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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0019504-69.2012.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante 
FABIANA BUENO DE OLIVEIRA SANTOS, são apelados MOVEIS RUDNICK S/A, 
BRA FOMENTO MERCANTIL LTDA e JANICE FERREIRA DA COSTA - ME.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17ª Câmara de Direito 
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram 
provimento parcial ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra 
este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO PASTORE 
FILHO (Presidente), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.

São Paulo, 17 de junho de 2016.

Paulo Pastore Filho
relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 21785
APEL.Nº: 0019504-69.2012.8.26.0099
COMARCA: BRAGANÇA PAULISTA
APTE.  : FABIANA BUENO DE OLIVEIRA SANTOS
APDO.  : MÓVEIS RUDNICK S.A., BRA FOMENTO MERCANTIL LTDA. e 

JANICE FERREIRA DA COSTA  ME

AÇÕES DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULOS 
DE CRÉDITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MATERIAIS E MORAIS E CAUTELAR DE SUSTAÇÃO 
DE PROTESTO  Cheques emitidos em razão de aquisição 
de móveis planejados, os quais não foram entregues  
Empresa de factoring que agiu de boa-fé, porquanto fez 
saber à consumidora que estava comprando os títulos e 
esta, por sua vez, manifestou concordância sem qualquer 
ressalva, propiciando que a operação fosse realizada  
Cheques em poder da empresa de factoring exigíveis e 
respectivos protestos regulares  Impossibilidade de 
reconhecimento da inexigibilidade do cheque em relação à 
beneficiária, empresa Gerrato & Souza Móveis, ante a 
incompreensível, inexplicável e injustificável desistência da 
ação em relação a ela  Legitimidade da empresa Móveis 
Rudnick S/A para figurar no polo passivo da demanda, 
diante da responsabilidade solidária prevista no art. 7º, 
paragráfo único, do Código de Defesa do Consumidor  
Obrigação da referida empresa de indenizar os prejuízos 
experimentados pela autora  Aplicação dos arts. 12 e 34 do 
mesmo diploma legal  Responsabilidade que abrange os 
danos emergentes, os quais correspondem ao preço pela 
aquisição dos móveis, acrescido de multa contratual, bem 
como os danos morais, os quais são devidos, uma vez que a 
questão extrapolou o simples descumprimento contratual - 
Apelante que foi vergonhosamente enganada, tendo sido 
enredada por empresas que, se valendo do nome de outra 
respeitável, obtiveram ganho ilícito e imerecido  
Indenização fixada em R$ 3.620,00  Majoração para R$ 
15.000,00, quantia proporcional ao evento e suas 
consequências  Demais pretensões deduzidas na inicial 
bem afastadas pela r. sentença  Recurso provido em parte. 

Acresça-se ao relatório da r. sentença proferida 

a fls. 197/202 que foi julgado improcedente o pedido 

cautelar de sustação de protesto de cheques da emissão da 

apelante e objeto de contrato de factoring, bem como 

parcialmente procedente o pedido principal, para o fim de 

declarar rescindido o contrato celebrado com JANICE 
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FERREIRA DA COSTA  ME e condená-la à devolução dos valores 

recebidos e ao pagamento da multa compensatória de 20% do 

valor do contrato de fornecimento e instalação de móveis 

planejados, além do pagamento de indenização por danos 

morais, no importe de R$ 3.620,00, afastada, por sua vez, a 

pretensão de declaração de inexigibilidade dos cheques em 

poder da empresa de factoring e proclamada a ilegitimidade 

de parte de MÓVEIS RUDNIK S.A.

Em relação a esta última, entendeu a r. sentença 

inexistir prova que evidencie qualquer relação jurídica 

entre ela e Janice, e, quanto à empresa de factoring 

(endossatária), considerou-a como terceira de boa-fé, cujas 

razões pessoais da devedora não lhe podem ser opostas.

A apelante pretende a reforma integral da 

decisão, buscando o acolhimento das pretensões rejeitadas 

pela sentença (fls. 213/218).

Afirma haver realizado negócio com Janice 

Ferreira da Costa  ME e Móveis Rudnick para o fornecimento 

de móveis planejados em 07 de abril de 2012, todavia o 

contrato indica haver confusão entre aquela empresa e 

Guerrato & Souza e, como consumidora, não tem a apelante o 

dever de fiscalizar os negócios entre Guerrato, Janice e 

Rudnick, especialmente quando o caderno de propaganda da 

Rudnik aponta como sua representante comercial em Bragança 

Paulista a empresa Guerrato & Souza, de sorte que a 

fornecedora Rudnick não pode ser havida como parte 

ilegítima, uma vez que, em última análise, foi ela a 

contratada para o fornecimento dos móveis.

Argumenta ser consumidora de boa-fé e, por isso, 

não deve pagar o valor correspondente aos cheques objeto da 

operação de factoring, mesmo porque a autorização e 

reconhecimento da validade dos cheques foram dados em nome 

de Guerrato & Souza, empresa que não foi contratada.
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Aduz que não pode ser penalizada com o pagamento 

por móveis que não recebeu e que tem cabimento a majoração 

do valor de indenização pelos danos morais e materiais.

O recurso foi recebido no duplo efeito e o 

preparo está anotado.

A apelada Rudnick ofereceu contrarrazões a fls. 

236/239, esclarecendo que a loja Guerrato & Souza Móveis 

Ltda. era mera comercializadora de móveis por ela 

fabricados, jamais sua representante comercial ou 

mandatária, de sorte que é, efetivamente, parte ilegítima 

para responder aos termos da ação, como bem foi proclamado 

pela r. decisão.

Por sua vez, a contrariedade oferecida por BRA 

Fomento mercantil Ltda. (fls.241/248) suscita, em 

preliminar, questão de não conhecimento do recurso em 

virtude de inépcia, uma vez que não apresenta em suas 

razões argumentos que contrariem as conclusões da sentença 

recorrida e não indica os pontos necessários para a reforma 

da decisão. 

Quanto ao mérito do recurso, argumenta que a 

apelante teve ciência inequívoca da transmissão dos 

cheques, com ela concordando expressamente, o que demonstra 

ser terceira de boa-fé, aplicando-se o estabelecido no art. 

25 da Lei do Cheque, razão pela qual a r. decisão merece 

ser mantida.

É o relatório.

O recurso merece provimento parcial, para 

reconhecer a legitimidade de parte e a solidariedade da 

empresa Móveis Rudnick S.A., ficando mantida, por sua vez, 

a improcedência da medida cautelar de sustação de protesto 

e da pretensão de declaração de inexigibilidade dos 

títulos.

Em primeiro lugar, deve ser dito que o recurso de 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 0019504-69.2012.8.26.0099 - Bragança Paulista 5

apelação não é inepto.

Lidas com atenção e espírito desarmado, as razões 

apresentam argumentos que se contrapõem àqueles adotados na 

r. sentença, apresentando, sim, motivos que a apelante 

entende relevantes para a modificação do julgado.

Não há, portanto, razão fundada para que não se 

conheça do recurso.

De seu turno, não obstante a declaração de fls. 

166/167 da lavra da apelante, na qual consta que ela teria 

recebido os móveis, o fato é que, seja pela revelia de 

Janice Ferreira da Costa  ME, seja em virtude da ausência 

de impugnação específica pelos demais, seja ainda porque a 

declaração está datada de 19 de abril de 2012 e o projeto 

somente foi aprovado em 01 de agosto daquele ano, constata-

se que os móveis não foram entregues, conforme a apelante 

afirmou.

Deve ser dito, também, que a r. sentença em 

nenhum momento pôs em dúvida a qualidade de consumidora de 

boa-fé da apelante, não obstante não ser verdadeira a 

declaração por ela firmada quanto à entrega dos móveis.

Entretanto, tal qualidade é insuficiente para a 

não aplicação do art. 25 da Lei do Cheque, e a empresa de 

factoring, neste caso, se mostrou absolutamente de boa-fé.

Assim é porque, antes de realizar a operação, fez 

saber à apelante que estava comprando os cheques e que ela 

deveria lhe avisar caso os títulos não fossem exigíveis.

A apelante, conforme os documentos bem analisados 

pela r. sentença, deu seu “de acordo” sem ressalva (fls. 

129/130), propiciando que a operação fosse realizada, com a 

transferência de dinheiro da empresa de factoring, que, 

diante da declaração de recebimento dos móveis (fls. 166), 

concluiu pela legalidade da venda e cumprimento das 

obrigações contratuais.
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É lícito concluir que se a apelante tivesse se 

manifestado contrária ou nem mesmo posto o “de acordo”, a 

operação não se realizaria ou, se realizada, não seria 

possível reconhecer a empresa de factoring como terceira de 

boa-fé de que trata o dispositivo da Lei do Cheque já 

mencionado.

A ninguém é dado descumprir a lei alegando 

desconhecimento, nem mesmo ao consumidor de boa-fé e, neste 

caso, a razão está com a empresa de factoring, pelo que, 

nesta parte, a r. sentença merece ser mantida, sendo, 

portanto, exigíveis os cheques em poder daquela empresa.

Diante disso, uma vez que os cheques são 

exigíveis, regulares sãos os respectivos protestos, de 

sorte que fica também confirmada a improcedência da ação 

cautelar de sustação de protesto.

De seu turno, o fato de constar nos cheques como 

beneficiária não a empresa Janice Ferreira da Costa  ME, 

mas Guerrato & Souza Móveis, não autoriza o reconhecimento 

da inexigibilidade do cheque em relação a esta empresa, de 

acordo com o previsto no art. 47 do Código de Processo 

Civil de 1973, ante a incompreensível, inexplicável e 

injustificada desistência da ação em relação a ela, 

especialmente diante da pluralidade de documentos, como se 

verá abaixo, o que exigia a citação daquela empresa. 

 Por sua vez, em relação a Móveis Rudnick S.A. a 

decisão merece ser modificada, porquanto, diante dos termos 

do Código de Defesa do Consumidor, a empresa em questão é 

absolutamente solidária perante a consumidora.

Com efeito, os elementos probatórios indicam a 

indeclinável aplicação do disposto no art. 7º, parágrafo 

único, do referido diploma legal.

O documento de fls. 25/31 ostenta a marca 

distintiva da Rudnick, consta a observação de que a venda 
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estava sendo realizada na loja Rudnick Bragança e foi 

firmado, representando a empresa Janice Ferreira da Costa  

ME, pela mesma pessoa que endossou os cheques de fls. 32/36 

e 51, subscreveu o instrumento particular de comodato de 

peças publicitárias, de cessão de uso da marca e outras 

avenças de fls. 102/107, bem como o Termo Aditivo ao 

Contrato de Fomento Mercantil nº 62 juntado a fls. 125/126 

e a nota promissória de fls. 127, ou seja, quem 

representava também a empresa Guerrato & Souza Móveis, 

EDUARDO GUERRATO.

O que se vê, portanto, é que utilizando a 

estrutura então oferecida com base em contrato pela 

Rudnick, de quem o produto foi buscado pela consumidora, 

viu-se esta, por força dos acontecimentos, enredada na 

trama ali criada, adquirindo móveis da fabricação da 

Rudnick, em loja que ostenta seu totem, em papel timbrado 

de sua marca.

Diante da estrutura da loja, do uso da marca 

Móveis Rudnick na fachada principal e dos acessórios de 

merchandising (fls. 103), resulta claro que a consumidora 

estava adquirindo produtos fornecidos pela Rudnick, como se 

tivesse com ela tratando.

Não restam dúvidas, portanto, de que 

solidariamente a empresa que havia credenciado para venda 

de seus produtos responde pelos danos que nessas 

circunstâncias foram causados à apelante, independentemente 

de culpa, como, aliás, estabelece o art. 12 do Código de 

Defesa do Consumidor.

O sistema geral do Código de Defesa do Consumidor 

e os dispositivos específicos, dentre eles os já citados e 

o art. 34 do mencionado diploma legal, impõem ao fornecedor 

os deveres de cuidado, cooperação, informação, 

transparência e respeito à confiança depositada pelos 
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consumidores, seja aos fornecedores diretos, seja aos 

indiretos, principais ou auxiliares.

Diante disso, a empresa Rudnick está mesmo 

obrigada a indenizar os prejuízos experimentados pela 

consumidora.

A responsabilidade abrange não só os danos 

emergentes, tais sejam, os valores correspondentes aos 

cheques compensados e aqueles em poder da empresa de 

factoring, os quais deverão ser pagos, como também os danos 

morais.

Os danos emergentes correspondem ao preço pela 

aquisição dos móveis, ou seja, os valores de todos os 

cheques, sejam os compensados, sejam aqueles em poder da 

empresa de factoring, acrescidos da multa contratual 

apontada na r. sentença.

Foram bem excluídos os demais pleitos, pois, 

embora tenha a apelante ajustado o preço dos serviços de 

sua advogada, o fato é que o valor que afirma ter pago se 

mostra absolutamente desproporcional ao tipo do trabalho 

desenvolvido, devendo, caso queira, promover ação para o 

arbitramento proporcional. Igualmente foi bem afastada a 

pretensão de indenização por aluguel pago e guarda noturno, 

seja porque o contrato, a procuração e a petição inicial 

demonstram que a apelante não mudou de residência e, 

portanto, não pagou aluguel de outro imóvel em virtude dos 

fatos aqui examinados, seja porque o serviço de guarda 

noturno se mostra aquele ordinário, que muitos de nós 

pagamos.

Por sua vez, os danos morais são devidos.

Assim é porque a questão extrapolou o simples 

descumprimento contratual.

A apelante foi vergonhosamente enganada, viu-se 

enredada por empresas que, se valendo do nome de outra 
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respeitável, obtiveram ganho ilícito e imerecido em 

detrimento do patrimônio, da paz, do estado de felicidade 

de quem apenas queria melhorar as instalações de seu lar.

Diante destas considerações e levando-se em conta 

que a indenização por dano moral tem a finalidade de apenar 

o transgressor e conceder lenitivo à vítima, sem que 

acarrete o empobrecimento de um e o enriquecimento de 

outro, e deve ser estabelecida de forma proporcional e 

razoável, o valor arbitrado merece ser majorado.

Para atender aos requisitos e pressupostos acima, 

a importância de R$ 15.000,00, corrigida a partir desta 

data, mostra-se adequada para indenizar os danos morais 

sofridos pela consumidora.

Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao 

recurso, para o fim de reconhecer a legitimidade passiva de 

Móveis Rudnick S.A. e condená-la, bem assim Janice Ferreira 

da Costa, ao pagamento da indenização por danos materiais 

correspondentes ao valor do contrato e da multa pela 

rescisão ante o inadimplemento completo das contratadas, 

bem como ao pagamento dos danos morais aqui arbitrados, 

tudo acrescido de juros de mora na forma estabelecida pela 

sentença, aqueles corrigidos a partir da distribuição e 

estes a partir desta data, ficando ambas as empresas 

condenadas ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação 

(principal corrigido mais juros de mora).

PAULO PASTORE FILHO 

Relator
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