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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0126254-21.2012.815.2001
Relatora : Desembargadora Maria das Graças Morais Guedes
Apelante : Unimed João Pessoa – Cooperativa de Trabalho Médico
Advogado     : Hermano Gadelha de Sá, OAB/PB 8463 e outros
Apelado  : Francisco Cacimiro de Oliveira
Advogado    : Danielle Ismael C. Macedo, OAB/DF 21.389

APELAÇÃO  CÍVEL.  PLANO  DE  SAÚDE.  REDE
UNIMED.  ATENDIMENTO  EM  HOSPITAL
LOCALIZADO FORA DO ESPAÇO GEOGRÁFICO DA
UNIMED  JOÃO  PESSOA.  NOSOCÔMIO
CREDENCIADO  À  UNIMED  SÃO  PAULO.  MESMO
CONGLOMERADO.  TEORIA  DA  APARÊNCIA.
PACIENTE  EM  INTERCÂMBIO.  RECUSA  ILEGAL.
DANO  MORAL  IN  RE  IPSA.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

- Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de
trabalho  médico  que  integram  a  mesma  rede  de
intercâmbio,  ainda  que  possuam  personalidades
jurídicas  e  bases  geográficas  distintas,  sobretudo  para
aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de
serviços que foram mal prestados (teoria da aparência).
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- A recusa indevida da operadora de plano de saúde à
cobertura financeira de tratamento médico, a que esteja
legal ou contratualmente obrigado, dá origem ao dever
de  reparar  o  dano  moral  in  re  ipsa,  consistente  no
agravamento  do  estado  de  aflição  e  angústia  do
paciente. 

Vistos, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

Aco r da  a  Terce i ra  C âmara Cível do Tribunal de Justiça
da Paraíba, na conformidade do voto do relator e da súmula de julgamento, por
votação unânime, NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

RELATÓRIO

UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO  apela  da  sentença  de  fls.  223/233,  nos  autos  da  ação  ordinária
ajuizada  por  FRANCISCO  CACIMIRO  DE  OLIVEIRA,  que  julgou
procedente o pedido inicial, para condenar a ré à obrigação de autorizar a
cirurgia  de  Linfadenectomia  Rotroperitoneal  Estendida,  bem  como  os
exames pré-cirúrgicos, e em danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco
mil reais).

O apelado alega que é portador de Tumor de Células
Germinativas  (Seminoma  +  Carcinoma  Embrionário  +  Tumor  de  saco
Vitelino)  do  testículo  direito,  já  tendo  sido  submetido  a  procedimento
cirúrgico  no  ano  de  2006.  Afirma adiante  que,  em sua  última  avaliação
médica ocorrida em novembro de 2012, foi diagnosticado com a presença de
formações  císticas  retroperitoniais  no  espaço  interaortocaval,  com
ocorrência de células neoplásicas (malignas), necessitando de nova cirurgia
linfadenectomia retroperitoneal.

Aduz que solicitou, em 05 de dezembro de 2012, com
urgência,  autorização  para  a  cirurgia  Linfade  Nectomia  Retroperitoneal
Estendida, código 53.13.002-3, a ser realizada no Hospital Oswaldo Cruz, no
dia  11  de  dezembro  de  2012,  no  entanto,  até  o  ajuizamento  da  ação,  a
Unimed não apresentou resposta à solicitação.
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Pugnou pela condenação da ré à cobertura completa do
procedimento, e indenização por danos morais.

Na sentença guerreada, o magistrado considerou que o
Hospital  Oswaldo Cruz é conveniado à Unimed Paulista e,  considerando
que  a  Unimed João  Pessoa  faz  parte  do  mesmo conglomerado,  torna-se
ilegal a recusa ao procedimento.

Nas razões recursais, fls. 235/245, a Unimed João Pessoa
defende  a  legalidade  da  exclusão  contratual  do  tratamento  em
estabelecimento  não  credenciado,  notadamente  porque  há  hospitais
credenciados aptos a realizarem o procedimento perseguido.

 
Diz  que  a  cirurgia  é  eletiva,  motivo  pelo  qual

descaracteriza-se a tese da urgência. 

Argumenta a inexistência de danos morais, na espécie.

Não houve contrarrazões, fls. 270.

Parecer Ministerial pelo desprovimento, fls. 276/281.

É o Relatório

V O T O 

Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora.

Cuida-se  de  ação,  na  qual  a  Unimed  João  Pessoa  se
recusa a custear procedimento cirúrgico, ao argumento de que o hospital
escolhido pelo autor não é credenciado à sua rede, e a cirurgia é eletiva.

A prova dos autos demonstra que o Hospital Oswaldo
Cruz  é  credenciado  à  Unimed  São  Paulo,  e  a  abrangência  do  plano  do
promovente é Nacional (fls. 17).

A  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça
entende  pela  aplicação  da  teoria  da  aparência  a  fim  de  reconhecer  a
legitimidade  passiva  da  cooperativa  de  plano  de  saúde  pertencente  ao
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mesmo grupo econômico,  qual  seja,  o  Sistema de Saúde Unimed.  Nessa
direção:

RECURSO  ESPECIAL.  CIVIL.  PLANO  DE  SAÚDE.  SISTEMA
UNIMED. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. USUÁRIO EM
INTERCÂMBIO.  UNIMED  EXECUTORA.  LEGITIMIDADE
PASSIVA  AD  CAUSAM.  RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA.
UNIMED  DE  ORIGEM.  COOPERATIVAS  DE  TRABALHO
MÉDICO.  REDE  INTERLIGADA.  MARCA  ÚNICA.
ABRANGÊNCIA  NACIONAL.  TEORIA  DA  APARÊNCIA.
CADEIA DE FORNECEDORES. CDC. INCIDÊNCIA. 1. Cinge-se a
controvérsia  a  saber  se  a  cooperativa  de  trabalho  médico  que
atendeu, por meio do sistema de intercâmbio, usuário de plano de
saúde  de  cooperativa  de  outra  localidade  possui  legitimidade
passiva ad causam na hipótese de negativa indevida de cobertura.
2. Apesar de os planos e seguros privados de assistência à saúde
serem regidos pela Lei nº 9.656/1998, as operadoras da área que
prestarem  serviços  remunerados  à  população  enquadram-se  no
conceito  de  fornecedor,  existindo,  pois,  relação  de  consumo,
devendo ser aplicadas também, nesses tipos contratuais, as regras
do  Código  de  Defesa  do  Consumidor  (art.  35-G  da  Lei  nº
9.656/1998 e Súmula nº 469/STJ). 3. O Complexo Unimed do Brasil
é  constituído  sob  um  sistema  de  cooperativas  de  saúde,
independentes entre si e que se comunicam através de um regime
de intercâmbio, o que possibilita o atendimento de usuários de um
plano de saúde de dada unidade em outras localidades, ficando a
Unimed de origem responsável  pelo  ressarcimento dos  serviços
prestados  pela  Unimed executora.  Cada  ente  é  autônomo,  mas
todos  são  interligados  e  se  apresentam  ao  consumidor  sob  a
mesma marca, com abrangência em todo território nacional, o que
constitui  um  fator  de  atração  de  novos  usuários.  4.  Há
responsabilidade  solidária  entre  as  cooperativas  de  trabalho
médico  que integram a mesma rede  de  intercâmbio,  ainda  que
possuam  personalidades  jurídicas  e  bases  geográficas  distintas,
sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento
de  serviços  que  foram  mal  prestados  (teoria  da  aparência).
Precedente da Quarta Turma. 5.  É transmitido ao consumidor a
imagem de que o Sistema Unimed garante o atendimento à saúde
em todo o território nacional, haja vista a integração existente entre
as  cooperativas  de  trabalho  médico,  a  gerar  forte  confusão  no
momento  da  utilização  do  plano  de  saúde,  não  podendo  ser
exigido  dele  que  conheça  pormenorizadamente  a  organização
interna de tal complexo e de suas unidades. 6. Tanto a Unimed de
origem quanto a Unimed executora possuem legitimidade passiva
ad  causam  na  demanda  oriunda  de  recusa  injustificada  de
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cobertura  de  plano  de  saúde.  7.  Recurso  especial  não  provido.
(REsp  1665698/CE,  Rel.  Ministro  RICARDO  VILLAS  BÔAS
CUEVA,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  23/05/2017,  DJe
31/05/2017).

Tratando-se,  pois,  de  hospital  credenciado  à  rede
Unimed, a negativa de autorização do procedimento configura-se ato ilícito.

A responsabilidade  civil  decorrente  da  prática  de  ato
ilícito encontra a sua regulamentação nos artigos 186 e 927 do Código Civil,
dos quais se extrai como requisitos que caracterizam o dever de reparar: a
configuração de uma conduta culposa, uma ofensa a outrem e o nexo causal
entre aquela e o dano causado.

Embora  o  mero  inadimplemento  contratual  não  gere
danos morais, no caso em análise entendo que a negativa de cobertura da
intervenção cirúrgica gera danos morais a serem indenizados, pois referida
conduta gera agravamento da situação de dor e angústia do segurado, que
já se encontra com a saúde debilitada.

Nas negativas de cobertura por planos de saúde, o dano
moral  é  chamado  de  dano  “in  re  ipsa”,  significando  que  basta  a
demonstração da quebra contratual, sem necessidade de comprovação do
prejuízo:

“A recusa indevida da operadora de plano de saúde à cobertura
financeira  de  tratamento  médico,  a  que  esteja  legal  ou
contratualmente obrigada, dá origem ao dever de reparar o dano
moral in re ipsa, consistente no agravamento do estado de aflição e
angústia do paciente”, (STJ 3ª Turma ao julgar o AgRg no AREsp
702.266. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).

Assim,  configurado  o  dano  moral  e  o  dever  de
indenizar, deve-se passar à fixação do valor.

A fixação do  quantum indenizatório,  a título de danos
morais,  deve  pautar-se  nos  princípios  da  razoabilidade  e  da
proporcionalidade.
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Deve,  ainda,  ser  levado em consideração para fins de
arbitramento da verba indenizatória, o nível socioeconômico do ofendido e
do  ofensor  e  as  circunstâncias  do  caso,  sem  perder  de  vista  o  caráter
pedagógico de tal condenação.

Assim, entendo que deve ser mantida a quantia fixada
para o caso presente de R$5.000,00 (cinco mil reais), notadamente porque
inexiste possibilidade de majoração, ante a conformação do autor, que não
apresentou recurso.

Face ao exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO.

É como voto. 

Presidiu o julgamento, com voto, o Exmo. Des. Marcos
Cavalcanti  de  Albuquerque  (Presidente).  Participaram  do  julgamento,
ainda, a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes (Relatora) e o Exmo.
Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides.

Presente ao julgamento,  também, o Exmo.  Dr.  Marcos
Vilar Souto Maior, Procurador de Justiça. 

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 08 de maio de 2018.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                R E L A T O R A
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