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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1005449-77.2016.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que é apelante BRAX 
CUBATÃO LTDA., é apelado LOWELL PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

ACORDAM, em 16ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. 
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
SIMÕES DE VERGUEIRO (Presidente) e MIGUEL PETRONI NETO.

São Paulo, 18 de setembro de 2018.

JOVINO DE SYLOS

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 1005449-77.2016.8.26.0157

Apelante: Brax Cubatão Ltda. 
Apelado: Lowell Participações e Serviços Ltda
Comarca: Cubatão
Voto nº 32.645

*Embargos à execução fundada em cheques  pretensão da 
embargante de extinguir a execução em virtude da novação 
da dívida novação que decorreu de simulação entre a sócia 
minoritária da ALLCRED, empresa que negociou os 
cheques com a embargada, e CELSO CÂMARA, marido 
da minoritária e sócio da embargante  nulidade da 
novação  embargos rejeitados  prosseguimento da 
execução - recurso improvido.*

1. Cuida-se de embargos à execução 

opostos por BRAX CUBATÃO LTDA. em face de LOWELL 

PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. Segundo a inicial, a 

embargada pretende o recebimento de R$273.331,20, valor 

atualizado de 10 cheques emitidos pela embargante e 

devolvidos pela instituição financeira sacada em virtude 

de contraordem (alínea 21). A embargante esclarece ter 

contratado a empresa ALLCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA. 

para prestar serviço de consultoria financeira e emitido 

em favor dela, como forma de pagamento, uma nota 

promissória de R$764.924,29 e outra de R$500.000,00. 

Durante a vigência do contrato, a embargante entregou a 

ALLCRED 43 cheques, sendo 37 emitidos pela embargante 

(totalizando R$1.032.000,00) e dentre os quais se 

encontram os cheques que embasam a execução, e 6 

emitidos pela empresa CARVALHO CÂMARA ASSESSORIA 

EMPRESARIAL E PARTICIPAÇÕES LTDA. (totalizando 
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R$114.000,00). No entanto, em virtude de dificuldades 

financeiras, a embargante e a ALLCRED celebraram 

“INSTRUMENTO PARTICULAR DE NOVAÇÃO DE DÍVIDA” pelo qual 

a primeira declarou dever a segunda R$1.646.000,00, 

relativos aos 43 cheques (R$1.032.000,00 + R$114.000,00) 

e à promissória de R$500.000,00, e assumiu a 

responsabilidade pelo pagamento de parcelas mensais no 

valor equivalente a 2% do débito até a quitação da 

obrigação. A NOVAÇÃO estabeleceu também que a ALLCRED, 

no prazo de 10 dias contado da assinatura, restituiria à 

embargante todos os títulos de crédito em seu poder, 

dentre os quais, repita-se, estavam os cheques que 

embasam a execução. Ocorre que, além de não terem sido 

restituídos, os cheques foram repassados à embargada, de 

modo que qualquer cobrança realizada por ela deve ser 

dirigida à ALLCRED. No mais, não cumprida a obrigação de 

restituição, a execução é manifestamente inviável por 

falta de título executivo. Diante desse quadro, pugnou 

pela extinção da execução e condenação da embargada a 

entregar os cheques que a instruem sob pena de multa 

diária.

2. A r. sentença de fls. 512/516 julgou 

improcedentes os embargos e condenou a embargante ao 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da 

execução.

3. Recorreu a embargante (fls. 519/545), 

arguindo preliminar de cerceamento de defesa porque não 

teve oportunidade de provar a veracidade de suas teses e 

porque os títulos objeto da execução são nulos eis que 
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substituídos por outros em razão da NOVAÇÃO. Aduziu que, 

apesar do juízo a quo ter deferido a produção da prova 

oral na decisão interlocutória de fls. 372, mais 

adiante, a fls. 512/515, proferiu decisão em sentido 

oposto, consignando que o feito comportava julgamento 

antecipado. Arguiu também “preliminar de conexão - 

prejudicial de prevenção por dependência”, tendo em 

vista a conexão com as demais execuções, monitórias e 

até mesmo o pedido de falência da embargante, cuja causa 

de pedir é a circulação indevida, levada a efeito pela 

ALLCRED, dos títulos objeto da NOVAÇÃO, inclusive os 

embargos à execução que tramitaram perante a 2ª Vara 

Cível de Cubatão (autos nº 1004447-72.2016.8.26.0157) e 

a ação nº 1003672-57.2016.8.26.0157, ambas tendo como 

partes a embargante e ALLCRED. E, ainda que assim não 

fosse, deveria o juízo a quo ter observado a prevenção 

eis que “em conjunto com a conexão obriga a anulação 

dessa sentença com a reunião dos autos a aquela outra 

demanda da 2ª Vara Cível de Cubatão e que foi 

distribuída anteriormente a presente ação” (fls. 534).

4. No mérito, insistiu que não há prova 

de que o pretenso crédito da embargada seria exigível, 

mormente porque os cheques que embasam a execução foram 

objeto do “INSTRUMENTO PARTICULAR DE NOVAÇÃO DE DÍVIDA” 

firmado entre ela e a credora original dos títulos, a 

ALLCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA., que inclusive se 

comprometeu a restitui-los mas não o fez, repassando-os 

à embargada que, de posse deles, ajuizou a presente 

execução não obstante estivessem desprovidos de 

liquidez, certeza e exigibilidade. Alegou que, embora a 

embargada se diga portadora de boa-fé dos títulos, ela é 
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representada pelos mesmos advogados que defendem a 

ALLCRED em diversas outras demandas, não vingando a tese 

de que não estaria submetida à NOVAÇÃO posto que, na 

qualidade de investidora da ALLCRED, tinha ciência de 

todas as suas operações, inclusive da NOVAÇÃO. Ademais, 

“o simples fato de haver essa coincidência de patronos 

já denota verdadeiro conluio e má-fé entre a apelada e a 

ALLCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA, o que sujeitou a 

apelante a dupla execução dos mesmos valores” (fls. 

523). Assim, requereu o provimento do recurso.

5. O recurso foi processado e respondido 

(fls. 551/570). Os autos subiram em seguida.

É o relatório.

6. A preliminar de cerceamento de defesa 

não prospera. Segundo a embargante, o cerceamento 

decorreu do julgamento antecipado do feito sem a 

produção da prova oral necessária para comprovação da 

veracidade de suas teses, em especial “o conluio e a má-

fé entre a embargada e a ALLCRED, o que sujeitou a 

apelante a dupla execução dos mesmos valores” (fls. 

523). Contudo sem razão, uma vez que não havia mesmo 

necessidade de dilação probatória, mormente porque, como 

ponderou a própria embargante, “os fatos da demanda e, 

principalmente, os fatos controvertidos que constituem o 

cerne da discussão, relacionados à validade do 

instrumento contratual firmado pela Embargante, foram 

objeto de ampla instrução probatória nos autos dos 

Embargos à Execução nº 1004447-72.2016.8.26.0157, com a 

apresentação de extenso conjunto documental, oitiva de 

testemunha e, ainda, coleta do depoimento pessoal da 
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atual gestora da ALLCRED” (fls. 442), concluindo que 

“com o acatamento devido, Excelência, a prova oral 

coletada nos autos dos Embargos à Execução nº 

1004447-72.2016.8.26.0157, em razão da sua complexidade, 

é mais do que necessária para esclarecimento das 

questões controvertidas objeto da presente demanda, 

razão pela qual, na forma do que preceitua o artigo 372, 

do Código de Processo Civil, requer que este MM. Juízo 

requisite ao MM. Juízo da 2ª Vara Cível do Foro da 

Comarca de Cubatão cópias dos depoimentos coletados no 

curso da instrução processual.” (fls. 442). Assim, 

restando evidente que a dilação probatória implicaria 

apenas na repetição de prova já produzida, conclui-se 

que se mostrou correto o julgamento antecipado do feito, 

pelo que fica rejeitada a preliminar.

7. Por igual, não prospera a preliminar 

de conexão/prevenção com os embargos à execução 

1004447-72.2016.8.26.0157, visando a nulidade do julgado 

e a reunião desta ação com os referidos embargos na 2ª 

Vara Cível de Cubatão. Com efeito, não alegada na 

primeira instância, impossível a anulação do julgado 

nesta sede sob pena de afronta a Súm. 235/STJ, eis que 

aqueles embargos já foram julgados tanto em primeiro 

quanto em segundo graus. Todavia, justamente por se 

tratar de matéria de ordem pública, como anotou a 

embargante, é que este Relator, na decisão 

interlocutória de fls. 593, consignou que “Diante da 

questão da NOVAÇÃOtrazida pela apelante, a apelação em 

tela será decidida nesta E. Câmara e Turmas. Intimem-se 

as partes e retornem conclusos para prosseguimento.”, 

decisão contra a qual, aliás, não se insurgiram as 
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partes. E, quanto à existência de “diversas ações como 

execução, monitórias e até o pedido de falência contra a 

ora recorrente”, mencionadas a fls. 533 das razões 

recursais, também não tem o condão de ensejar a nulidade 

do julgado porque não há sequer informação acerca de 

quais seriam essas demandas ou da fase em que se 

encontram, nem comprovação de que a causa de pedir é a 

mesma discutida nestes autos.

8. No mérito, o recurso não comporta 

provimento. Embora a embargante pretenda a nulidade da 

execução por ausência de liquidez, certeza e 

exigibilidade da obrigação com base na NOVAÇÃO do 

débito, a verdade é que referida NOVAÇÃO foi considerada 

nula nos Embargos à Execução opostos por ela na execução 

movida pela ALLCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA. 

(1004447-72.2016.8.26.0157), tendo em vista a simulação 

entre ANA CLÁUDIA COLOMBO, sócia minoritária da ALLCRED, 

e CELSO LUIZ CARVALHO CÂMARA, seu marido e sócio da 

embargante, conforme transcrição que segue (fls. 533/537 

dos autos 1004447-72.2016.8.26.0157):

“No que tange à nulidade do 

INSTRUMENTO DE NOVAÇÃO apresentado pelos 

embargantes (BRAX e CELSO CÂMARA), assiste 

razão à embargada (ALLCRED) eis que o conjunto 

probatório acostado aos autos confirma que ele 

decorreu de simulação entre ANA CLÁUDIA 

COLOMBO, sócia minoritária da embargada, e o 

coembargante CELSO LUIZ CARVALHO CÂMARA, seu 

marido. Aliás, a própria sentença reconheceu 

que houve 'negócio jurídico extremamente 
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confuso onde a sócia legítima da ALLCRED, sra. 

Ana Cláudia, tinha relação direta com o sócio 

da Brax, sendo sua companheira e pessoa da 

finança da empresa' (fls. 459), não se 

afigurando possível a manutenção da NOVAÇÃO 

simplesmente porque o contrato social 

estabelece que a administração da embargada 

pode ser exercida isoladamente ou em conjunto 

por ambas as sócias. 

A prova documental não deixa dúvida 

de que o “INSTRUMENTO PARTICULAR DE NOVAÇÃO DE 

DÍVIDA” em que se funda a defesa dos 

embargantes foi feito com data retroativa, eis 

que se realmente tivesse sido lavrado em 

10/05/2016, como consta a fls. 36, é evidente 

que as partes não estariam negociando as 

condições do pagamento do débito em 12, 13 e 

16/05/2016, conforme se verifica nos e-mails 

acostados a fls. 407/408, 473, 474 e 475. No e-

mail de fls. 408, que partiu do departamento 

executivo da BRAX, encaminhado por Alysson 

Fábio Ribeiro de Lima 

(alysson@braxgrupo.com.br) para Jorge Goffi 

Scartezzini, advogado da embargada, consta: 

'Prezado Jorge, boa tarde! Reportei a 

informação ao Sr. Celso Camara, que informou 

com relação a apresentação de garantia não é 

objeto da negociação e nunca foi, e que se 

trilharmos esse caminho deverão os envolvidos 

sentar novamente a mesa para discussão, pois 

não avançaremos nesses moldes'. E no e-mail de 
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fls. 473, encaminhado pelo mesmo Alysson a 

Fábio Berriel Monteiro, filho da sócia 

majoritária da embargada (Silvia Berriel 

Monteiro), consta: 'estou enviando em anexo 

para leitura INSTRUMENTO DE NOVAÇÃO DE DÍVIDA, 

importante se atentar ao prazo por conta do 

vencimento da parcela', havendo ainda o e-mail 

de fls. 474 no qual Alysson informa que 'não 

houve mudança alguma, infelizmente não 

avançaremos nestes moldes'. Assim, como todos 

os e-mails foram encaminhados em 12/05/2016, 

havendo também e-mails de Fábio Berriel 

Monteiro para o coembargante Celso e para 

Alysson nos dias 13 e 16/05/2016 (fls. 475), 

resta evidente que em 10/05/2016 não havia 

sido feita qualquer NOVAÇÃO e que a NOVAÇÃO 

acostada a fls. 30/36 é fruto de simulação.

Não bastasse isso, a prova oral 

produzida confirma e robustece a conclusão 

supra. A testemunha Alysson, que revelou ter 

acompanhado a negociação entre as partes por 

atuar na área administrativa da BRAX (3min e 

15seg.), informou que 'os pagamentos sempre se 

davam nas tratativas entre Fábio Berriel 

Monteiro, Gabriela Berriel Monteiro e Celso 

Luis Carvalho Câmara' (4min e 25seg.), de onde 

se conclui que Ana Cláudia nunca atuou nas 

negociações. Respondeu que 'até onde eu tenho 

conhecimento não houve por parte do sr. Fábio 

e da sra. Silvia anuência até porque eu 

entendo, me desculpa colocar dessa forma 
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excelência, a sra. Ana Cláudia tem 

participação no quadro societário da empresa' 

(6min e 16seg.), que não havia testemunha da 

ALLCRED no ato da assinatura da NOVAÇÃO (7min. 

e 6seg.) e que, apesar da NOVAÇÃO indicar que 

uma promissória de mais de R$600.000,00 teria 

sido quitada, não sabe se essa quitação 

efetivamente ocorreu, corroborando a tese 

defendida na impugnação aos embargos.

Mais esclarecedor ainda foi o 

testemunho de ANA CLÁUDIA COLOMBO, que assinou 

a NOVAÇÃO pela empresa embargada. Afirmou que 

trabalha no departamento financeiro tanto da 

BRAX quanto da ALLCRED (9min. e 40seg. e 9min. 

e 54seg.), que não tem acesso à conta da 

ALLCRED, que assinou a NOVAÇÃO em maio mas não 

lembra a data e que só ela estava presente no 

momento da assinatura do INSTRUMENTO DE 

NOVAÇÃO 'porque ninguém mais ficou no 

escritório' (11min. e 50seg.). Perguntada se 

obteve anuência da sócia majoritária da 

embargada, consignou 'eu disse que era 

importante assinar o documento pra nós 

podermos acalmar os credores, inclusive 

resgatar um cheque que a Gabriela tinha 

deixado ser alínea 12 e que era importante 

tirar o restritivo para que o Celso pudesse 

arrumar a nossa situação com a ALLCRED' 

(12min. e 09seg. - grifamos), restando claro 

que agiu no interesse dos coembargantes. 
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Verdade que em seguida disse que 

assinou em benefício da ALLCRED, mas depois 

consignou 'eu achei que tava todo mundo de 

acordo porque isso tava sendo muito discutido 

e cobrado via email pra que fosse feito e eu 

entendi que era importante a ALLCRED assinar, 

a ALLCRED' (12min. e 56seg.), esclarecendo de 

vez a questão ao aduzir que 'o problema é que 

num certo momento todo mundo desistiu de fazer 

isso, desapareceu; e eu que nunca tive contato 

com credor nenhum também não pude fazer nada 

(...) e também não tinha os documentos para 

entregar pro Celso Brax ajustar a situação 

financeira' (13min. e 18seg. - destacamos). 

Mais adiante, afirmou que 'travou (referindo-

se a negociação) no momento em que vocês, 

advogados da Silvia, quiseram garantias; não 

tinha garantia e isso impediu a assinatura do 

contrato em conjunto; não tinha; então tinha 

que fazer alguma forma; a BRAX confessar a 

dívida pra nos podermos explicar aos credores, 

tenham calma, tudo vai se resolver, sumiu todo 

mundo; não ficou ninguém na mesa' (14min. e 

25seg. - destacamos). No final do depoimento, 

não soube explicar como se deu a quitação da 

nota promissória de R$666.667,29 que, no item 

VI da NOVAÇÃO assinada por ela, consta ter 

sido 'regularmente quitada, oportunidade em 

que a credora restituiu referido título à 

devedora' (fls. 31), limitando-se a dizer que 

'eu não sei, isso teria que ser perguntado a 

ele (Celso) ... ele já fez um acordo e 
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resgatou, ela está paga' (20min. e 23seg.). 

Assim, mais uma vez resta claro que a NOVAÇÃO 

do débito dos embargantes não foi fruto da 

anuência das partes, mas de simulação entre 

Ana Cláudia Colombo e Celso Luiz Carvalho 

Câmara, seu marido.

Diante desse quadro, reconhecida a 

simulação nos moldes acima expostos, fica 

reformada a sentença para declarar a nulidade 

do INSTRUMENTO PARTICULAR DE NOVAÇÃO DE DÍVIDA 

firmado entre as partes. Por conseguinte, 

julgam-se improcedentes os embargos, carreando-

se aos embargantes o pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios 

arbitrados em 10% do débito que vier a ser 

apurado na execução, ficando contudo 

indeferido o pedido de condenação dos 

embargantes por litigância de má-fé, uma vez 

que não praticaram nenhuma das condutas 

previstas no art. 80 do CPC/15.”

9. Acresce que, reconhecida a nulidade na 

NOVAÇÃO, não há que se falar em ausência de liquidez, 

certeza ou exigibilidade dos cheques que instruem a 

execução, anotando ainda que o fato da embargada e da 

ALLCRED serem patrocinadas pelo mesmo advogado de modo 

algum é indicativo de má-fé ou conluio entre elas.

10. Diante desse quadro, mantém-se a 

improcedência dos embargos e os encargos sucumbenciais, 

ficando elevados os honorários advocatícios para 15% do 

valor atualizado do executivo consoante art. 85, §§ 2º e 
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11 do CPC/15, prosseguindo-se com a execução. 

11. Com esses fundamentos, nega-se 

provimento ao recurso. 

JOVINO DE SYLOS
Relator
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