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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1021331-52.2016.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante/apelado 
BRUNO SANTOS MARANHO, é apelado/apelante RICARDO RODRIGUES DE 
SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA) e Apelada JANETE DE SOUZA PINTO PEREIRA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15ª Câmara de Direito Privado 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao 
recurso do autor, e negaram provimento ao apelo do requerido, e majoraram os 
honorários advocatícios, por V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra 
este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUCILA TOLEDO 
(Presidente) e MENDES PEREIRA.

São Paulo, 5 de fevereiro de 2018.

José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Relator

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 1021331-52.2016.8.26.0554

Apelantes e reciprocamente apelados: BRUNO SANTOS MARANHO e RICARDO 
RODRIGUES DE SOUZA (Justiça Gratuita)
Comarca: SANTO ANDRÉ - 5ª Vara Cível
Juiz (a) 1º Grau: ADRIANA BERTONI HOLMO FIGUEIRA

Órgão 2º Grau: 15ª Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto nº 8056

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (mão de obra para construção 

civil) - Ação monitória - Embargos monitórios - Ilegitimidade 

passiva da proprietária do imóvel - Prova de que efetuou 

pagamentos parciais, mantendo tratativas (whatsapp) até a 

entrega finalizada da obra  Elementos de prova e contrato que 

lhe irradiam  Legitimidade passiva reconhecida - Pagamento de 

parcela intermediária não evidenciado  Saldo do preço devido - 

Descumprimento pelos requeridos do preceito do art. 373, inciso 

II do NCPC - Embargos rejeitados - Título executivo judicial 

regularmente constituído - Sentença parcialmente modificada - 

Recurso do autor provido, e desprovido o apelo do requerido, e 

majorada a verba honorária (art. 85, §11º do NCPC).  

Trata-se de recursos de apelação interposto contra a sentença de fls. 

233/235 e decisão que rejeitou embargos de declaração (fls. 241), proferida em 14/08/2017, 

que “com relação à Janete de Souza Pinto Pereira, reconheço a ilegitimidade de parte e 

JULGO EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC. 

Condeno o autor no reembolso de custas, despesas processuais e honorários advocatícios 

que arbitro em 10% sobre o valor atualizado do débito, atentando-se à eventual 

gratuidade processual. Com relação a Bruno Santos Maranho JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido para constituir de pleno direito o título executivo no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelos índices da Tabela Prática do E. 

Tribunal de Justiça a contar do vencimento e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação, acrescido de multa contratual de 5% (cinco por cento) sobre o valor do débito em 

aberto. Decaindo o autor em parte mínima do pedido, condeno o réu no reembolso de 

custas, despesas processuais e de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o 

valor atualizado da condenação”.
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Apelo do correquerido tecendo considerações sobre os fatos e 

fundamentos da sentença; sustenta que o autor iniciou os trabalhos após a assinatura do 

contrato e recebeu os seguintes valores: em 19/02 depósito do sinal de R$ 10.000,00; em 

31/03/2016 parcela de R$ 2.000,00 em dinheiro (sendo R$ 700,00 obtido com sua sogra 

que sacou da conta bancária e R$ 1.300,00 que detinha em dinheiro), ficando o autor de 

assinar recibo posteriormente, fato que não ocorreu; e, em 17/05 transferência bancária de 

R$ 5.000,00. Reconhece inadimplência de R$ 3.000,00, o qual não foi repassado diante da 

inexecução parcial do contrato, tendo em vista que a integralização do valor dar-se-ia com 

o término da obra completa, situação não configurada, diante dos inúmeros apontamentos 

de irregularidades que descreve e que demonstra com fotografias juntadas aos autos, razão 

pela qual não é devido; pede provimento do recurso com reforma do julgado com relação 

ao apelante (fls. 243/253).

O autor apela insistindo na responsabilização passiva da 

correquerida, Janete, pois foi quem entabulou o contrato verbal consigo e, posteriormente, 

apresentou o contrato redigido com seus dados e depois com aposição dos dados de seu 

genro; insiste que todas as tratativas, recebimento de valores e entrega da obra foi acertado 

com Janete; pede provimento do recurso para reforma parcial do julgado (fls. 256/262).

Contrarrazões às fls. 265/268 e 269/272.

É o relatório.

Recursos conhecidos. Presentes os pressupostos de admissibilidade 

recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A decisão que rejeitou os embargos 

de declaração foi disponibilizada em 16/08/2017. A apelação de Bruno, interposta em 

30/08/2017, é tempestiva e preparada (fl. 280), enquanto que o apelo do autor, interposto 

em 06/09/2017 também o é, mas isento de preparo diante da gratuidade que lhe foi 

concedida à fl. 107.

Versam os autos sobre ação monitória lastreada em contrato de 

prestação de serviços de mão de obra em imóvel residencial em que as partes discordam 

em relação ao cumprimento integral da obra, razão pela qual remanesceu débito parcial dos 

valores contratados. 

O juízo “a quo” reconheceu a ilegitimidade passiva de Janete, pois 
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não firmara o contrato ou teria emitido documento de reconhecimento da dívida, 

considerando inexistente “qualquer indício de inexecução parcial” do contrato, 

reconhecendo o débito de Bruno relativo a parcela de R$ 2.000,00 e R$ 3.000,00, com 

acréscimo de multa de 5% incidente sobre o saldo devedor.

A ilegitimidade passiva de Janete não subsiste; não há como 

descaracterizar sua vinculação no caso vertente somente por não ter subscrito o contrato. 

Diante das provas dos autos, verifica-se que Janete, além de ser a proprietária do imóvel, 

foi quem efetivou os pagamentos comprovados dos autos e acompanhou o 

desenvolvimento dos trabalhos.

Nota-se que Janete insiste que obteve financiamento bancário em 

favor de seu genro Bruno, razão pela qual realizou as transferências bancárias a seu pedido. 

Aludido empréstimo teve o valor de R$ 86.414,69, para ser saldado em 76 parcelas de R$ 

2.030,11 - fls. 184/186. Entretanto, em nenhum momento demonstrou ou mencionou os 

termos em que operado o ajuste com seu genro Bruno; ainda, a planilha de despesas que 

apresentou à fl. 186 para embasar seu pedido de gratuidade processual bem robusteceu em 

suas despesas próprias o pagamento integral das parcelas do aludido empréstimo, 

constando, ainda, despesas com material de construção. Não mencionou qualquer crédito a 

receber pelo empréstimo. Assim, os fatos que apresentou colocam mesmo em descrédito 

suas assertivas.

A corroborar é a troca de mensagens por whatsapp (fl. 216) mantida 

de seu telefone com o aparelho de telefonia celular da esposa do autor, documento e 

informação não impugnados, cujo teor tem consonância com o avançar cronológico da 

obra. E ao final consta expressamente consignado que a entrega da obra completa ocorreria 

no dia 17/05/2016, data em que realizado o depósito bancário na conta do prestador de 

serviço (fl. 21).

Desta forma, não há como eximir Janete da responsabilidade 

solidária, pois bem demonstrado por elementos probatórios que mantinha controle sobre a 

evolução da obra, do que é mantida no polo passivo da ação, irradiado os efeitos dos 

elementos de prova acima destacados, de sua direta autoria, ao contrato, conjunto formador 

da prova escrita de pagamento de soma em dinheiro exigido à ação monitória. 

E da forma como realizados os pagamentos deste ajuste, mediante 
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transferência bancária (fls. 21 e 22), inverossímil tenha efetivado em 31/03/2016 o 

pagamento em dinheiro da parcela de R$ 2.000,00, sem requerer o respectivo recibo. 

Ademais, ainda que Janete tenha efetivado saque em dinheiro de R$ 700,00 (fls. 126/128), 

não há prova suficiente a comprovar o repasse, pois Bruno sequer demonstrou ou explicou 

a origem do alegado valor que portava (R$ 1.300,00); assim, não permitido concluir pelo 

pagamento, prevalecendo, portanto, o débito apontado na inicial e objeto da ação 

monitória, observando-se a adequação realizada pelo juízo “a quo” quanto ao cômputo da 

multa contratual.

Também não se logrou demonstrar a entrega inacabada da obra a 

justificar o inadimplemento parcial. As fotografias trazidas com a inicial demonstram mais 

fielmente a evolução da obra e os acabamentos internos (fls. 23/95). As fotografias trazidas 

com os embargos não prevalecem (fls. 129/150), pois realizadas em momentos distintos e 

algumas, aparentemente, não reproduzem o objeto contratual, conforme bem analisado pelo 

juízo “a quo” que consignou que “As inúmeras fotografias que instruíram a inicial 

demonstram que o serviço foi prestado, aparentemente, a contento. Ao que parece, o 

segundo pavimento foi entregue ao autor edificado, pintado e com acabamento (fls. 23/95). 

Já as fotografias juntadas com os Embargos não tiveram o condão de desqualificar o 

trabalho executado pelo autor. Algumas delas retrataram os mesmos lugares fotografados 

no material juntado pelo autor, evidenciando que a obra foi entregue de forma diversa da 

situação atual. Reporto-me às impugnações de fls. 209. Ademais, o autor não esclareceu 

como haveria a medição dos serviços executados tampouco a relação deles com os valores 

pagos. Em suma, não fez qualquer correlação entre os R$ 3.000,00 que confessou como 

devido e o suposto inadimplemento do autor” (fl. 234).

Deste modo, estabelecida controvérsia, sem que a resistência 

trouxesse prova suficiente a justificar sua fundamentação, cujas alegações são 

inconvincentes, corroborado que não se desincumbiram do ônus de comprovar fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, segundo o princípio insculpido 

no art. 373, inc. II, do Novo Código de Processo Civil, prevalecendo os documentos 

acostados à exordial como forma de inadimplemento parcial de soma em dinheiro (NCPC, 

art. 700) a amparar a via monitória para o devido recebimento, agora na forma de título 

executivo judicial.
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Do contexto, desprovejo o recurso do correquerido Bruno; provejo o 

recurso do autor e reconheço a legitimidade passiva de Janete, a qual segue figurando no 

polo passivo, respondendo solidariamente com seu genro Bruno; diante do decaimento 

mínimo do autor (cômputo da multa contratual sobre o saldo devedor), arcam os 

requeridos, integralmente, com o pagamento dos consectários sucumbenciais e a vista da 

oferta de contrarrazões a verba honorária é majorada nesta esfera recursal para 15% (art. 

85, §§2º e 11º do NCPC).

Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não está 

obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da Constituição 

Federal para fins de prequestionamento, no que são consideradas automaticamente 

prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.

Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que: 

“São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o prequestionamento 

mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à letra 

da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a apreciada” (Rec. Esp. 

94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).

Diante do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso do 

autor, e nego provimento ao apelo do requerido, e majoro os honorários advocatícios.

JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator

(assinatura eletrônica)
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