ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios em favor do patrono da autora, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), 

observando-se a Assistência Judiciária concedida à corré UNIMED PAULISTANA.

Apela a ré UNIMED DO ESTADO DE SÃO 

PAULO  FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS, 

suscitando, preliminarmente, ilegitimidade passiva “ad causam”, sustentando inexistir 

solidariedade entre as rés, pois não formam um grupo empresarial. No mérito, aduz após 

a assinatura do TAC  25/09/2015  a UNIMED PAULISTANA continuou obrigada a 

atender seus clientes pelo prazo de 60 (sessenta) dias, de maneira a mensalidade é 

devida durante esse período para aqueles clientes que não realizaram a portabilidade 

num primeiro momento, aduzindo, ainda, que UNIMED retirou-se do mercado em 

fevereiro de 2016, e a autora realizou portabilidade em 10 de novembro de 2015, 

estando, assim coberta pelo plano. Sustenta que não há fundamento jurídico a lhe 

obrigar a devolver valores pagos à UNIMED PAULISTA, os quais nunca teve acesso 

em razão de possuírem pessoas jurídicas distintas.

Apela também a ré CENTRAL NACIONAL 
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UNIMED  COOPERATIVA CENTRAL, suscitando, preliminarmente, ilegitimidade 

passiva “ad causam”, argumentando que a UNIMED PAULISTANA quem emitiu os 

boletos para pagamento. No mérito, sustenta não possuir qualquer relação contratual 

com a autora, de forma que não emitiu boletos para pagamento, não havendo qualquer 

solidariedade entre as Unimeds e que somente a UNIMED PAULISTANA deve ser 

compelida a efetivar o reembolso.

Recursos tempestivos, preparados e 

contrarrazoados. 

É o breve relatório do necessário.

Os recursos comportam provimento. 

A preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam” 

suscitada nas razões recursais deve ser acolhida. 

Com efeito, embora haja o reconhecimento da 

existência de grupo econômico das empresas Unimed's para o atendimento dos 

beneficiários por meio de sistema de intercâmbio, é certo que tal reconhecimento não se 

confunde com a responsabilidade pelo pagamento de débito judicial.

Registre-se que o fato da UNIMED 

PAULISTANA ter transferido a sua carteira de clientes, por força do Termo de 

Compromisso de Ajustamento de Conduta (TAC), de nada altera a situação em apreço, 

uma vez que as empresas passaram a ser responsáveis apenas em dar continuidade na 

prestação de serviço de saúde e não pelo pagamento das dívidas, principalmente, 

daquelas que não decorrem diretamente do custeio de tratamento, como no caso em 

apreço que se refere à restituição de valores de mensalidades cobradas pela UNIMED 

PAULISTANA após a portabilidade da autora para a SUL AMÉRICA.
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A propósito, mutatis mutandis:

“Plano de saúde - Ação de obrigação de fazer ajuizada em 

face da Unimed Paulistana em fase de cumprimento de 

sentença para satisfação de verba sucumbencial e multa 

cominatória pelo atraso no cumprimento de antecipação de 

tutela - Pretensão de inclusão da Unimed FESP e da Central 

Nacional Unimed no polo passivo da execução - 

Transferência da carteira de clientes que não engloba dívida 

de valor sem liame direto com o custeio do tratamento - 

Crédito que poderá ser habilitado no processo de liquidação 

extrajudicial - Manutenção da decisão agravada. (Agravo de 

Instrumento nº 2244026-12.2016.8.26.0000, 1ª Câmara de 

Direito Privado, Relator RUI CASCALDI, J. 20.03.2017).

“Plano de saúde - Ação de obrigação de fazer ajuizada em 

face da Unimed Paulistana em fase de cumprimento de 

sentença para satisfação de verba sucumbencial e multa 

cominatória pelo atraso no cumprimento de antecipação de 

tutela - Pretensão de inclusão da Unimed FESP e da Central 

Nacional Unimed no polo passivo da execução -

Transferência da carteira de clientes que não engloba dívida 

de valor sem liame direto com o custeio do tratamento - 

Crédito que poderá ser habilitado no processo de liquidação 

extrajudicial - Manutenção da decisão agravada.  Nega-se 
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provimento ao recurso. (Agravo de Instrumento nº 2142222-

98.2016.8.26.0000, 1ª Câmara de Direito Privado, Relatora 

CHRISTINE SANTINI, J. 10.10.2016).

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para 

acolher a preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam” suscitada nas razões 

recursais, e julgar extinta a ação sem resolução do mérito, com relação às corrés 

UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO  FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS 

COOPERATIVAS MÉDICAS e CENTRAL NACIONAL UNIMED  

COOPERATIVA CENTRAL, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Novo 

Código de Processo Civil, condenando a autora ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, ora fixados em R$ 1.000,00 (hum mil reais) para 

cada corré, nos termos do artigo 85, parágrafo 4º, do mesmo diploma legal.

JOSE APARÍCIO COELHO PRADO NETO

Relator
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