
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete da Desa. Maria das Graças Morais Guedes

A C Ó R D Ã O

AGRAVO INTERNO Nº 2005239-69.2014.815.0000
Relatora: Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Agravante: UNIMED João Pessoa – Cooperativa de Trabalho Médico
Advogado: Felipe Ribeiro Coutinho e outros
Agravada: Carla Tarciana Coelho Vieira de Sousa
Advogado: Isócrates de Tácito L. Clemente

AGRAVO  INTERNO.  MONOCRÁTICA  NA  QUAL 
NEGOU-SE  SEGUIMENTO  AO  AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO  MANIFESTAMENTE  INADMISSÍVEL, 
COM  BASE  NO  ART.  557,  CAPUT,  DO  CPC,  POR 
VIOLAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA  DIALETICIDADE. 
DESPROVIMENTO.

É  imprescindível  que  as  razões  do  recurso  ataquem  os 
fundamentos da decisão, sob pena de inadmissibilidade.

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

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

R E L A T Ó R I O

Carla  Tarciana  Coelho  Vieira  de  Sousa ajuizou  ação  de 
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obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada inaudita altera partes em face 
de  UNIMED  João  Pessoa  –  Cooperativa  de  Trabalho  Médico,  objetivando  a 
realização  de  uma  cirurgia  denominada  gastroplastia  por  videolaparoscopia, 
ocasião em que narrou sofrer de obesidade mórbida.

O juízo  a  quo, concedendo  o  pedido  de  tutela  antecipada, 
determinou  “que  a  promovida  UNIMED  JOÃO  PESSOA,  autorize  a  realização  da  
cirurgia de gastroplantia (cirurgia bariátrica) por videolaparoscopia, no prazo de 10 (dez)  
dias.  Em caso de descumprimento da medida,  fixo multa diária no valor de R$ 500,00  
(quinhentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).”.

 Inconformada, a cooperativa interpôs agravo de instrumento 
com pedido de efeito suspensivo, expondo que o juízo a quo concedeu a cautelar 
“Sob a infundada justificativa:”, transcrevendo, fl. 06, em seguida, o seguinte trecho 
da decisão:

“No tocante ao receio de dano irreparável ou de difícil reparação, vê-se 
que se consubstancia no risco de agravamento do estado de saúde da 
promovente,  que,  provavelmente,  tornar-se-á  ainda  maior  se  não  for 
realizada a cirurgia solicitada pelo médico.”

Alegou que  “( … )  apesar  de  plenamente  ciente  do período de  
carência contratualmente exigido para doença preexistente, a Autora ajuizou a ação para  
compelir a UNIMED a cobrir por procedimento que não está contratualmente obrigada a  
autorizar.”.

Asseverou que “a Lei nº 9.656/98, em seu art. 11, e ainda a ANS,  
impõem carência de 24 meses para a cobertura de doenças e lesões preexistentes ( … )”.

Afirmou que  a  agravada  não  demonstrou  a  urgência  em 
realizar o procedimento cirúrgico “pelo contrário, as declarações médicas, ora acostadas  
(DOC. 05), demonstram que a Agravada pode esperar o término do prazo de carência para  
efetuar a mencionada cirurgia.”.

Pontuou que “A doença é  preexistente,  uma vez  que,  conforme  
alegações da própria Agravada, ela apresenta o quadro de obesidade há mais de cinco anos,  
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ou seja, muito antes da realização do contrato, que se deu em setembro de 2012, logo, nada  
pode fazer a Agravada senão seguir a risca o que está estabelecido no contrato e na lei, caso  
contrário  teria  que  abrir  mão  de  exigir  o  cumprimento  contratual  de  todos  os  outros  
usuários que se enquadrassem em casos semelhantes.”.

Alegou que o  fumus boni iuris reside nas teses recursais de 
que a decisão agravada estar em absoluta desconformidade com o art. 11 da Lei nº 
9.656/98  e  de  que  a  autora  tenta  descumprir  cláusula  contratual  validamente 
firmada.

Aduziu que “A lesão  de  difícil  reparação  reside  no  fato  de  que  
sequer sabemos a profissão da Agravada e, muito provavelmente, não terá como arcar com  
os custos de uma cirurgia deste porte.”.

Pugnou pela  atribuição  de  efeito  suspensivo  ao  presente 
recurso e, no mérito, o seu provimento para “Cassar a decisão recorrida, ( … )“.

Constatada  a  manifesta  inadmissibilidade  do  agravo  de 
instrumento, ante a flagrante ausência de dialeticidade do recurso, a ele neguei 
seguimento (fls. 68/73), dando azo ao manejo do agravo interno (fls. 79/84).

É o relatório. 

V O T O 

Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora.

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

Contam os autos que a agravada Carla Tarciana ajuizou a citada ação de 
obrigação de fazer relatando que é “cliente do plano de saúde ora promovido,  
desde 24 de agosto de 2010 ( … ) através de plano empresarial o qual perdurou  
até 30 de setembro de 2012. Ocorre que em 17 de setembro de 2012, migrou para  
outro plano da promovida ( … ), passando a ser dependente de seu esposo ( … ),  
onde se encontra até o momento. Note-se que a promovente é cliente ininterrupta  
da promovida desde 24 de agosto de 2010, chegando inclusive a permanecer por  
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um período de quase 15 dias com dois planos.”.

Na  decisão  agravada  –  em  que  concedeu  a  tutela  antecipada  –,  o 
magistrado expôs o seguinte:

“( … )

Para a concessão de tutela antecipada é indispensável constatação de seus 
requisitos autorizadores, em decisão fundamentada, quais sejam:
a) a  verossimilhança do direito alegado, exigível a prova inequívoca da 
alegação, que não se confunde com o simples  fumus bonis juris, sabido 
que há maior rigor quanto a sua plena caracterização; b) ( … )

( … )

No caso dos autos, resta incontroversa a contratação entabulada entre as 
partes, bem como a migração da promovente entre planos de saúde da 
promovida.  As  alegações das  partes  e  a  prova documental  produzida 
permitem esse entendimento.

Pois  bem.  No  caso  em  exame,  a  parte  autora  migrou  de  um  plano 
empresarial para outro, figurando neste último como dependente do seu 
marido,  migração esta que ocorreu no mês de setembro de 2012,  sem 
interrupção da cobertura do plano.

Diversamente do que indica o documento de recusa da Unimed, entendo 
que a parte autora cumpriu o prazo de carência em relação ao plano de 
saúde que anteriormente mantinha.

Na hipótese  houve  uma  sucessão  de  contratos,  motivo  pelo  qual  não 
poderia  a  promovida  recusar  a  cobertura  do procedimento  requerido, 
pois devem ser aproveitadas as carências anteriormente cumpridas.

( … )

É oportuno destacar que a migração do plano de saúde aconteceu sem 
interrupção  da  assistência  médica  contratada.  Assim,  é  legítima  a 
expectativa do consumidor em ter o tratamento custeado pelo plano e 
saúde contratado, inexistindo provas de ter sido previamente explicitada 
a alegada necessidade de cumprimento de novos prazos de carência para 
a hipótese  de migração ou então  que tais  cláusulas  restritivas  tenham 
sido  redigidas  em  destaque,  obedecendo  ao  dever  de  informação 
presvisto no art. 54, §4º, do CDC.
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( … )”

Conforme demonstrado, e ao contrário do que afirma a agravante, o juízo 
a  quo não  concedeu  a  cautelar  apenas  baseado  na  dita  “infundada  
justificativa”,  muito  pelo  contrário,  também  analisou  as  alegações 
constantes  na  inicial  relativas  ao  suposto  cumprimento  do  prazo  de 
carência e ininterrupção do vínculo jurídico entre cliente e cooperativa, 
quando  da  relatada  migração  entre  os  contratos  de  planos  de  saúde 
avençados entre as partes.

Contudo, constato, que, em sede de agravo de instrumento a agravante 
limitou-se  unicamente  a  alegar  (quanto  ao  suposto  cumprimento  do 
prazo de carência e referida ininterrupção do vínculo jurídico entre as 
partes) que o procedimento médico  não fora  autorizado porque  Carla 
Tarciana  não  cumpriu  o  período  de  carência  exigido  contratualmente 
para doenças preexistentes. Ou seja, combate a decisão interlocutória sem 
atacar aquelas teses, trazidas pelo juízo primevo na decisão agravada.

Saliento  ser  imprescindível,  na  hipótese,  combater  os  referidos  pontos 
ignorados  pelo  recurso  de  agravo,  uma  vez  que,  aqueles  argumentos 
foram decisivos para as conclusões a que chegou o julgador, pois foram 
levadas em consideração para averiguação – nas palavras do juiz – da 
“verossimilhança do direito alegado” e, ao final,  a concessão da tutela 
antecipada.

Note-se a importância dada pelo Órgão Judicial Monocrático a referidos 
pontos quando escreve uma das várias conclusões a que chegou:

“É oportuno destacar que a migração do plano de saúde aconteceu sem 
interrupção  da  assistência  médica  contratada.  Assim,  é  legítima  a 
expectativa do consumidor em ter o tratamento custeado pelo plano e 
saúde contratado, ( … ).” (negritei)

Assim, conclui-se, mais uma vez, a necessidade do agravo em rebater as 
questões  concernentes  à  ininterrupção  do  prazo  de  carência  e 
continuidade  do  plano  de  saúde,  para  somente,  depois,  adentrar  no 
mérito  quanto  à  alegada  tese  recursal  de  que  a  agravada  não  teria 
demonstrado a urgência em realizar o procedimento cirúrgico e de que a 
doença é preexistente.

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  sentença  sejam  atacados  de  forma 
específica.

Nesse sentido, colaciono Súmula e jurisprudência do Superior Tribunal 
de Justiça, respectivamente:

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

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM 
RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA  DE  IMPUGNAÇÃO  AOS  FUNDAMENTOS  DA 
DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. ART. 544, § 4º, I, DO 
CPC.  DANOS  MORAIS.  REVISÃO  DO  VALOR DA INDENIZAÇÃO. 
SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 544, § 4º, I, do CPC, não se conhece de agravo cujas 
razões  não  impugnam  especificamente  o  fundamento  da  decisão 
agravada.
2. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o 
ônus  de  evidenciar,  nas  razões  do  agravo  em  recurso  especial,  o 
desacerto da decisão recorrida.
3. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" 
(Súmula 7/STJ).
4. Consoante entendimento pacificado no âmbito desta Corte, o valor da 
indenização por danos morais só pode ser alterado na instância especial 
quando manifestamente ínfimo ou exagerado, o que não se verifica na 
hipótese dos autos.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 238.398/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 
QUARTA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 05/03/2014) (negritei)

Outro não é o entendimento que vem sendo adotado neste Tribunal:

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DO  DEVEDOR.  EXECUÇÃO 
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA DE 
EMPENHO.  IMPROCEDÊNCIA.  APELAÇÃO.  IDENTIDADE 
ABSOLUTA DAS  RAZÕES  RECURSAIS  COM  A PETIÇÃO  INICIAL. 
AUSÊNCIA  DE  CONFRONTO  COM  OS  FUNDAMENTOS  DA 
DECISÃO  RECORRIDA.  OFENSA  AO  PRINCÍPIO  DA 
DIALETICIDADE.  APLICAÇÃO  DO  ART.  557  DO  CPC.  NÃO 
CONHECIMENTO  DO  RECURSO.  IRRESIGNAÇÃO.  AGRAVO 
INTERNO.  DESPROVIMENTO.  -  Não  é  digno  de  conhecimento  o 
recurso  apelatório  que limitou-se  a  repetir  ipsis  litteris  a  redação já 
exposta  na  petição  inicial,  na  mesma  ordem  de  parágrafos  e  sem 
qualquer alteração da terminologia utilizada, deixando de observar a 
linha de fudamentação adotada pela Juíza a quo e, por conseguinte, de 
fazer o confronto com as razões da decisão recorrida. TJPB - Acórdão do 
processo nº 20020110288236001 - Órgão (1ª Câmara Cível) - Relator DES. 
LEANDRO DOS SANTOS  - julgado em 25/04/2013. (negritei)

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTOS. 
APRESENTAÇÃO  DA  DOCUMENTAÇÃO  PELA  INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA.  RECONHECIMENTO  DO  PEDIDO  INICIAL. 
EXTINÇÃO  COM  RESOLUÇÃO  DE  MÉRITO.  IRRESIGNAÇÃO. 
DESRESPEITO  AO  PRINCIPIO  DA  DIALETICIDADE.  FALTA  DE 
IMPUGNAÇÃO  AOS  PONTOS  ESPECÍFICOS  DA  SENTENÇA. 
EXIGÊNCIA DO ART. 514, II, DA LEI ADJETIVA CIVIL. AUSÊNCIA DE 
PRESSUPOSTO  DE  ADMISSIBILIDADE  RECURSAL.  NÃO 
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CONHECIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 557, CAPUT, DO CÓDIGO 
DE PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. -  Pelo princípio 
da dialeticidade é necessário que os recursos ataquem os fundamentos 
das  decisões  contra  as  quais  foram  interpostos. -  Faltando  ao  apelo 
interposto  requisito  de  admissibilidade  recursal,  como  a  regularidade 
formal, impõe-se o seu não conhecimento.  TJPB – Decisão Monocrática 
do processo nº 20020120606260001 - Órgão (1ª Câmara Cível) -  Relator 
DES. JOSÉ RICARDO PORTO - julgado em 21/03/2013. (negritei)

APELAÇÃO CIVEL. COBRANÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO 
DO  RECURSO.  MESMOS  FATOS  EXPOSTOS  NA  INICIAL. 
INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO 
AO INCISO II DO ART. 524 DO CPC. VERIFICAÇÃO. NEGATIVA DE 
SEGUIMENTO. - A apelação deve trazer as razões específicas do pedido 
de reforma da decisão. Inteligência do inc. II do art. 524, do CPC. - A 
simples irresignação, consubstanciada no ato de recorrer, repetindo as 
razões expostas na inicial não tem o condão de possibilitar a reforma da 
decisão,  que  o  recorrente  entende  desacertada.  A  fundamentação  é 
requisito  básico  para  a  modificação  do  julgado  combatido.  Deve, 
portanto, a parte impugnar os requisitos específicos dos fundamentos 
da decisão recorrida, expondo o porquê do seu pedido de reexame pela 
Instância ad quem. - Sendo manifestamente inadmissível o recurso, há a 
atração do art. 557 do CPC. TJPB – Decisão Monocrática do processo nº 
20020110569095001 -  Órgão (2ª  Câmara Cível)  -  Relatora DESª MARIA 
DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA - julgado em 20/03/2013. 
(negritei)

APELAÇÃO.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO  FISCAL.  IPTU  -  IMPOSTO 
PREDIAL TERRITORIAL URBANO.  COBRANÇA.  IMPROCEDÊNCIA 
EM  PRIMEIRO  GRAU.  SUBLEVAÇÃO  DA  COMPANHIA  DE 
HABITAÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. 
DESCABIMENTO.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  34,  DO  CÓDIGO 
TRIBUTÁRIO  NACIONAL.  CONTRIBUINTES.  PROPRIETÁRIO, 
TITULAR DO DOMÍNIO ÚTIL OU 0 POSSUIDOR. POSSIBILIDADE DE 
ESCOLHA DO  PÓLO  PASSIVO  PELO  MUNICÍPIO.  LEGITIMIDADE 
OBSERVADA.  REJEIÇÃO  DA  PREFACIAL.  MÉRITO.  IMUNIDADE 
RECÍPROCA. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO 
DE FATO E JURÍDICA DAS RAZÕES RECURSAIS. DESATENDIMENTO 
- AOS PRECEITOS DO ART. 514, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 
PRINCÍPIO  DA  DIALETICIDADE.  INOBSERVÂNCIA  EM  SEDE 
RECURSAL. IRREGULARIDADE FORMAL. FALTA DE PRESSUPOSTO 
EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE 
INADMISSÍVEL.;.  APLICABILIDADE  DO  ART.  557,  CAPUT,  DO 
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SEGUIMENTO NEGADO. 0 art. 34, do 
Código  Tributário  Nacional,  estabelece  que  contribuinte  do  IPTU  é  o 
proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor 
a qualquer título , cabendo assim, ao Município eleger o sujeito passivo 
do tributo,- optando por qualquer um desses como forma de facilitar o 
procedimento  de  arrecadação.  Limitando-se  a  recorrente  a  repetir  os 
argumentos. deduzidos na exordial, sem enfrentar as razões observadas 
na decisão recorrida, padece o recurso de regularidade formal, um dos 
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pressupostos  extrínsecos  de  admissibilidade  recursal,  por 
inobservância  ao  princípio  da dialetalidade. Nos  termos  do  art.  557, 
caput,  do  Código  de  Processo  Civil,  nega-se  seguimento  a  recurso 
apelatório que não aponta as razões de fato e de. direito pelas quais , 
entende o apelante deva ser reformada a decisão hostilizada, violando, 
assim,  o disposto no art.  514,  II,  do Código de Processo Civil.  TJPB – 
Decisão  Monocrática  do  processo  nº  20020110335292001  -  Órgão  (4ª 
Câmara Cível) - Relator DES. FREDERICO MARTINHO DA NÓBREGA 
COUTINHO - julgado em 18/03/2013. (negritei)

No caso concreto, as alegações apresentadas pela agravante, para obter a 
reforma  da  decisão  interlocutória  hostilizada,  deixaram  de  atacar, 
especificamente,  os fundamentos da decisão recorrida decisivas para a 
concessão da tutela antecipada, ignorando-os.

Com essas considerações,  nego seguimento ao agravo de instrumento, 
por ser manifestamente inadmissível,  nos termos do art. 557,  caput,  do 
Código de Processo Civil.

P. I.

Considerando,  portanto,  que  a  decisão  monocrática 
combatida foi lançada em sintonia com o entendimento dominante no STJ e 
neste Egrégio Tribunal de Justiça, ressoa clara a desnecessidade de qualquer 
retoque por este órgão fracionário, motivo pelo qual  NEGO PROVIMENTO 
ao agravo interno.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento  da  Sessão  Ordinária  da  Terceira 
Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  no  dia  31  de  julho  de  2014, 
conforme certidão de julgamento à fl.  89,  a Exma. Sra.  Desa. Maria das Graças 
Morais  Guedes,  dele  participando.  Além  desta  relatora,  participaram  do 
julgamento o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida, Juiz convocado para substituir 
o  Exmo.  Sr.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá e  Benevides,  e  o  Exmo.  Sr.  Des.  José 
Aurélio da Cruz.

Gabinete no TJPB, em 01 de agosto de 2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Relatora
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