
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003696-31.2015.815.0000 .
Origem : 15ª Vara Cível da Comarca da Capital.
Relator : Juiz Convocado Ricardo Vital de Almeida. 
Apelante : Maria José Calixto.
Advogado : José Gomes da Silva.  
Apelada : Unimed João Pessoa – Cooperativa de Trabalho Médico.
Advogado : Cícero Pereira de Lacerda Neto.

AÇÃO  MÓNITÓRIA.  CHEQUE  CAUÇÃO
PRESCRITO.  PROCEDIMENTO  MÉDICO.
PROVA SUFICIENTE  DA DÍVIDA CONTRAÍ-
DA. EXIGÊNCIA DE CHEQUE CAUÇÃO. CON-
DUTA REPROVÁVEL. IRRELEVÂNCIA PARA
CARACTERIZAÇÃO DA DÍVIDA. DEVER DE
PAGAR. APELAÇÃO IMPROVIDA. 

- Não havendo dúvidas da existência da dívida e não
sendo impugnados eficazmente os valores apresenta-
dos  pelo  recorrido,  apesar  inclusive  de  abertura  de
fase instrutória, não vejo razão para reforma da sen-
tença de primeiro grau. 

- Quanto à conduta de se exigir cheque caução de pa-
ciente, em que pese ser proibida, inclusive criminali-
zada  pelo  Código  Penal  a  partir  da  Lei  12.653  de
2012, deve-se observar que os fatos aqui tratados são
anteriores à norma, bem como a exigência de caução,
em que  pese  reprovável  sobre  vários  aspectos,  não
desnatura a dívida contraída.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em
sessão ordinária, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator,
unânime.
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Trata-se de  Apelação interposta  por  Maria José Calixto  em
face de sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 15ª Vara Cível da Comarca
da Capital, nos autos da Ação Monitória movida pela Unimed João Pessoa –
Cooperativa de Trabalho Médico em desfavor da apelante.

Na peça de ingresso, alegou a parte autora ser credora do valor
total de R$ 4.163,79 (quatro mil, cento e sessenta e três reais e setenta e nove
centavos),  referente  a cheque emitido  pela  ré  em  favor  da  autora  como
garantia de pagamento de serviços médico-hospitalares.

 Requereu a citação da ré, para os fins legais, e a conversão do
mandado monitório em executivo, para compeli-la ao pagamento do valor da
dívida, além das verbas de sucumbência. Juntou documentos, às fls. 7/24.

A ré  foi  regularmente  citada,  apresentando  embargos,  às  fls.
29/35.  Alegou  que  a  cobrança  é  indevida,  tendo  em  vista  que  foi  dada
contraordem à cártula, por já terem sido adimplidos os honorários médicos
diretamente à equipe que realizou o atendimento. Pontuou ainda que a parte
embargada não teria aceito o pagamento do serviço referente à utilização das
instalações do nosocômio. Requereu a improcedência do pedido inicial  e a
condenação do autor às verbas de sucumbência. Juntou documentos, às fls.
31/35. 

A autora ofereceu impugnação aos embargos, às fls. 39/41.

O  juiz  a  quo proferiu  sentença,  às  fls.  50/51,  colhendo  os
embargos monitórios ofertados pela Apelante para declarar a extinção da ação,
motivado  pela  escassez  de  lastro  probatório  a  comprovar  a  existência  da
dívida. Condenou a embargada nos ônus de sucumbência, cujos honorários
advocatícios foram fixados em R$ 600,00 (seiscentos reais).

Inconformada,  a  promovente  interpôs  recurso  apelatório  (fls.
53/62),  em que  requereu  a  declaração  de  nulidade  da  sentença.  A fim  de
corroborar o seu pleito, aduziu que o título de crédito que embasa a monitória
pode ser considerada como prova escrita da dívida.  Afirmou que,  uma vez
opostos  embargos  ao  mandado  monitório,  caberia  ao  juiz  oportunizar  a
produção de provas pelas partes. 

Intimada,  a  apelada  apresentou  contrarrazões  às  fls.  96/99,
pugnando pela manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria-Geral de
Justiça, opinou pelo prosseguimento do recurso, sem manifestar-se do mérito
(fls. 108/110).

 Esta  e.  Câmara  deu  provimento  ao  apelo,  para  declarar  a
nulidade da sentença e determinar a remessa do processo à Vara de origem
para  dar  continuidade  à  instrução  do  feito,  oportunizando  às  partes  a
comprovação de suas alegações (fls. 119/125).
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Retornando os autos ao juízo de primeiro grau, foi  prolatada
sentença  às  fls.  153/154,  julgando  improcedentes  os  embargos  monitórios,
constituindo  o  cheque  apresentado  em  título  executivo  judicial.  Por  fim,
imputou à ré o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
arbitrados em R$ 700,00 (setecentos reais).

Irresignada, a ré/embargante interpôs recurso de apelação (fls.
157/160), asseverando que o juiz sentenciante, ao julgar antecipadamente o
feito,  agiu em  desacordo  com  o  comando  externado  no  acórdão  de  fls.
119/125,  o  qual  determinou  que  houvesse  a  dilação  probatória.  Pediu  a
declaração  de  nulidade  do  decisum  para  que  fosse  dado  cumprimento  à
decisão colegiada.

Houve  contrarrazões,  que  pugnaram pelo  desprovimento  do
recurso da  parte  contrária,  sob o  argumento  de  que  seria  desnecessária  ao
deslinde da questão a produção de outras provas.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça afirmou
não ser caso de intervenção do Parquet (fls. 179/181).

Em  decisão  monocrática  dessa  relatoria  de  fls.  201/208,  foi
dado provimento à apelação, determinando-se o retorno dos autos ao primeiro
grau  para  que,  antes  de  eventual  sentença,  fosse oportunizado às  partes  a
produção de provas. 

Retornado o feito ao juízo de origem, em despacho de fls. 211,
abriu-se  oportunidade  às  partes  para  a  produção  de  provas,  não  sendo
solicitada qualquer diligência conforme se observa às fls. 213/216 e 217. 

Em nova sentença de fls. 218/221, foram repetidos os mesmos
fundamentos  da  decisão  anterior,  julgando  improcedentes  os  embargos
monitórios,  constituindo o cheque apresentado em título executivo judicial,
condenando a embargada em honorários no importe de 10% sobre o valor da
causa. 

Nova  apelação  interposta  pela  embargante/devedora  às  fls.
223/226, alegando que a cobrança por parte da Unimed era indevida, visto que
ela (paciente) era segurada, bem como que o cheque dado a título de caução,
que embasou a ação monitória, era indevido, já  que o plano de saúde não
poderia adotar essa exigência no ato da internação. 

Contrarrazões  às  fls.  230/235,  em  que  a  Unimed  reitera  a
legalidade da cobrança. 

Parecer  do  Ministério  Público  pela  não  intervenção  (fls.
243/245). 

É o relatório. 

VOTO.

Apelação Cível nº 0003696-31.2015.815.0000. 3



Presentes  os  pressupostos  objetivos  e  subjetivos  do  presente
recurso, conheço da apelação e passo a sua análise. 

São  fatos  incontroversos  que  a  apelante  se  submeteu  a
procedimento cirúrgico (cesariana) em hospital da Unimed. Na oportunidade,
apresentou cheque  caução  a  fim de  viabilizar  seu  atendimento.  A Unimed
apresentou referido cheque a título de cobrança das despesas médicas. 

A apelante  confirmou  os  fatos  nos  embargos  de  fls.  29/30,
inclusive que chegou a pagar diretamente a equipe médica (fls. 35), mas não
pagou as demais despesas hospitalares tendo em vista que teria discordado dos
valores cobrados pela autora. 

Do  comprovante de  fls.  35,  extrai-se  que,  efetivamente,  a
equipe médica foi paga, inclusive havia a observação naquele recibo de que a
recorrente se viu obrigada a realizar tais pagamentos pois estava em período
de carência do plano de saúde. 

Logo, sem razão o argumento da apelante de que a cobrança era
indevida  visto que  ostentava  a  condição de  segurada,  já  que a  informação
contradiz seus próprios embargos (fls. 29/30), bem como o documento de fls.
35. 

Por outro lado, não se tem dúvida da existência de débito da
apelante perante a Unimed. Como visto, a própria apelante confessou dívida
não  paga,  ao  tempo  em  que  a  recorrida  juntou  a  conta  discriminada  das
despesas médicas (fls. 42/43 e 44/48) no valor de R$ 4.789,88 (quatro mil,
setecentos e oitenta e nove reais e oitenta e oito centavos). A recorrente não se
insurgiu eficazmente contra os valores ali discriminados. 

Logo, não havendo dúvidas da existência da dívida e não sendo
impugnados  eficazmente  os  valores  apresentados  pelo  recorrido,  apesar
inclusive  de  abertura  de  fase  instrutória,  não  vejo  razão  para  reforma  da
sentença de primeiro grau. 

Nesse  mesmo sentido,  recentíssimo  julgado  do  Tribunal  de
Justiça de Minas Gerais:

AÇÃO  MONITÓRIA  -  AUSÊNCIA  DE
COMPROVAÇÃO  DOS  FATOS  IMPEDITIVOS,
MODIFICATIVOS  E  EXTINTIVOS  DO  DIREITO
DO  AUTOR  -  PRESUNÇÃO  DE  LEGITIMIDADE
DO TÍTULO - OBRIGAÇÃO DE PAGAR A DÍVIDA.
Cabe  ao  devedor,  nos  embargos  ao  procedimento
monitório,  a  comprovação  dos  fatos  por  ele
alegados. Não comprovada à inexistência do débito,
prevalece à presunção de legitimidade do título e o
direito  do  credor  de  receber  o  valor  da  dívida
consubstanciada  nos  títulos  de  crédito  que
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instruíram  a  inicial.   (TJMG -  Apelação  Cível
 1.0024.11.099098-3/001,  Relator(a):  Des.(a)
Newton  Teixeira  Carvalho  ,  13ª  CÂMARA CÍVEL,
julgamento em 03/03/2016, publicação da súmula em
11/03/2016) 

Por  fim,  quanto  à  conduta  de  se  exigir  cheque  caução  de
paciente, em que pese ser proibida, inclusive criminalizada pelo Código Penal
a partir da Lei 12.653 de 2012, que acrescentou ao Diploma Penal o art. 135-
A, deve-se observar que os fatos aqui tratados são anteriores à norma, bem
como a exigência de caução, em que pese reprovável sobre vários aspectos,
não desnatura a dívida contraída.

A par das referidas considerações, NEGO PROVIMENTO ao
apelo, para manter a sentença de primeiro grau em todos seus termos. 

 
É COMO VOTO. 

Presidiu  a  sessão  o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da  Cunha
Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida,
juiz  convocado,  com  jurisdição  limitada,  em  substituição  ao  Exmo.  Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, o Exmo. Dr. Tércio Chaves de Moura, juiz
convocado  em  substituição  a  Exma.  Desa.  Maria  das  Neves  do  Egito  de
Araújo Duda Ferreira  e o Exmo. Des.  Abraham Lincoln da Cunha Ramos.
Presente  ao  julgamento,  a  Exma.  Dra.  Lúcia  de  Fátima  Maia  de  Farias,
Procuradora de Justiça.  Sala  de Sessões da Segunda Câmara Especializada
Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 13 de junho de
2016.

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado Relator
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