
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO ALVES DA SILVA

ACÓRDÃO
APELAÇÃO N. 0000094-82.2011.815.2001
ORIGEM: Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca da Capital
RELATOR: Desembargador João Alves da Silva
APELANTE: Unimed Campina  Grande –  Cooperativa  de  Trabalho  Médico  (Adv.

Caius Marcellus  Lacerda – OAB/PB 5.207
APELADO:  Leonina Pereira Zeferino (Adv. Tânio Abílio de Albuquerque Viana –

OAB/PB 6.088)

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. PLANO
DE  SAÚDE  DE  ABRANGÊNCIA NACIONAL.  NEGATIVA
DE  COBERTURA  DE  PROCEDIMENTO  CIRÚRGICO.
ARGUIÇÃO DE HOSPITAL NÃO CREDENCIADO À REDE,
MUITO  EMBORA  O  SEJA  À  UNIMED  JOÃO  PESSOA.
RECUSA  INDEVIDA.  TEORIA  DA  APARÊNCIA.
CONGLOMERADO ECONÔMICO.  PRECEITOS DA BOA-
FÉ  E  CONFIANÇA.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

- Nos termos da mais recente e abalizada Jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça, “Tanto a Unimed João Pessoa quanto
a  Unimed  Recife  são  cooperativas  que  integram  o  sistema
Unimed,  isto  é,  fazem  parte  do  mesmo  grupo  econômico.
Ademais,  aos  olhos  do  consumidor,  a  empresa  é  uma  só,
mesmo  que  regionalizada  pelo  desempenho  de  suas
atividades,  devendo,  neste  caso,  ser  aplicada  a  teoria  da
aparência” (TJPB, 00030518320118150731, 1ª Câmara Especial.
Cível, Relator Desembargador Jose Ricardo Porto, 16-02-2016).

- Desta feita, em se evidenciando a abrangência nacional do
contrato de plano de saúde celebrado entre as partes litigantes
e em restando clarividente o credenciamento do nosocômio
prestador  dos  serviços  à  Unimed  João  Pessoa,  não  assiste
razão  à  negativa  de  cobertura  contratual  do  procedimento
cirúrgico  realizado  no  âmbito  daquele  hospital,  mormente
quando as próprias natureza e gravidade da intervenção e das
condições  de  saúde  reforçam  o  intuito  pela  busca  de
tratamento em centro mais especializado e em estado distinto.



VISTOS,  relatados e  discutidos  estes  autos,  em que figuram
como partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator, integrando a decisão a súmula de julgamento de fl. 280.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pela Unimed Campina Grande,
Cooperativa de Trabalho Médico, contra sentença proferida pelo MM. Juízo  da 5ª
Vara  Cível  da  Comarca  da  Capital,  nos  autos  da  ação  monitória  ajuizada  pelo
Hospital Unimed João Pessoa em face de Leonina Pereira Zeferino.

Na sentença ora objurgada, a douta magistrada a quo acolheu o
pedido  de  denunciação  à  lide  e  julgou procedente  a  pretensão,  para  condenar  a
Unimed Campina Grande a pagar ao autor/embargado, a quantia atualizada de R$
26.323,15  (vinte  e  seis  mil,  trezentos  e  vinte  e  três  reais  e  quinze  centavos),
devidamente corrigidos.

Irresignada  com  parte  do  provimento  in  questo,  Unimed
Campina Grande ofertou suas razões recursais, pugnando pela reforma do decisum,
argumentando,  em  breve  síntese,  que  a  parte  promovida  escolher  fazer  o
procedimento cirúrgico de forma particular,  procedimento não previsto no rol da
ANS. 

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões devidamente apresentadas.

A douta  Procuradoria-Geral  de  Justiça absteve-se  de  opinar
quanto ao mérito. 

É o relatório que se revela essencial.

VOTO

De início, compulsando-se os autos e analisando-se a casuística
em disceptação, urge adiantar que o recurso não merece qualquer provimento, uma
vez que a decisão encontra-se em harmonia com a jurisprudência dominante nas
Cortes de Justiça.

A esse respeito,  fundamental  destacar que a controvérsia  ora
devolvida ao crivo desta instância transita em redor do suposto direito da parte ré,
consumidora da cooperativa e acometida de tumor maligno no pulmão direito,  à



realização de procedimento cirúrgico a si prescrito em hospital especializado sito em
João Pesosa-PE e credenciado à Unimed Campina Grande. 

À luz desse substrato e passando ao exame das teses ventiladas
em ambos os apelos, há de se destacar, prefacialmente, a abrangência nacional do
contrato de plano de saúde celebrado entre as partes litigantes, de modo que pode a
consumidora, necessitando de serviços acobertados pela avença, buscar atendimento
em qualquer prestador de serviço cadastrado perante a Unimed, independentemente
da localização ou, sequer, da unidade federativa em que se encontre a contratante.

Nesse  diapasão,  tomando  em  contra,  sobretudo,  o  âmbito
espacial de vigência do contrato de consumo  in questo, não há dúvidas, como bem
entendeu o Juízo  a quo,  a  respeito da reprovação da conduta da ré ao denegar o
procedimento médico  prescrito  à  demandante  na  rede prestadora  de  serviços  da
Unimed João Pessoa.

Basta denotar,  nesse sentido, que o referido nosocômio é sim
credenciado junto à Unimed Campina Grande, esta, frise-se, integrante do mesmo
conglomerado econômico que integra a autora.

Com efeito, não custa asseverar que, embora ambas entidades
consubstanciem centros regionais distintos, com personalidades jurídicas próprias e
integrantes da Unimed, fato é que, perante o consumidor, aparentam-se como uma
só, sem distinções, mormente quando aquele celebra contrato dotado de abrangência
nacional  e  busca  atendimento  em  centro  de  saúde  sabidamente  credenciado  à
Unimed regional da localidade em que tal se situa, como se vislumbra in casu.

Sob referido prisma, verte a recente e abalizada Jurisprudência
pátria, ao estender a teoria da aparência à conjuntura em deslinde, na esteira do que
fazem prova as ementas de julgamento abaixo colacionadas, todas desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL -  AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  -
PROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO - PLANO DE SAÚDE -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED
JOÃO PESSOA - PLANO DE ABRANGÊNCIA NACIONAL -
SISTEMA  NACIONAL  UNIMED  -  INJUSTA  RECUSA  -
DANO  MORAL  CONFIGURADO  -  MANUTENÇÃO  DO
VALOR - RESSARCIMENTO DEVIDO - DESPROVIMENTO
DO APELO. O Sistema Cooperativo Unimed se estrutura em
âmbito nacional e assim se apresenta para os consumidores
por  todos  os  meios  de  divulgação  dos  quais  se  utiliza.
Portanto,  se  a  individualização  das  pessoas  jurídicas  não
aparece na veiculação da propaganda e da publicidade, não



pode  ser  oposta  em  prejuízo  do  consumidor,  que  não  está
obrigado  a  conhecer  os  meandros  da  organização  da
prestadora de serviços e,  consequentemente,  fazer distinção
entre  Unimed  João  Pessoa  e  Unimed  Campina  Grande,
devendo ser aplicada a teoria da aparência ao caso. O dano
moral  tem  por  objetivo  representar  para  a  vítima  uma
satisfação  moral,  uma  compensação  pelo  dano  subjetivo  e,
também,  desestimular  o  ofensor  da  prática  futura  de  atos
semelhantes, deste modo, o quantum indenizatório deve ser
fixado analisando-se a repercussão dos fatos, devendo se ter
por  base  os  critérios  da  razoabilidade  e  proporcionalidade.
VISTOS,  RELATADOS E  DISCUTIDOS os  presentes  autos
antes identificados.  (TJPB, 00609706620128152001,  3ª  Câmara
Cível, Rel. Des. Saulo Henriques Sá Benevides, 30-08-2016).

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS.  PLANO  DE  SAÚDE.
NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE
CIRURGIA  EM  HOSPITAL  CREDENCIADO  À  UNIMED
RECIFE. PLANO DE ABRANGÊNCIA NACIONAL INJUSTA
RECUSA.  DEVIDO  RESSARCIMENTO  DOS  PREJUÍZOS
FINANCEIROS.  DANO  MORAL  CONFIGURADO.
FIXAÇÃO  COM  OBSERVÂNCIA  À  RAZOABILIDADE  E
PROPORCIONALIDADE. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA.
PROVIMENTO  PARCIAL  DA  IRRESIGNAÇÃO
APELATÓRIA. - O plano de saúde tem por objeto a cobertura
do risco  contratado,  ou seja,  o  evento  futuro  e  incerto  que
poderá gerar  o  dever  de  indenizar  por  parte  da  empresa.  -
Tanto  a  Unimed  João  Pessoa  quanto  a  Unimed  Recife  são
cooperativas  que  integram o  sistema unimed,  isto  é,  fazem
parte  do  mesmo  grupo  econômico.  Ademais,  aos  olhos  do
consumidor, a empresa é uma só, mesmo que regionalizada
pelo desempenho de suas atividades, devendo, neste caso, ser
aplicada  a  teoria  da  aparência.  -  "  PROCESSO  CIVIL  E
DIREITO  DO  CONSUMIDOR.  PLANO  DE  SAÚDE.
SOCIEDADES COOPERATIVAS UNIMED. LEGITIMIDADE
PASSIVA  AD  CAUSAM.  1.  O  direito  à  informação  e  o
princípio da vinculação da publicidade refletem a imposição
da  transparência  e  da  boa-fé  nos  métodos  comerciais,  na
publicidade e  nos contratos,  de modo que o  fornecedor  de
produtos  ou  serviços  se  responsabiliza  também  pelas
expectativas que a sua publicidade desperta no consumidor,
mormente no que tange ao uso coletivo de uma mesma marca.
2.  A  publicidade  do  Sistema  Unimed  busca  instigar  o



indivíduo à contratação mediante a convicção de que se trata
de uma entidade única com atuação em âmbito nacional, não
sendo  informado  ao  filiado  sobre  a  autonomia  e  a
independência de suas unidades, o que só faz reforçar nele a
ideia  de  que  esse  sistema lhe  oferece  uma maior  gama de
serviços e facilidades. 3. Ademais, a complexa estrutura das
cooperativas prestadoras de serviço, se, por um lado, visa ao
estímulo e reforço do sistema cooperativo regido pela Lei n.
5.764/1971, possibilitando a atuação sob uma mesma marca e a
constituição de sociedades cooperativas singulares, federações
de  cooperativas  e  confederações;  por  outro  lado,  tem como
efeito  externo  a  responsabilização  de  toda  a  cadeia  de
fornecimento  -  no  caso,  o  Sistema  Unimed  -  de  forma
solidária, uma vez que não se pode exigir do consumidor que
conheça  as  intrincadas  relações  entre  os  diversos  membros
dessa cadeia, mormente quando a publicidade veiculada pelo
grupo  faz-lhe  crer  que  se  trata  de  uma  entidade  una.  4.
Dessarte, o fato de várias sociedades explorarem uma mesma
marca, ainda que com personalidades jurídicas distintas - por
não ter  havido a informação clara ao consumidor acerca de
eventuais  diferenças  no  conteúdo  dos  serviços  ou  na
cobertura oferecida por cada uma -, traz como consequência a
possibilidade de serem acionadas a responder solidariamente
pelas obrigações contratadas por qualquer delas.  5.  Recurso
especial  não  provido.”  [...]  (TJPB,  00030518320118150731,  1ª
Câmara Cível, Rel. Des. Jose Ricardo Porto, J. Em 16-02-2016).

Desta feita,  nos termos da inteligência suprareferenciada, não
assiste razão à apelante no que tange à arguição da regularidade de sua conduta,
porquanto restaram assentes o âmbito nacional do contrato discutido, face à teoria da
aparência.

Diante  de  tais  considerações,  nego  provimento  ao  recurso
apelatório, mantendo incólumes todos os termos da decisão guerreada.

É como voto.

DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça  do  Estado  da  Paraíba  decidiu,  por  unanimidade,  negar  provimento  ao
recurso, nos termos do voto do relator.

Presidiu  a  sessão o  Exmo.  Des.  Romero Marcelo  da  Fonseca
Oliveira. Participaram do julgamento o Exmo. Des. João Alves da Silva, o Exmo. Des.



Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho  e  o  Exmo.  Des.  Romero  Marcelo  da
Fonseca Oliveira.

Presente ao julgamento a Exmo. Dr. Amadeus Lopes Ferreira,
Promotor de Justiça Convocado.

Sala  de  Sessões  da  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 26 de março de 2018.

João Pessoa, 26 de março de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


