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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1018445-80.2016.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante JULIA 
FERREIRA DA SILVA MEDEIROS, são apelados ULTRA MERCH ROUPAS E 
ACESSÓRIOS LTDA., KEITH ALMEIDA MONTEIRO DOS SANTOS e FRANCO 
MONTEIRO DOS SANTOS.

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

O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUCILA TOLEDO 
(Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.

São Paulo, 30 de maio de 2018.

José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Relator

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 1018445-80.2016.8.26.0554

Apelante (s): JULIA FERREIRA DA SILVA MEDEIROS
Apelado (a, s): ULTRA MERCH ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA E OUTROS
Comarca: SANTO ANDRÉ - 9ª Vara Cível
Juiz (a) 1º Grau: JOSÉ FRANCISCO MATOS

Órgão 2º Grau: 15ª Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto nº 8958

AÇÃO MONITÓRIA - Embargos  Alegação de saques em 

cartão de crédito para empréstimo objetivando realização de 

eventos, e valores restituídos parcialmente - Cobrança de valor 

remanescente  Pretensão monitória fundada em alegadas 

correspondências e conversas eletrônicas (Email's e whatsapp) que 

provariam a dívida  Extinção do processo da ação sem resolução 

de mérito  Alegação recursal de cerceamento de provas por 

requerida produção de prova oral com oitiva de testemunhas e 

depoimento pessoal dos embargantes, mas sobreveio sentença  

Ação monitória não é ação de cobrança a amparar dilação 

probatória para conformação ou formação em seu âmbito da prova 

escrita de pagamento em dinheiro exigida no NCPC, artigo 700  

Formação de prova escrita com supedâneo em prova oral desafia 

prévio procedimento de produção antecipada de provas (NCPC, 

artigo 381)  Extinção processual mantida  Recurso desprovido 

com adequação ex officio dos  honorários advocatícios.

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

162/164, proferida em 27/11/2017, de relatório adotado, e decisão que rejeitou embargos 

de declaração (fl. 171), cujo dispositivo segue: “e à vista do mais que dos autos consta, 

julgo extinta a ação sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do 

Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, a autora arcará com as custas e 
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despesas processuais, além de honorários advocatícios de 10% do valor da causa, com 

fundamento no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil”. 

Apelo da autora embargada tecendo considerações sobre os fatos e 

fundamentos da sentença; argui preliminar de cerceamento de defesa por não lhe 

oportunizada a produção oral (oitiva de testemunhas e depoimento pessoal); discorre que a 

prova documental carreada aos autos demonstra a exigibilidade dos valores, pois lastreada 

regularmente em extratos de cartão de crédito, mensagens de “e-mail” e “whatsapp”, os 

quais são documentos aptos a demonstrar a higidez do negócio jurídico, tendo em vista a 

expressa confissão de dívida com discriminação de todas as transações que atestam o 

débito existente; e, pede provimento do recurso para anulação da sentença e retorno dos 

autos para a devida instrução processual (fls. 173/180).

Contrarrazões às fls. 188/191.

É o relatório.

Recurso conhecido. Presentes os pressupostos de admissibilidade 

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

de declaração foi disponibilizada no DJE em 15/12/2017. A presente apelação, interposta 

em 07/02/2018, é tempestiva e preparada (fls. 181/182).

A questão subjacente versa sobre ação monitória lastreada em 

empréstimo financeiro de valores retirados do limite de cartão de crédito que se alega 

repassados aos embargantes no decorrer de 2015 para viabilização de eventos, os quais 

reconhecem a dívida, que a adimpliram parcialmente, conforme mensagens trocadas por e-

mails e whatsapp.

Os requeridos opuseram embargos monitórios arguindo preliminar 

de carência de ação por não comprovado que os valores cobrados reverteram a seu favor, 

bem como por eivas da prova documental apresentada com a inicial, pugnando ainda pela 

ilegitimidade passiva por não demonstrado que mantiveram qualquer negociação, pois a 

realização dos eventos foi pelo estrangeiro Rafael Madeira, o qual teria se utilizado do 

cartão da embargada diante do relacionamento que mantinham, devendo ele ser chamado 

ao processo (fls. 99/103).
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Com a impugnação aos embargos foi apresentada documentação 

complementar (fls. 112/145), com intimação dos embargantes para manifestação em 15 

dias, além de especificação de provas (fl. 146). Os embargantes impugnaram a 

documentação complementar, por não constituírem documentos novos, além de alegação 

de que os documentos poderiam ser manipulados eletronicamente, e vieram desprovidos de 

corroboração, também trazendo contrato de pessoa jurídica não vinculada a estes autos, 

afirmando desinteresse de produção de prova em audiência ou conciliação (fls. 148/149), 

enquanto a embargada pugnou pela colheita de prova oral, arrolando testemunhas (fls. 

150/151).

Adveio incontinenti julgamento no estado da lide, extinguindo a 

ação por carência, fundamentado que os “documentos juntados nos autos não são claros 

quanto às obrigações assumidas por cada parte, tampouco esclarecem qual seja o valor 

do débito almejado, ou seja, não representam certeza do direito creditício”.

Ação monitória pode ser proposta a quem afirme com base em 

prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor (NCPC, 

artigo 700, “caput”) o pagamento de quantia em dinheiro (inciso I).

Todavia, ação monitória não é ação de cobrança a possibilitar larga 

dilação probatória para conformação da exigível prova escrita, e até sua formação.

O que se admite é manejo de ação monitória desde que haja prévia 

formação da prova escrita de obrigação de pagar soma em dinheiro, viável através do 

procedimento da produção antecipada de provas (NCPC, artigo 381 e seguintes), neste sim 

que se admite a produção de todos os meios lícitos de prova, no que se inclui a oral, 

mormente para confirmação de outros elementos probatórios, no específico de 

comunicações eletrônicas (e-mails).

Nessa quadra, correta a sentença em acolher os embargos e julgar 

extinto o processo da ação monitória sem resolução de mérito, apenas exigindo ato ex 

officio para adequação dos honorários advocatícios, cujo montante desafia arbitramento na 

incidência do NCPC, artigo 85, § 8º, do que adequado é valor de R$ 1.500,00, que não 
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discrepa do comumente admitido nesta instância em situações processuais parelhas.

Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, e de 

ofício adequo os honorários advocatícios.

JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator

(assinatura eletrônica)
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