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Apelado : Apoema Factoring e Fomento Mercantil Ltda 
Advogado : Wilsom Basanelli Junior (OAB: 48908/SP) 

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À 
EXECUÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. 
PRELIMINARES – NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE 
FUNDAMENTAÇÃO, POR CERCEAMENTO DE DEFESA E POR INEXISTÊNCIA 
DE COISA JULGADA – AFASTADAS. MÉRITO. NULIDADE DA EXECUÇÃO – 
MÁ-FÉ DO EXEQUENTE – NÃO COMPROVADA.  RECURSO CONHECIDO E 
DESPROVIDO.

Os provimentos judiciais devem ser fundamentados, sob pena de 
nulidade, o que não é a hipótese dos autos, pois a juíza da causa expôs os fundamentos 
de fato e de direito para a rejeição dos embargos à execução.

Não há falar em cerceamento de defesa se a questão discutida pela 
agravante era meramente de direito, dispensando, assim, a realização de prova 
testemunhal para aferir a alegada nulidade da execução.

Não se conhece de questões já decididas sobre as quais se operou a 
coisa julgada.

Não se verifica a alegada nulidade da execução, porque não 
comprovada a má-fé da embargada, esta como portadora do cheque tem direito ao 
recebimento de seu valor, restando ao emitente do título dirigir sua insurgência contra 
aquele com quem foi realizado o negócio jurídico, o qual fez o título de crédito circular. 
Decidir em sentido contrário caracterizaria locupletamento indevido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os juízes da 4ª 
Câmara Cível do Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamentos, por 
unanimidade, rejeitar as preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos 
termos do voto do relator.

Campo Grande, 5 de dezembro de 2018.

Des. Odemilson Roberto Castro Fassa - Relator
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R E L A T Ó R I O

O Sr. Des. Odemilson Roberto Castro Fassa.

Veridiana Kanashima Ltda-ME interpôs recurso de apelação em 
face da sentença (f. 342-346) proferida em 18.06.18 por Ellen Priscile  Xandu Kaster 
Franco Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Andradina, que nos embargos à 
execução com pedido de tutela provisória de urgência opostos em desfavor de 
Apoema Factoring e Fomento Mercantil Ltda, julgou improcedentes os pedidos 
iniciais.

Em razões recursais (f. 378-408), argui, preliminarmente, a nulidade 
da sentença por inexistência de coisa julgada, uma vez que a causa de pedir e o pedido 
são distintos e cerceamento de defesa por conta do julgamento antecipado. No mérito, 
destaca que a sentença de improcedência está equivocada, porque não levou em 
consideração a prova cabal da má-fé da apelada.

Requer o provimento do recurso para (f. 408):
"a) preliminarmente, reconhecer e declarar a nulidade (ou 

anulação) da sentença a quo, tornando-a sem efeito, eis que: i) inexiste os 
efeitos da coisa julgada material; ii) pelo flagrante cerceamento de defesa; 
iii) pela ausência de fundamentação dos elementos essenciais da sentença; 
e, com o consequente retorno dos autos ao juízo a quo para a realização da 
devida instrução; ou,

b) no mérito, reformar o decisum do Juízo 'a quo', julgando 
procedentes os Embargos à Execução, ante a evidente má-fé da apelada 
provada nos autos;

c) ao final, requer-se, ainda, a inversão dos ônus sucumbências e a
condenação da apelada nas despesas e custas processuais".

O apelado apresentou contrarrazões de apelação (f. 414-423), 
pugnando pelo improvimento do recurso.

V O T O

O Sr. Des. Odemilson Roberto Castro Fassa. (Relator)

Trata-se de recurso de apelação interposto por Veridiana 
Kanashima Ltda-ME, objetivando a reforma da sentença (f. 342-346) proferida em 
18.06.18 pelA Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Andradina que, nos 
embargos à execução com pedido de tutela provisória de urgência opostos em 
desfavor de Apoema Factoring e Fomento Mercantil Ltda, julgou improcedentes os 
pedidos iniciais.

Confira-se o teor do dispositivo da sentença (f. 346):
"Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos iniciais, o que faço 

consubstanciada no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
Condeno a parte embargante ao pagamento das custas processuais 

e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atribuído à 
causa, em atenção à qualidade do trabalho técnico desenvolvido e ao 
tempo de tramitação, nos termos do artigo 85, §2º, do mesmo códex.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se".
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Em razões recursais (f. 378-408), argui, preliminarmente, a 
nulidade da sentença por ausência de fundamentação, uma vez que não houve coisa 
julgada pois a causa de pedir e o pedido são distintos e cerceamento de defesa por conta 
do julgamento antecipado. No mérito, destaca que a sentença de improcedência está 
equivocada, porque não levou em consideração a prova cabal da má-fé da apelada.

Requer o provimento do recurso para (f. 408):
"a) preliminarmente, reconhecer e declarar a nulidade (ou 

anulação) da sentença a quo, tornando-a sem efeito, eis que: i) inexiste os 
efeitos da coisa julgada material; ii) pelo flagrante cerceamento de defesa; 
iii) pela ausência de fundamentação dos elementos essenciais da sentença; 
e, com o consequente retorno dos autos ao juízo a quo para a realização da 
devida instrução; ou,

b) no mérito, reformar o decisum do Juízo 'a quo', julgando 
procedentes os Embargos à Execução, ante a evidente má-fé da apelada 
provada nos autos;

c) ao final, requer-se, ainda, a inversão dos ônus sucumbências e a
condenação da apelada nas despesas e custas processuais".

O apelado apresentou contrarrazões de apelação (f. 414-423), 
pugnando pelo improvimento do recurso.

Relato da demanda
Veridiana Kanashima Ltda-ME opôs embargos à execução em face 

de Apoema Factoring e Fomento Mercantil Ltda, ao argumento de que a execução n. 
0803069-87.2016.8.12.0017, ajuizada pela exequente Apoema Factoring e Fomento 
Mercantil Ltda, ora embargada, é nula, haja vista que os cheques emitidos pela 
embargante, objeto da ação de execução, foram sustados porque o contrato celebrado 
com a empresa Morena Instalações Comerciais Ltda-ME não foi cumprido.

Informou que o negócio que motivou a emissão dos cheques refere-
se à fabricação e instalação de móveis em MDF, no valor de R$80.000,00 (oitenta mil 
reais), sendo que foram pagos R$40.000,00 (quarenta mil reais de entrada) e o restante 
seria adimplido após a entrega dos bens.

Expôs que parcela dos móveis foi entregue em 06.05.16, um mês 
após o prazo, que era 08.04.16 e, mesmo assim, “vários vieram com defeitos e muitos 
sem acabamentos”.

Alegou que teve gastos extras em razão do descumprimento do 
contrato pela empresa Morena Instalações Comerciais Ltda-ME e que, por isso, sustou 
os cheques.

Esclareceu que Apoema Factoring e Fomento Mercantil Ltda 
adquiriu os títulos executivos extrajudiciais (cheques) da empresa Morena Instalações 
Comerciais Ltda-ME.

Requereu (f. 1-22):
“a) o deferimento da tutela provisória de natureza antecipada de 

urgência para atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, nos 
termos legais, eis que postos todos os requisitos para o deferimento da 
medida;

b) que seja citado o Embargado para querendo contestar no prazo 
legal, sob pena de confissão e revelia;
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c) que seja deferido o chamamento ao processo à empresa 
MORENA INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA - ME, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 13.819.967/0001-41, com sede 
na Rua Antônio de Moraes Ribeiro, nº 1070, Vila Marli, na cidade de 
Campo Grande/MS, CEP: 79117-270, e ainda, a citação no endereço 
descrito, para fins de responder a presente a ação nos termos legais, sob 
pena de revelia e confissão;

d) que a Embargante consumidora seja declarada 
exonerada/desobrigada da obrigação de pagar os cheques sustados por 
decorrência de serviço mal prestado e inacabado pelo devedor solidário e 
endossante dos títulos, e, de corolário, parte ilegítima para figurar coma 
executada dos títulos, juros e correção monetária;

e) o deferimento pela conexão, ou seja, reunião dos autos em 
apenso, ação de execução de nº 0803069-87.2016.8.12.0017, com os autos 
da ação de obrigação de fazer de nº 0803308-91.2016.8.12.0017, que 
tramita nesse r. juízo; 

f) que seja o Embargado seja condenado a pagar as custas e 
honorários de advogado arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da 
causa”.

O juiz da causa atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução, 
indeferiu o pedido de chamamento ao processo da empresa Morena Instalações 
Comerciais Ltda-ME e determinou a reunião dos autos de execução 
(0803069-87.2016.8.12.0017) e de obrigação da fazer (0803308-91.2016.8.12.0017) 
com estes embargos (f. 73-76).

Em impugnação aos embargos (f. 77-90), Apoema Factoring e 
Fomento Mercantil Ltda sustentou que consultou a embargante quanto à regularidade 
dos cheques e que a dívida executada foi confessada. Defendeu a exigibilidade dos 
títulos de crédito, pleiteou a revogação do efeito suspensivo conferido ao recurso e, no 
mérito, a rejeição dos pedidos.

Impugnação à f. 108-114.
Os autos foram sobrestados até o julgamento dos autos n. 0803308-

91.2016.8.12.0017 (ação de obrigação de fazer em que é autora).
Com o julgamento definitivo, a embargada requereu o 

prosseguimento do feito (f. 135-139) e a embargante pugnou pela produção de prova 
testemunhal (f. 159-160).

Sobreveio a sentença objeto do recurso de apelação.

Preliminares
Nulidade da sentença por ausência de fundamentação
A necessidade de fundamentação dos provimentos judiciais é 

prevista na Constituição Federal e no Código de Processo Civil/15.
Veja-se:

Constituição Federal
"Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal 

Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os 
seguintes princípios: (...)

IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão 
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públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, 
podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias 
partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a 
preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não 
prejudique o interesse público à informação".

Código de Processo Civil
"Art. 11.  Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário 

serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.
Parágrafo único.  Nos casos de segredo de justiça, pode ser 

autorizada a presença somente das partes, de seus advogados, de 
defensores públicos ou do Ministério Público.

(...)
Art. 489.  São elementos essenciais da sentença:
I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do 

caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais 
ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de 
direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais 
que as partes lhe submeterem.

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, 
seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato 
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o 
motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra 
decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo 
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem 
identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso 
sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou 
precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção 
no caso em julgamento ou a superação do entendimento".

Daniel Amorim Assumpção Neves discorre1:
"Sendo a sentença um ato decisório de extrema importância no 

processo, é evidente que a fundamentação não pode ser dispensada. Na 
fundamentação, o juiz deve enfrentar todas as questões de fato e de direito 
que sejam relevantes para a solução da demanda, justificando a conclusão 
a que chegará no dispositivo. São os porquês do ato decisório, tanto que 
só é possível afirmar justa ou injusta uma sentença analisando-se no caso 
concreto sua fundamentação".

A deficiência da fundamentação é causa de nulidade do julgado.
Nesse sentido:

"E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO TRIBUTÁRIO – 

1NEVES, Daniel Amorim Assumpção, Manual de Direito Processual Civil, 4. ed., São Paulo:Método, 2012, p. 518.
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EMBARGOS À EXECUÇÃO – ISS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA 
LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – 
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À DISPENSA DA 
INSTRUÇÃO - PRINCÍPIO DA CONFIANÇA E SEGURANÇA JURÍDICA 
– INTIMAÇÃO PARA SE MANIFESTAR SOBRE A IMPUGNAÇÃO AOS 
EMBARGOS - SENTENÇA PROFERIDA ANTES DA APRESENTAÇÃO – 
NATUREZA DÚPLICE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR 
COOPERATIVAS – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL – 
SENTENÇA INSUBSISTENTE – NULIDADE E RETORNO DOS AUTOS 
À INSTRUÇÃO PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO. I - Situação que 
houve intimação da parte para se manifestar sobre a impugnação aos 
embargos e, após um período de mais de um ano em que a apelante 
confiou ter o magistrado dado prosseguimento à instrução, foi 
surpreendida com a intimação de que a lide já havia sido sentenciada 
antecipadamente. II - "Os postulados da segurança jurídica, da boa-fé 
objetiva e da proteção da confiança, enquanto expressões do Estado 
Democrático de Direito, mostram-se impregnados de elevado conteúdo 
ético, social e jurídico, projetando-se sobre as relações jurídicas, mesmo 
as de direito público, em ordem a viabilizar a incidência desses mesmos 
princípios sobre comportamentos de qualquer dos poderes ou órgãos do 
Estado" (STF - MS: 28150 DF, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data 
de Julgamento: 08/09/2009, Data de Publicação: DJe-175 DIVULG 
16/09/2009 PUBLIC 17/09/2009). III - A sentença não se prestou a 
fundamentar as razões pelas quais dispensou a produção de prova 
pericial julgando antecipadamente a lide, ou sequer, por motivos 
próprios, as razões que embasaram a rejeição aos argumentos postos nos 
embargos. IV - Necessário se faz diferenciar os atos cooperativos e não 
cooperativos, haja vista que para os primeiros não há incidência de 
ISSQN. V - Para aferir a natureza dos serviços, é imprescindível a 
produção de prova pericial contábil". 
(TJMS. Apelação n. 0801380-37.2013.8.12.0009, Costa Rica, 4ª Câmara 
Cível, Relator (a): Des. Amaury da Silva Kuklinski, j: 22/08/2018, 
p:&&nbsp 24/08/2018) 

No entanto, a sentença recorrida está suficientemente fundamentada.
Veja-se (f. 342-346):

"A questão é singela e não demanda maiores digressões, 
especialmente porque a solução para a controvérsia aqui instalada, ainda 
que indiretamente, decorre do já decidido por esta magistrada nos autos 
de n. 0803308-91.2016.8.12.0017 (com trânsito em julgado).

Naqueles autos, ficou decidido que a parte aqui embargada (lá 
requerida), Apoema Factoring e Fomento Mercantil Ltda, é ilegítima para 
figurar no polo passivo, pois, na relação negocial estampada também na 
petição inicial deste feito, agiu como mera cessionária de crédito, tendo 
recebido as lâminas de cheque da empresa Morena Instalações 
Comerciais e, em razão disso, colocado as cártulas em circulação.

O fato de, posteriormente, ter havido problemas comerciais entre a 
embargante e a pessoa jurídica Morena Instalações Comerciais 
(discussão ocorrida no processo 0803308-91.2016.8.12.0017) não é 
bastante para que seja declarada a extinção da execução principal, uma 
vez que, conforme decidido pelo e. TJMS em julgamento de apelação (f. 
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140-149), 'sendo o cheque dotado de autonomia e abstração, uma vez 
colocado em circulação e adquirido por meio de endosso, não é possível 
opor ao adquirente exceções pessoais, pois não estava ele obrigado a 
buscar a causa subjacente da emissão da cártula (arts. 13 e 25 da Lei n. 
7.357/85).'

Assim, considerando que, realmente, os cheques repassados à 
pessoa jurídica embargada não foram adimplidos, há fundada razão para 
a execução principal, pelo que os presentes embargos, que somente 
retomam pontos já decididos nos autos de n. 0803308-91.2016.8.12.0017, 
não merecem acolhimento judicial.

Ressalte-se, por fim, que o documento de f. 206 não tem o condão de 
alterar a dinâmica dos fatos, qual seja, de que a empresa embargada 
recebeu os cheques, na qualidade de cessionária, e, posteriormente, 
colocou-os em circulação, sem ter praticado nenhuma irregularidade, à 
luz dos artigos 13 e 25 da Lei n. 7.357/85".

Não há falar-se em ausência de fundamentação.

Cerceamento de defesa
Acerca da valoração das provas, prevê o atual diploma processual 

civil: 
"Art. 370.  Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo único.  O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias.
Art. 371.  O juiz apreciará a prova constante dos autos, 

independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na 
decisão as razões da formação de seu convencimento".

Fredie Didier Jr.2 comenta: 
"O CPC-1973 enunciava que o juiz 'apreciará livremente a prova'. 

O CPC atual não mais se vale do advérbio 'livremente'. Não é por acaso. 
A valoração da prova pelo juiz não é livre: há uma série de limitações, 
conforme examinado. Além disso, o adjetivo 'livre' era mal compreendido, 
como se o juiz pudesse valorar a prova como bem entendesse. 

Todas as referências ao 'livre convencimento motivado' foram 
extirpadas do texto do Código. O silêncio é eloquente. O convencimento 
do julgador deve ser racionalmente motivado: isso é quanto basta para a 
definição do sistema de valoração da prova pelo juiz adotado pelo 
CPC-2015".

Nesse contexto, verifico a inexistência de cerceamento de defesa 
com a prolação da sentença, porque a questão suscitada pela recorrente (inexigibilidade 
do título de crédito em razão do inadimplemento contratual por parte da empresa 
Morena Instalações Comerciais Ltda-ME) é meramente de direito e já foi decidido nos 
autos n. 0803308-91.2016.8.12.0017 que o contrato firmado com a empresa de móveis 
foi mantido, reconhecendo-se, ainda, a impossibilidade de oposição à embargada de 
exceções pessoais relacionadas ao endossante do título de crédito.

Confira-se ementa do recurso de apelação interposto (f. 292):

2 DIDIER. Fredie Jr. Curso de Direito Processual Civil V. 02, 10ª ed., 2015, Podvim, P. 102.  
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Não há falar-se em cerceamento de defesa.

Coisa julgada
Como dito, embora a embargante-apelante fundamente a sua 

pretensão na inexigibilidade dos título de crédito em razão do inadimplemento 
contratual por parte da empresa Morena Instalações Comerciais Ltda – ME, extrai-se 
dos autos n. 0803308-91.2016.8.12.0017, que o contrato firmado com a empresa de 
móveis foi mantido, reconhecendo-se, ainda, a impossibilidade de oposição à 
embargada de exceções pessoais relacionadas ao endossante do título de crédito.

E, em razão da manutenção do contrato, persiste a dívida que a 
requerente pretende desconstituir por meio dos embargos à execução.

É evidente que a matéria tratada nos embargos já foi objeto de 
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discussão na ação de obrigação de fazer apresentada pela ora recorrente, e decidida pelo 
tribunal em julgamento de apelação.

Ainda que apelante afirme que não há falar-se em coisa julgada, 
tendo em vista que a causa de pedir e os pedidos dos embargos seriam diversos daqueles 
que fundamentaram a ação de obrigação de fazer transitada em julgado, tenho que 
nenhuma razão assiste a recorrente, pois os argumentos tecidos tanto na ação de 
conhecimento quanto nestes embargos são os mesmos.

Desse modo, como as questões trazidas na presente demanda são 
idênticas às decididas em sede de apelação, inclusive, sua pretensão recursal afronta a 
imutabilidade da coisa julgada e, por conseguinte, à segurança jurídica processual, visto 
que visa a rediscutir matéria com eficácia preclusiva da coisa julgada.

Nesse sentido:

"E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – DISSOLUÇÃO E 
LIQUIDAÇÃO DE SOCIEDADE COM PEDIDO DE SEQUESTRO – 
PRELIMINARES DE PRECLUSÃO E COISA JULGADA ADUZIDAS EM 
CONTRARRAZÕES – ACOLHIDAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 
SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – 
CRITÉRIOS DO ART. 85, §8°, DO CPC – REDUÇÃO INDEVIDA – 
HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS – RECURSO CONHECIDO EM 
PARTE, E NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO. 1. A preclusão é um 
dos efeitos da inércia da parte, acarretando a perda da faculdade de 
praticar o ato processual. 2. Nos termos do disposto no artigo 503 do 
Codex Processual em vigor, "A decisão que julgar total ou parcialmente 
o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente 
decidida". 3. Pretende a apelante a apreciação de pedido feito fora do 
prazo legal, somado ao fato de que a questão levantada já foi objeto de 
análise por este Tribunal, e que, por óbvio, não pode mais ser apreciada, 
por se tratar de coisa julgada. 4. Quando um dos litigantes decai de parte 
mínima do pedido, mantém-se a sentença que condenou a parte contrária 
a arcar com os ônus sucumbencias, à luz do que dispõe o parágrafo único 
do art. 86 do CPC. 5. O órgão julgador detém poder discricionário que 
lhe permite preencher valorativamente a cláusula jurídica indeterminada, 
concedendo-lhe liberdade de escolha, segundo critérios de ponderação, 
adequação e proporcionalidade, concernente ao valor dos honorários 
advocatícios, tanto nas hipóteses de diminuto proveito econômico da 
demanda, como também quando o valor da causa for exorbitante, evitando-
se, assim, enriquecimento sem justa causa ou destoante do grau de zelo do 
profissional, bem como da natureza e importância da causa. 6. 
Constatando-se que a causa em questão se revestiu de elevada 
complexidade, bem como exigiu inequívoco esforço e tempo de 
acompanhamento processual por parte do causídico da autora até o seu 
julgamento final, o qual tramita há quase duas décadas, e, neste lapso 
temporal, além do trabalho habitual de ações desse viés, demandou o 
manejo de diversos outros expedientes recursais, é de ser mantido o valor 
fixado na origem a título de honorários sucumbenciais. 7. Honorários 
recursais devidos, consoante art. 85 do CPC". (destacado) 
(TJMS. Apelação n. 0000703-33.2001.8.12.0018,  Paranaíba,  3ª Câmara 
Cível, Relator (a):  Des. Marco André Nogueira Hanson, j: 26/09/18, p:  
27/09/18)
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"E M E N T A - AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO 
DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE NULIDADE DE 
CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA PRECLUSA. AUSÊNCIA 
DE IMPUGNAÇÃO SOBRE A DECISÃO QUE TORNOU LÍQUIDA A 
SENTENÇA DE ORIGEM. OCORRÊNCIA DA COISA JULGADA. 
DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Nos termos do art. 
507, do Código de Processo Civil, "É vedado à parte discutir no curso do 
processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a 
preclusão." (destacado)
(TJMS. Agravo de Instrumento n. 1406800-25.2018.8.12.0000,  Campo 
Grande,  1ª Câmara Cível, Relator (a):  Des. Sérgio Fernandes Martins, j: 
20/09/18, p:  21/09/18)

Dessa forma, resta clara a impossibilidade de se rediscutir no 
presente feito matéria que já foi objeto de discussão em sede recursal em ação de 
conhecimento, já que contra o pronunciamento jurisdicional que decidiu a questão não 
cabe qualquer revisão.

Afasto, também, esta alegação, tendo em vista a impossibilidade 
de rediscussão da matéria alcançada pela preclusão consumativa, ante à existência 
de coisa julgada.

Mérito
Prova da má-fé
Em relação à alegação da apelante de que a apelada agiu de má-fé 

por supostamente cobrar títulos/cheques oriundos de um contrato não cumprido, que 
consistia na fabricação e entrega de móveis pela empresa Morena Instalações 
Comerciais Ltda-ME (reconhecido por sentença no processo de conhecimento, autos de 
n. 0803308-91.2016.8.12.0017), igualmente não merece amparo legal, pois sendo o 
cheque dotado de autonomia e abstração, uma vez colocado em circulação e adquirido 
por meio de endosso, não é possível opor ao adquirente exceções pessoais, pois não 
estava ele obrigado a buscar a causa subjacente da emissão da cártula (arts. 13 e 25 da 
Lei n. 7.357/85).

Tendo em vista a máxima de que a boa-fé se presume e a má-fé deve 
ser provada, registra-se que a boa-fé da embargada não pode ser afastada, já que, a 
executividade dos cheques não pode ser questionada com base na causa negocial em 
razão da autonomia e abstração de que goza.

A causa debendi não é requisito da ação executiva, pois a 
apresentação da cártula do cheque é o suficiente para comprovar a relação jurídica 
existente entre as partes e o débito.

Desse modo, é perfeitamente legítima a cobrança do valor indicado 
nos cheques por meio da ação de execução de título extrajudicial, ainda que não tenha a 
apelada contratado diretamente com a apelante, sendo, portanto, desnecessária a 
indicação e comprovação da causa debendi.

Não comprovada a má-fé da embargada-apelada, esta como 
portadora do cheque tem direito ao recebimento de seu valor, restando ao emitente do 
título dirigir sua insurgência contra aquele com quem foi realizado o negócio jurídico, o 
qual fez o título de crédito circular, eis que decidir em sentido contrário caracterizaria 
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um locupletamento indevido.
Assim, ausente a comprovação de má-fé da apelada, deve a sentença 

de improcedência dos pedidos ser mantida em seus termos.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação 

interposto por Veridiana Kanashima Ltda-ME.
Majoro os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre 

o valor da causa, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/153, considerando-se o 
princípio da razoabilidade, bem como o grau de zelo do profissional, o lugar de 
prestação do serviço,  a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo 
advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

D E C I S Ã O

Como consta na ata, a decisão foi a seguinte:

POR UNANIMIDADE, REJEITARAM AS PRELIMINARES E, 
NO MÉRITO, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO 
VOTO DO RELATOR.

Presidência do Exmo. Sr. Des. Amaury da Silva Kuklinski
Relator, o Exmo. Sr. Des. Odemilson Roberto Castro Fassa.
Tomaram parte no julgamento os Exmos. Srs. Des. Odemilson 

Roberto Castro Fassa, Des. Claudionor Miguel Abss Duarte e Des. Amaury da Silva 
Kuklinski.

Campo Grande, 5 de dezembro de 2018.

lcp

3 Art. 85.  A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
(...)
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional 
realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no 
cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites 
estabelecidos nos §§ 2o e 3º para a fase de conhecimento.
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