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DECISÃO MONOCRÁTICA

APELAÇÃO  CÍVEL  - PLANO  DE  SAÚDE  -
NEGATIVA  DE  COBERTURA  -  DEFEITO  DO
PRODUTO  -  LEGITIMIDADE  PASSIVA  AD
CAUSAM  -  UNIMED  DA  FEDERAÇAO
ORIGINALMENTE  CONTRATADA  PELO
SEGURADO  –  APLICAÇÃO  ANALÓGICA  DO
ART.  12  DO CDC  -  PRECEDENTE DO STJ  –
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO
DO  MÉRITO  –  PREJUDICADO  O  MÉRITO  DO
APELO - APLICAÇÃO DO CAPUT, DO ART. 557,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -  NEGATIVA
DE SEGUIMENTO DO RECURSO APELATÓRIO.

- Em razão do fato do produto, a responsabilidade-
legitimidade deve seguir os ditames do artigo 12 do
Código  de  Defesa  do  Consumidor  -  CDC,  que
indica  especificamente  o  agente  (fabricante,
produtor,  construtor  e  o  importador),  ou  seja  a
quem o consumidor deve dirigir o seu pleito.

-  Defeituoso  o  Plano  Privado  de  Assistência  à
Saúde (produto), a responsabilidade-legitimidade é
da Operadora de Planos de Assistência à Saúde
com quem  o  Segurado  o  adquiriu  (artigo  12  do
CDC).   In  casu,  Central  Nacional  Unimed   -
Cooperativa Central.

-   Não  sendo  a  UNIMED  João  Pessoa  parte
legítima para figurar no pólo passiva da presente
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demanda, é de se reconhecer sua ilegitimidade ad
causam e, nos termos do 267, inciso VI, do Código
de  Processo  Civil,  extinguir  o  processo  sem
resolução de mérito. Ficando prejudicada a análise
do mérito do apelo, nos termos do art. 557, caput,
do CPC.

VISTOS, etc.

Cuida-se de Apelação Cível interposta pela  UNIMED JOÃO
PESSOA  –  COOPERATIVA  DE  TRABALHO  MÉDICO em  face  de
sentença que, nos autos da “Ação de Ressarcimento com Indenização
pr Danos MOrais”, movida por Maria Luiza Elias Praxedes, representada
por  seu  genitor  ANTONIO  PRAXEDES  DA  SILVA,  julgou  parcialmente
procedente o pedido do autor para condenar a recorrida ao pagamento de
indenização  por  danos  materiais  no  valor  de R$ 4.400,00  (quatro  mil  e
quatrocentos reais).

Na  exordial,  a  parte  autora  sustentou  ser  usuária  dos
serviços  ofertados  pela  empresa  ré  e  que,  ao  ser  diagnosticada  como
portadora  de  acuidade  visual  e  ceratocone  bilateral,  o  plano  recusou  a
cobrir as despesas do tratamento  para implantação de anel de ferrara, bem
como  não  autorizou  o  fornecimento  de  qualquer  material  necessário  à
realização do procedimento cirúrgico, tendo custeado as despesas com o
procedimento no valor de R$ 4.650,00 (quatro mil, seiscentos e cinquenta
reais).

Em razão disso, pugnou pelo ressarcimento do aludido valor
despendido, além de indenização por danos morais.

Devidamente  citada,  a   promovida  nomeou  à  autoria  a
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, a qual fora
rejeitada.

Ultrapassada esta fase, apresentou contestação (fls. 54/77),
arguindo, preliminarmente, a inépcia da inicial,  sua ilegitimidade passiva,
bem assim o chamamento do Estado e, no mérito, alega inexistir qualquer
vínculo contratual com a parte autora, não tendo como lhe atribuir qualquer
responsabilidade pela negativa da cobertura pretendida pela demandante,
vez que tal ato se deu pela pela UNIMED com a qual a recorrida mantém
vinculo contratual e que todos os procedimentos realizados pela autora se
deram  na  Cidade  do  Recife.  Ao  final,  pugnou  pela  improcedência  do
pedido.

Sobreveio sentença (fls. 84/91) com o seguinte dispositivo:

[…]  julgo  PARCIALMENTE  PROCEDENTE  a  pretensão
autoral,  para  condenar  a  demandada  a  ressarcir  à
promovente  a  importância  de  R$  4.400,00  (quatro  mil  e
quatrocentos reais), […].
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Irresignada, apela a promovida em face da aludida sentença.
Em  suas  razões  (103/121),  a  recorrente  pugna  seja

reconhecida sua ilegitimidade passiva ad causam. No mérito, sustenta ser
descabida sua condenação no ressarcimento das despesas contraídas pela
recorrida.  Pois,   inexiste qualquer vínculo contratual  com a parte autora,
não tendo como lhe atribuir  qualquer  responsabilidade pela  negativa  da
cobertura pretendida pela demandante,  vez que tal  ato se deu pela  pela
UNIMED com a qual a recorrida mantém vinculo contratual e que todos os
procedimentos realizados pela autora se deram na Cidade do Recife.

Ao final, pugnou pela reforma IN TOTUM a decisão singular
ora combatida, julgando improcedente a ação.

Já  o demandante (fls. 126/127),  apresentou contrarrazões
ao apelo, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação interposto
pela parte demandada, bem como a manutenção da sentença  proferida
pelo Juízo a quo. 

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta  Procuradoria  Geral  de
Justiça   pugnou  pela  rejeição  da  preliminar  e,  no  mérito,  pelo
desprovimento do apelo (fls. 133/136).

É o relatório. 

FUNDAMENTAÇÃO.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.

Os elementos existentes nos autos dão conta de que MARIA
LUIZA  ELIAS  PRAXEDES  firmou  contrato  de  seguro  saúde  com  a
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e que,  na
cidade do RECIFE/PE, ao solicitar  autorização para a realização de um
procedimento cirúrgico, ela teria sido negada pela UNIMED com a qual a
recorrida mantém vinculo contratual. 

Diante dessa negativa, a Segurada ajuizou ação, na cidade
de  João  Pessoa/PB,  em  desfavor  da  UNIMED  JOÃO  PESSOA  –
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, razão pela qual a recorrente foi
citada  para  responder  a  causa  em  lugar  da   CENTRAL  NACIONAL
UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL.

Esse,  é  o  cerne  da  questão:  a  ilegitimidade  da  UNIMED
JOÃO  PESSOA  –  COOPERATIVA  DE  TRABALHO  MÉDICO,  para
responder  ação movida  pelo  segurado,  por  ter  a  CENTRAL NACIONAL
UNIMED –  COOPERATIVA CENTRAL  negado  cobertura  da  assistência
saúde contratada. 

Inicialmente, importante deixar assente que é entendimento
pacificado no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "aplica-se o
Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde "
(Súmula  469/STJ).  Assim,  a  análise  do  julgamento  deste  recurso  será
realizado à luz da Lei n. 8.078/90 e da legislação pertinente aos planos de
saúde. 
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A Lei  n.  9.656/98,  que dispõe sobre  os planos  e seguros
privados de assistência à saúde, disciplina que as Operadoras de Planos
de Assistência à Saúde oferecerão Plano Privado de Assistência à Saúde,
que, por sua vez, caracterizam-se pela prestação continuada de serviços
ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por
prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a
assistência  à  saúde,  pela  faculdade  de  acesso  e  atendimento  por
profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou
não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência
médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às
expensas  da  operadora  contratada,  mediante  reembolso  ou  pagamento
direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor (artigo 1º, incisos I e
II). 

O que se pode verificar desse excerto é que as Operadoras
de Planos de Assistência à Saúde oferecerão um Plano Privado de
Assistência à Saúde (produto), que será prestado por profissionais ou
serviços de saúde, integrantes ou não de rede credenciada, contratada
ou  referenciada,  visando  a  assistência  médica,  hospitalar  e
odontológica (prestação de serviço). 

Bem de ver, na espécie, que o Segurado, ora recorrido, não
se volta quanto à prestação do serviço de saúde, que, diga-se, sequer foi
prestado, mas sim quanto à recusa em lhe entregar o produto contratado,
qual seja, realização de procedimento cirúrgico para implantação de anel
de ferrara, bem como não autorizou o fornecimento de qualquer material
necessário à realização do procedimento cirúrgico. 

Está-se, portanto, diante de um produto ( 1º do artigo 3º do
Código de Defesa do Consumidor). 

Partindo-se dessa premissa, resta estabelecer se houve fato
(defeito ou acidente de consumo) ou vício do produto, para se estabelecer
a legitimidade ad causam, objeto deste julgamento. 

O  fato  do  produto  está  ligado  à  idéia  de  acidente  de
consumo, ou seja, há um defeito exógeno ou extrínseco, que ultrapassa a
matéria física do produto. Já no que se refere ao vício do produto, atenta-se
para um prejuízo intrínseco que torna ou produto impróprio para o fim a que
se destina ou lhe diminua o valor. Assim, o vício pertence ao produto, mas
o fato atinge o consumidor; o vício é inerente, é característica intrínseca do
produto, enquanto o fato é algo mais, é extrínseco ao produto, causa um
dano maior do que um simples mal funcionamento; o fato pressupõem o
vício. 

Em  razão  do  fato  do  produto,  a  responsabilidade-
legitimidade deve seguir os ditames do artigo 12 do Código de Defesa do
Consumidor -  CDC,  que  indica  especificamente  o  agente  (fabricante,
produtor, construtor e o importador),  ou seja a quem o consumidor deve
dirigir o seu pleito. 
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Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL -  PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA
DE  COBERTURA  -  DEFEITO  DO  PRODUTO  -
LEGITIMIDADE  PASSIVA  AD  CAUSAM  -  UNIMED  DA
FEDERAÇÃO  ORIGINALMENTE  CONTRATADA  PELO
SEGURADO - RECURSO PROVIDO. 1. As Operadoras de
Planos  de  Assistência  à  Saúde  ofereceram  um  Plano
Privado de Assistência à Saúde (produto), que será prestado
por profissionais ou serviços de saúde, integrantes ou não
de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a
assistência médica, hospitalar e odontológica (prestação de
serviço). 2. A não autorização para a realização do exame
laboratorial caracteriza o fato do produto, pois, além do
vício  (não  autorização  para  a  realização  do  exame
laboratorial),  nos  termos  do  entendimento  uníssono  desta
Corte, o comportamento abusivo por parte da operadora de
Plano de Saúde, extrapolando o simples descumprimento de
cláusula  contratual  ou a  esfera do mero aborrecimento,  é
ensejador do dano moral.  3.  Defeituoso o Plano Privado
de Assistência  à Saúde (produto),  a  responsabilidade-
legitimidade é da Operadora de Planos de Assistência à
Saúde com quem o Segurado o adquiriu (artigo 12 do
CDC). 4. Recurso especial provido. (STJ   , Relator: Ministro
MASSAMI UYEDA,  Data de Julgamento:  22/03/2011, T3 -
TERCEIRA TURMA)

Dessarte, defeituoso o Plano Privado de Assistência à Saúde
(produto),  a responsabilidade-legitimidade é da Operadora de Planos de
Assistência  à  Saúde  com  quem  o  Segurado  o  adquiriu,  qual  seja,  a
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL. 

Isso  porque,  a  recorrida  além  de  não  manter  qualquer
vinculo contratual com a recorrente, a negativa de cobertura pretendida se
deu  exclusivamente  pela   CENTRAL  NACIONAL  UNIMED  –
COOPERATIVA CENTRAL, a qual é sediada em São Paulo, com a qual a
recorrida  mantém  vinculo  contratual.  Some-se,  ainda,  que  todos  os
procedimentos  foram  feitos  pela  UNIMED  RECIFE  e   a  negativa  de
cobertura ocorreram na Cidade do Recife/PE pela Unimed com a qual a
recorrida mantém vinculo contratual   (fls. 10/23).

Nesse  cenário,  não  há  como  atribuir  a  UNIMED  JOÃO
PESSOA  a  responsabilidade  pela  negativa  de  cobertura  a  tratamento
pretendido pelo recorrida. Eis que, embora as Cooperativas integrantes do
sistema  nacional  UNIMED sejam  obrigadas,  por  expressa  cláusula
contratual,  a garantir  a prestação dos serviços contratados por qualquer
uma das demais integrantes, ficou patenteado nos autos que a contratação
fora  firmada  com  a  CENTRAL  NACIONAL  UNIMED  –  COOPERATIVA
CENTRAL, sediada em São Paulo/SP e que, tanto a negativa de cobertura,
quanto os fatos se deram em outra unidade da Federação.

Assim,  forçoso  reconhecer  a  ilegitimidade  ad  causam  da
UNIMED JOÃO PESSOA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDIDO e,
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nos  termos do  267,  inciso  VI,  do  Código  de  Processo Civil,  extinguir  o
processo sem resolução de mérito. Fica prejudicada a análise do apelo. 

DISPOSITIVO
Diante do exposto, nos termos do 267, inciso VI, do Código

de  Processo  Civil  reconheço  a  ilegitimidade  passiva  ad  causam  da
UNIMED  JOÃO  PESSOA  –  COOPERATIVA  DE  TRABALHO  MÉDICO
JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito e, nos termos do art.
557, caput, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
apelatório, diante de sua manifesta prejudicialidade.

P. I.

João Pessoa, 23 de janeiro de 2015.

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz
                            Relator
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