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Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete da Desa. Maria das Graças Morais Guedes

A C Ó R D Ã O

AGRAVO INTERNO Nº 0003084-69.2013.815.2003
Relatora: Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Agravante: UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Advogado: Felipe Ribeiro Coutinho e outros
Agravado: Jefferson Ruy Medeiros Carneiro e outra
Advogado: Fábio Gouveia de Araújo e outro

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.
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R E L A T Ó R I O

Jefferson  Ruy  Medeiros  Carneiro  e  Geane  Almeida 
Carneiro ajuizaram ação cautelar preparatória de exibição de documentos em face 
de  UNIMED  JOÃO  PESSOA  COOPERATIVA  DE  TRABALHO  MÉDICO, 
objetivando a exibição da “relação dos médicos que trabalharam no P.A. nos dias 15 e 16  
de março de 2013, assim como, a relação dos médicos neurologistas que estavam de plantão  
entre os dias 15 e 20 de março de 2013 ( … )”, ocasião em que relataram que seu filho 
“DE  APENAS  SETE  ANOS  DE  IDADE  QUE  FALECEU  NO  INTERIOR  DO  
HOSPITAL  UNIMED  (doc.  02)  MUITO  PROVAVELMENTE  SEM  RECEBER  O  
DEVIDO ATENDIMENTO DE ESPECIALISTAS, OU EM RAZÃO DA AUSÊNCIA 
DESTES.”.

O juízo a quo julgou procedente o pedido.

Inconformada,  a  cooperativa interpôs apelação cível,  40/48, 
arguindo  preliminar  de  falta  de  interesse  de  agir  ao  argumento  de  que  a 
Cooperativa  comprovou que os Apelados não juntaram aos autos qualquer documento  
que comprove que de fato que eles solicitaram formalmente os referidos documentos àquela,  
não havendo, portanto, pretensão resistida nos autos.”.

No mérito,  expôs que a parte  recorrida não demonstrou a 
fumaça do bom direito porque “não há fundamentação jurídica para demonstrar o seu  
bom direito, apto a requerer a medida cautelar pleiteada.”.

Afirmou,  quanto  ao  perigo  da  demora  “também,  é  
insustentável esta tese, pois o presente caso cuida-se apenas de se constatar um fato: a  
necessidade  de  fornecimento  de  documento  sigiloso  que  possui  informações  sobre  
honorários de trabalho de cooperados da UNIMED-JP.”.

Pontuou  que  “o  documento  importante  para  a  elucidação  do  
ocorrido  é,  sem dúvida  alguma,  o  prontuário  médico,  e  como os  próprios  Apelados  já  
afirmaram, este já se encontra sob seu poder.” e “não pode os Apelados pretenderem que a  
cooperativa Apelante lhes forneça documento sigiloso,  que diz  respeito  apenas aos  seus  
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empregados e cooperados.”.

Pugnou  pelo  provimento  do  recurso  para  acolher  a 
preliminar  levantada  ou  julgar  totalmente  improcedente  o  pedido  inicial. 
Subsidiariamente,  caso  não  haja  provimento  do  apelo,  pleiteou  a  redução  dos 
honorários advocatícios sucumbenciais.

Nas  contrarrazões,  fls.  53/58,  os  apelados  arguiram 
preliminar de ausência de dialeticidade sob a justificativa de que o apelo “apenas  
repisa os argumentos despendidos na contestação ( … )”. No mérito, pugnaram pela 
manutenção do decisum.

A Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo acolhimento da 
preliminar  de  ausência  de  dialeticidade  e  rejeição  da  preliminar   de  falta  de 
interesse  de  agir.  No  que  concerne  ao  mérito,  o  desprovimento  do  recurso 
apelatório, fls. 64/70.

Constatada a manifesta inadmissibilidade do apelo, ante a 
flagrante  ausência  de  dialeticidade  do  recurso,  em  harmonia  com  o  parecer 
ministerial, a ele neguei seguimento (fls. 72/78), dando azo ao manejo do agravo 
interno (fls. 81/85).

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:

A apelação não possui dialeticidade.

O magistrado rejeitou a preliminar de falta de interesse de agir, arguida 
em sede de contestação, expondo que “sabe-se que não configura ausência de  
interesse  de  agir,  sob  pena  de  ofensa  ao  princípio  constitucional  da  
inafastabilidade  da  jurisdição,  atinente  ao  poder  judiciário”  e  que  “a  parte  
autora comprovou a solicitação administrativa às fl. 10, não merecendo respaldo  
os argumentos da promovida.”. 

Contudo, a recorrente limita-se apenas a alegar, em sua preliminar, que a 
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Cooperativa  comprovou  que  os  Apelados  não  juntaram  aos  autos  qualquer  
documento  que  comprove  que  de  fato  que  eles  solicitaram  formalmente  os  
referidos  documentos  àquela,  não  havendo,  portanto,  pretensão  resistida  nos  
autos.”.  Portanto,  sem  atacar  especificamente  os  fundamentos  da 
sentença, nos quais – inclusive – foi pontuada a comprovação através do 
documento de fl. 10.

Quanto ao mérito, o magistrado julgou procedente a pretensão autoral 
por compreender que:

“  ( … ) a entidade mantenedora de instituição hospitalar é obrigada a 
fornecer  aos  familiares  o  prontuário  médico,  exames,  ficas  e  demais 
documentos que tenham relação de causalidade com o internamento do 
menor no hospital da demandada.”;

“Em  que  pese  os  argumentos  da  promovida  de  que  os  documentos 
solicitados são sigilosos, tal afirmação não afasta o direito personalíssimo 
dos pais de obterem a relação de médicos que fizeram o atendimento de 
seu  filho  naquela  instituição,  pois  o  sigilo  profissional  destina-se  a 
proteger o paciente e não o hospital e os médicos que o assistem.”.

Acresceu que “Conquanto se saiba que as instituições hospitalares respondem  
objetivamente  pelos  defeitos  na  prestação  dos  seus  serviços,  não  há  como  
estabelecer essa eventual responsabilidade sem investigar a culpa do médico no  
supracitado atendimento, conforme previsão contida no art. 14, § 4º do Código  
de  Defesa  do  Consumidor.”  e  que  “Desta  forma,  em  eventual  ação  de  
responsabilidade  ajuizada  pelos  autores  deverá  ser  averiguada  a  participação  
médica específica no tratamento do paciente no período da internação, fato este  
que justifica a exibição da relação de médicos que fizeram o pronto atendimento  
hospitalar no período questionado.” motivos pelos quais considerou legítimo 
o pedido da exordial.

Ora, apenas alegar que “o documento importante para a elucidação do ocorrido  
é,  sem dúvida alguma,  o  prontuário médico,  e  como os  próprios  Apelados já  
afirmaram,  este  já  se  encontra  sob  seu  poder.”  e  “não  pode  os  Apelados  
pretenderem que a cooperativa Apelante lhes forneça documento sigiloso, que diz  
respeito  apenas  aos  seus  empregados  e  cooperados.”  não  é  suficiente  para 
enfrentar  aqueles  fundamentos  presentes  na  sentença,  de  sorte  que, 
quantos  a  esses  –  presentes  no  recurso  –  novamente,  não  houve 
dialeticidade.

Por fim, da mesma forma, não são dialéticas as razões da apelação no que 
concerne as teses trazidas pelo magistrado quanto ao fumus boni juris e o 
periculum  in  mora.  Quanto  aos  dois  institutos  o  magistrado  verberou, 
respectivamente:

“O primeiro  deve  demonstrar  que  o  direito  reclamado  é  detentor  de 
plausibilidade,  cuja  comprovação dar-se-á  através  de  documentos  que 
evidenciem a celebração do negócio jurídico entre as partes. Tal requisito 
foi plenamente satisfeito pela juntada dos documentos que comprovam a 
relação jurídica entre ambos.
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Em relação ao segundo requisito, mais uma vez há o preenchimento, uma 
vez que o ajuizamento de ações sujeita-se a prazos prescricionais, o que 
evidencia o perigo da demora.”

Entretanto, colhe-se do recurso apenas afirmação genérica que “também, é  
insustentável esta tese, pois o presente caso cuida-se apenas de se constatar um  
fato: a necessidade de fornecimento de documento sigiloso que possui informações  
sobre  honorários  de  trabalho  de  cooperados  da  UNIMED-JP.”  e  que  “o  
documento importante para a elucidação do ocorrido é, sem dúvida alguma, o  
prontuário médico, e como os próprios Apelados já afirmaram, este já se encontra  
sob seu poder.” e “não pode os Apelados pretenderem que a cooperativa Apelante  
lhes forneça documento sigiloso, que diz respeito apenas aos seus empregados e  
cooperados.”.

Assim, não houve enfrentamento da tese concernente à plausabilidade do 
direito perseguido tendo ante a comprovação do vínculo jurídico entre 
autores  e  a  UNIMED,  bem  como  o  preenchimento  do  requisito  do 
periculum  in  mora tendo  em  vista  o  exposto  quanto  aos  prazos 
prescricionais.

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 
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.
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(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 
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 
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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 
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 pelo apelante para obter a 
reforma da sentença hostilizada deixaram de atacar, especificamente, os 
fundamentos  da  decisão  recorrida  responsável  pela  procedência  do 
pedido inicial, ignorando-os.

Com essas considerações, em harmonia com o parecer ministerial, nego 
seguimento ao apelo, por ser manifestamente inadmissível,  nos termos 
do art. 557, caput, do Código de Processo Civil.

Considerando,  portanto,  que  a  decisão  monocrática 
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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.

Presidi  a  sessão  Ordinária  desta  Terceira  Câmara 
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  realizada  no  dia  26  de 
agosto  de  2014,  conforme  certidão  de  julgamento  de  fl.  90.  Participaram  do 
julgamento, além desta Relatora, o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz e o Exmo. Dr. 
Ricardo Vital de Almeida (juiz convocado para substituir o Des. Saulo Henriques 
de  Sá  e  Benevides).  Presente  ao  julgamento,  a  Dr.  Amadeus  Lopes  Ferreira, 
Promotor de Justiça Convocado. 

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa, 01 de setembro de 2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Relatora
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