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Gabinete da Desa. Maria das Graças Morais Guedes

A C Ó R D Ã O

AGRAVO INTERNO Nº 2005564-44.2014.815.0000
Origem :7ª Vara Cível da Comarca da Capital
Relatora :Desa. Maria das Graças Morais Guedes.
Agravante :Unimed Seguradora S/A
Advogado :Márcio Alexandre Malfatti
Agravada :Maria Sonaly de Medeiros Santos
Advogado :Odon Bezerra Cavalcanti Sobrinho

AGRAVO  INTERNO. AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM
DANOS  MORAIS.  CONCESSÃO  DE  TUTELA
ANTECIPADA. CONTRATO DE SEGURO. COMANDO
JUDICIAL QUE GARANTE A EFICÁCIA DA APÓLICE.
EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR SOBRE OS REQUISITOS
DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RAZÕES DE AGRAVO
QUE  SE  REPORTAM  A LEGITIMIDADE  DO  ATO  DE
NÃO  RENOVAR  O  CONTRATO  DE  SEGURO.
APRESENTAÇÃO DE ARGUMENTOS TÃO SOMENTE
EM  RELAÇÃO  AO  MÉRITO  DA CAUSA.  VIOLAÇÃO
DO  PRINCÍPIO  DA  DIALETICIDADE.  SEGUIMENTO
NEGADO. DESPROVIMENTO.

As  razões  do  Agravo  de  Instrumento  devem  atacar  os
fundamentos  da  decisão  para  tentar  obter  sua  reforma,
sob pena de não conhecimento do recurso.

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima
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referenciados.

A C O R D A  a egrégia Terceira Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Agravo  Interno  interposto  pela  Unimed
Seguradora S/A contra  o  decisum de fls.  135/138,  que,  com base no art.  557,
caput, do CPC, negou seguimento ao agravo por ela manejado em face de Maria
Sonaly de Medeiros Santos.

Eis a ementa da decisão vergastada:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DANOS MORAIS. CONCESSÃO DE
TUTELA  ANTECIPADA.  CONTRATO  DE  SEGURO.  COMANDO
JUDICIAL QUE GARANTE A EFICÁCIA DA APÓLICE.  EMISSÃO
DE JUÍZO DE VALOR SOBRE OS REQUISITOS DA ANTECIPAÇÃO
DE  TUTELA.  RAZÕES  DE  AGRAVO  QUE  SE  REPORTAM  A
LEGITIMIDADE DO ATO DE NÃO RENOVAR O CONTRATO DE
SEGURO. APRESENTAÇÃO DE ARGUMENTOS CONCERNENTES
TÃO  SOMENTE  EM  RELAÇÃO  AO  MÉRITO  DA  CAUSA.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.  SEGUIMENTO
NEGADO. 

As razões do Agravo de Instrumento devem atacar os fundamentos da
decisão para tentar obter sua reforma, sob pena de não conhecimento
do recurso.

No intuito  de  trazer  a  matéria  a  este  Órgão recursal,  a
agravante  interpõe  o  presente  recurso,  pugnando  pela  reforma  da  decisão,
veiculando  argumentos  relativos  à  ausência  de  violação  do  princípio  da
dialeticidade,  sob  alegação  de  que  especificou  as  circunstâncias  fáticas
pertinentes à não caracterização do requisitos da tutela antecipada.

Assevera que o cerne da questão dos autos originários é
legitimidade da cláusula contratual que autoriza a não renovação da apólice,
pontuando que sua conduta está respaldada no contrato e no inadimplemento
contratual por parte da agravada.

Aduz  que  incide  no  caso  concreto  o  princípio  da
autonomia  de  vontade,  e  que  inexiste  a  configuração  de  abusividade  da
conduta, e essas circunstâncias autorizam a reforma do decisum hostilizado.
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Requer  o  exercício  do  juízo  de  retratação  e,
sucessivamente,  pugna  pelo  provimento  do  agravo  para  reformar  a
decisão  agravada  e  indeferir  a  tutela  antecipada  concedida  pelo  Juízo
monocrático.

É o relatório.  

V O T O

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora

A agravante questiona a decisão do Juízo a quo que deferiu
a tutela  antecipada por entender configurada a verossimilhança da alegação
pela existência de relação jurídica, demonstração da qualidade de segurada, do
estado de enfermidade, e supostos danos à vida, em decorrência da ausência da
prestação do serviço.

Sustenta a recorrente que o decisum deve ser reformado, ao
argumento  de  que  inocorreu  violação  ao  princípio  da  dialeticidade,  por  ter
demonstrado a ausência dos requisitos para o deferimento da tutela antecipada.

Através do presente agravo interno, o insurreto objetiva a
modificação da decisão monocrática vazada nos seguintes termos: 

A discussão devolvida a esta Segunda Instância gira em
torno de saber se o procedimento delineado na Lei Federal n° 8.429/92
incide sobre o caso concreto.

Insurge-se  a  agravante  contra  decisão  que  concedeu  a
tutela antecipada e determinou a renovação do contrato de seguro, por
entender configurados os requisitos legais para o deferimento dessa
modalidade de tutela  jurisdicional, cujo conteúdo transcrevo:

A prova inequívoca,  nos termos de Humberto Theodor
Júnior,  assim  entendida  como  aquela  que  é  “clara,  evidente,  que
apresenta grau de convencimento tal que a seu respeito não se possa
levantar dúvida razoável”, está configurada, consoante se denota dos
documentos  de  fls.  14/63,  segundo  os  quais  a  autora  necessita,
urgentemente dos serviços do seguro.

Resta  igualmente  comprovada  a  verossimilhança  das
alegações  da  autora,  uma  vez  que  é  incontestável  a  existência  da
relação jurídica afirmada na inicial, pelas provas de sua condição de
segurada e encontrar-se enferma.

No que tange ao fundado receio de dano irreparável ou
difícil  reparação,  resta,  pois,  igualmente  comprovado,  diante  das
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evidências de estado de enfermidade que passa a autora, de forma que
não poderá ficar sem a assistência à saúde necessária.

Vislumbro haver perigo da demora, por outra vertente,
está patenteada pelo fato de que a ausência dos serviços da segurada
implicaria em eventuais danos à própria vida.

O conjunto  dos  fundamentos  transcritos  denota  que  o
Órgão judicial monocrático expediu o comando judicial com base nos
elementos probatórios insertos na demanda originária.

O agravante, ao se insurgir contra o decisum, apresenta
tão  somente  argumentos  concernentes  à  defesa  do  seu  ato  de  não
renovar o contrato de seguro, afirmando que o pedido formulado pela
autora,  ora  agravada,  é  juridicamente  impossível,  por  se  encontrar
dentro de sua esfera de atuação.

Sustenta  também  que  seu  ato  não  se  enquadra  nas
hipóteses de rescisão ou cancelamento unilateral, por ter encaminhado
carta  para  agravada,  comunicando  sua  intenção  relativa  à  não
renovação  do  contrato,  e  que  houve  configuração  do  termo  final
inserto no instrumento em questão.

O contexto das razões recursais, por sua vez, é no sentido
de defender e justificar a legitimidade da ausência da renovação do
contrato sem atacar os fundamentos fáticos invocados pelo Juízo a quo
para o deferimento da tutela antecipada, notadamente, a comprovação
da existência do contrato de seguro, a configuração das circunstâncias
relativas eficácia da apólice pela enfermidade da segurada, e do dano
irreparável a que estava sujeita a agravada pelo seu quadro de saúde.

A ordem jurídica vigente impõe ao recorrente o dever de
apresentar os  fundamentos de fato e de direito em relação à reforma
da decisão, exigindo que os fundamentos da decisão sejam atacados
de forma específica.

Nesse sentido, colaciono Súmula do Superior Tribunal de
Justiça:

Súmula 182. É inviável o agravo do art. 545 do CPC que
deixa  de  atacar  especificamente  os  fundamentos  da
decisão agravada.

Outro não é o entendimento da egrégia Terceira Câmara
Cível deste tribunal:

AGRAVO  INTERNO  APELAÇÃO  ORDINÁRIA  DE
COBRANÇA  VERBAS  SALARIAIS  ATRASADAS
PROCEDÊNCIA  IRRESIGNAÇÃO  APELAÇÃO  QUE
NÃO  SE  CONTRAPÕE  AOS  FUNDAMENTOS  DA
SENTENÇA  OFENSA  AO  PRINCÍPIO  DA
DIALETICIDADE  REGULARIDADE  FORMAL  DO
RECURSO  NÃO  ATENDIMENTO  REQU  SITO  DE
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ADMISSIBILIDADE APLICAÇÃO DO ART. 557, CAPUT
, DO PC SEGUIMENTO NEGADO RECURSO OFICIAL
SÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  POR  PARTE  DO
MUNICÍPIO DE FATO IMPEDITIVO,  MODIFICATIVO
OU  EXTINTIVO  DO  DIREITO  DA  AUTORA
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA  SEGUIMENTO
NEGADO  À  REMESSA.  0  Princípio  da  Dialeticidade
Recursal,  que  encontra  fundamento  no  artigo  514  do
Código de Processo Civil, assegura que o apelante deve
demonstrar  ao  juízo  ad  quem  as  razões,  de  fato  e  de
direito,  pelas  quais  entende  cabível  a  reforma  ou
anulação da sentença recorrida. Em respeito ao princípio
da dialeticidade, os recursos devem ser fundamentados.
É necessária a impugnação específica dos fundamentos
da  decisão  recorrida.  AgRg  no  REsp  848.742/SP,  Rel.
Ministro  FRANCISCO  FALCÃO,  PRIMEIRA TURMA,
julgado  em  10.10.2006,  DJ  26.10.2006  p.  253.  TJPB  -
Acórdão do processo nº 10720100005274001 - Órgão (3ª
CÂMARA CÍVEL) - Relator DES. SAULO HENRIQUES
DE SÁ E BENEVIDES - j. em 26/02/2013

Como  as  razões  apresentadas  neste  procedimento
recursal estão dissociadas dos argumentos utilizados pelo Juízo a quo
na Decisão agravada, desencadeia o não conhecimento do recurso por
não ter ocorrido a impugnação dos seus fundamentos, haja vista que
foram apresentados tão somente elementos que serão apreciados pelo
Órgão judicial monocrático no momento da prolação da sentença, por
se enquadrar em matéria de mérito.

Outrossim, caso este órgão judicial emita juízo de valor
acerca  do  enquadramento  do  ato  do  agravante  como  legítimo  ou
ilegítimo, caracterizará a supressão de instância.

Com essas considerações, nego seguimento ao recurso, na
forma do art. 557, caput, do Código de Processo Civil.

Considerando, portanto, que houve violação ao princípio
da dialeticidade,  ressoa clara a desnecessidade de qualquer retoque por este
órgão fracionário.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO
INTERNO, para  manter  a  decisão  unipessoal  que  deu  provimento  ao
apelo.

É como voto.

Presidi  a  sessão  Ordinária  desta  Terceira  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 26 de agosto de
2014, conforme certidão de julgamento de f. 170. Participaram do julgamento,
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além desta Relatora,  o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz, o Exmo. Dr. Ricardo
Vital de Almeida, Juiz convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques
de Sá e Benevides. Presente à sessão, o Exmo. Dr. Marcos Vilar Souto Maior,
Procurador de Justiça.

 
João Pessoa-PB, 27 de agosto de 2014.

  
Desa. Maria das Graças Morais Guedes
           Relatora 
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