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E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 
FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR 
DE LEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA. AUSÊNCIA À AUDIÊNCIA DE 
CONCILIAÇÃO – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – MULTA 
DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

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 (art. 13 e 25 da Lei nº 7.357/85). 

Incorre em ato atentatório à dignidade da justiça a parte que não 
comparece à audiência de conciliação, nem justifica sua ausência.

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, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Campo Grande, 22 de novembro de 2017.

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 Apelação em face da 
sentença (f. 237-246) proferida em 26 de junho de 2017 por Ellen Priscile  Xandu 
Kaster Franco, Juiza da 1ª Vara Cível de Nova Andradina  que na ação de obrigação de 
fazer c/c indenização por danos materiais e morais  proposta em desfavor de 
Apoema Factoring e Fomento Mercantil Ltda, julgou parcialmente procedentes os 
pedidos contidos na inicial, a fim de condenar a requerida à substituição dos móveis 
entregues com defeito e à entrega dos faltantes, ao pagamento de multa contratual por 
inadimplemento, bem como, à indenização por danos materiais e morais.

Em razões recursais (f. 249-263), argui que o não comparecimento 
injustificado das recorridas na audiência de conciliação, implica em ato atentatório a 
dignidade da justiça com a consequente aplicação de multa.

Em sede de preliminar afirma a legitimidade da apelada Apoema 
Fatctoring e Fomento Mercantil Ltda. para figurar no polo passivo da demanda, ao 
argumento de que é detentora dos cheques sustados.

No mérito, afirma que "é totalmente razoável e proporcional a 
condenação em abatimento e/ou compensação dos valores pagos pela recorrente caso a 
segunda recorrida (morena) não cumpra o determinado na sentença, valores estes em 
poder da primeira recorrida (apoema)", referindo-se aos cheques sustados.

Requer:
a) preliminarmente, condenar as recorridas na multa determinada 

no art. 334, § 8o, do CPC, por ato atentatório a dignidade da justiça;
b) reformar o decisum do Juízo "a quo", e reconhecer/declarar a 

legitimidade passiva ad causam da primeira recorrida Apoema Factoring 
e Fomento Mercantil LTDA;

c) determinar o abatimento/compensação dos valores condenados 
no descisum a aquo sobre os valores dos cheques sustados, em caso de 
descumprimento da obrigação de entregar os produtos faltantes e de 
reparar os defeituosos;

d) Ao final, requer-se, ainda, a inversão dos ônus sucumbências e a 
condenação do Apelado nas despesas e custas processuais.

O apelado apresentou contrarrazões de apelação (f. 273-284), 
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 proferida pela Juíza da 1ª 
Vara Cível de Nova Andradina que, na ação de obrigação de fazer c/c danos 
materiais e morais e pedido de tutela provisória proposta em desfavor de Apoema 
Factoring e Fomento Mercantil Ltda e Morena Instalações Comerciais LTDA – 
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ME, reconheceu a ilegitimidade passiva da requerida Apoena e julgou parcialmente 
procedentes os pedidos contidos na inicial, a fim de condenar a requerida Moema à 
substituição dos móveis entregues com defeito e à entrega dos faltantes, ao pagamento 
de multa contratual por inadimplemento, bem como, à indenização por danos materiais 
e morais.

Confira-se o dispositivo da sentença (f. 237/246):

Isso posto, com espeque no artigo 485, VI, do Código de Processo 
Civil, reconheço a ilegitimidade passiva da empresa Apoema Factoring e 
Fomento Mercantil Ltda. Em razão da sucumbência, fica a parte 
requerente condenada ao pagamento de honorários advocatícios, que, em 
atenção à qualidade do trabalho desenvolvido, fixo em R$2.000,00 (dois 
mil reais), nos termos do artigo 85, §2º, do mesmo "códex".

Adiante, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 
julgo procedentes, em parte, os pedidos, para o fim de:

3.1 condenar a parte requerida Morena Instalações Comerciais 
Ltda-ME à obrigação de fazer consubstanciada na substituição dos 
móveis entregues com defeito (f. 34-35) e à entrega dos bens móveis 
faltantes descritos à f. 3, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa 
diária de R$200,00 (duzentos reais);

3.2 condená-la, ainda, ao pagamento de multa contratual por 
inadimplemento parcial no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), bem como 
em indenização por danos materiais, no valor de R$10.050,00 (dez mil e 
cinquenta reais), com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo 
IGMP-FGV, a partir da citação;

3.3 e, por fim, condená-la ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil 
reais), a título de indenização por danos morais, com juros moratórios de 
1% (um por cento) ao mês e com correção monetária mensal pelo IGPM-
FGV, ambos a partir da data desta sentença de arbitramento (a correção 
monetária com base na Súmula de n. 362 do e. Superior Tribunal de 
Justiça).

Em consequência da sucumbência, condeno a parte requerida ao 
pagamento de 80% custas processuais e dos honorários advocatícios, que 
fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do total da 
condenação, considerados os trabalhos advocatícios e a natureza desta 
causa, nos termos do artigo 85, §2°., do Código de Processo Civil. Fica a 
parte requerente condenada também a 20% das custas; sem honorários 
advocatícios, ante a revelia.

Translade-se cópia desta sentença, após a preclusão recursal, para 
os autos apensos. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
 
Em razões recursais (f. 249-263), argui que o não comparecimento 

injustificado das recorridas na audiência de conciliação, implica em ato atentatório a 
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dignidade da justiça com a consequente aplicação de multa.
Em sede de preliminar afirma a legitimidade da apelada Apoema 

Fatctoring e Fomento Mercantil Ltda. para figurar no polo passivo da demanda, ao 
argumento de que é detentora dos cheques sustados.

No mérito, afirma que "é totalmente razoável e proporcional a 
condenação em abatimento e/ou compensação dos valores pagos pela recorrente caso a 
segunda recorrida (morena) não cumpra o determinado na sentença, valores estes em 
poder da primeira recorrida (apoema)", referindo-se aos cheques sustados.

Requer:

a) preliminarmente, condenar as recorridas na multa determinada 
no art. 334, § 8o, do CPC, por ato atentatório a dignidade da justiça;

b) reformar o decisum do Juízo "a quo", e reconhecer/declarar a 
legitimidade passiva ad causam da primeira recorrida Apoema Factoring 
e Fomento Mercantil LTDA;

c) determinar o abatimento/compensação dos valores condenados 
no descisum a aquo sobre os valores dos cheques sustados, em caso de 
descumprimento da obrigação de entregar os produtos faltantes e de 
reparar os defeituosos;

d) Ao final, requer-se, ainda, a inversão dos ônus sucumbências e a 
condenação do Apelado nas despesas e custas processuais.

O apelado apresentou contrarrazões de apelação (f. 273-284), 
pugnando pelo improvimento do recurso.

Breve relato dos fatos.
A autora/apelante alega que contratou os serviços da requerida 

Morena para a fabricação, instalação de móveis em MDF, prateleiras, vidros e de 
mezanino, pelo valor total de R$80.000,00, com pagamento da quantia de R$40.000,00 
no prazo de quinze dias após a assinatura do contrato e o restante, R$40.000,00, quinze 
dias após a prestação dos serviços, com previsão de entrega em 8/4/2016. 

Aduz que os móveis somente foram entregues, de forma parcial, em 
6/5/2016, com vários defeitos, bem como que, para instalação do mezanino, por culpa 
da requerida Morena, foi necessária a substituição de um viga de seu imóvel, bem como 
a construção de escada de acesso, o que custou o valor de R$10.050,00. 

Expõe que, em razão do atraso e dos defeitos verificados nos móveis, 
registrou boletim de ocorrência para preservação de direitos, bem como efetuou a 
sustação dos cheques emitidos para pagamento.

Destaca que, de boa-fé, assinou termo de confirmação de emissão de 
cheques para a requerida Apoena; disse que, ante o inadimplemento contratual da 
requerida Morena, informou à Apoena sobre os cheques sustados. 

Sustenta que sofreu danos materiais e morais; pugna pela concessão 
de tutela de urgência; requer: a condenação da requerida Morena Instalações Comerciais 
Ltda-ME: a) a efetuar a substituição dos móveis com defeito e/ou abatimento; b) danos 
materiais, no valor de R$10.050,00; c) danos morais, em R$3.000,00; d) multa 
contratual, em R$8.000,00. Pleiteou, ainda, pela condenação solidária das requeridas ao 
pagamento de honorários advocatícios, custas e despesas processuais. 

A tutela de urgência foi deferida (f. 51-54).
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Designada audiência de conciliação, a requerida Apoena manifestou 
desinteresse em comparecer (f. 66/67), o que foi indeferido (f. 68/69), decisão da qual a 
requerida interpôs embargos de declaração (f. 70/72), que foi julgado improcedente (f. 
98/99)

Audiência inicial infrutífera (f. 100), em virtude da ausência das 
requeridas.

As requeridas foram citadas (f. 81/97).
A requerida Apoema Factoring e Fomento Mercantil Ltda contestou 

(f. 102-117), arguindo preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alegou que 
consultou previamente a parte requerente sobre a regularidade, liquidez, exigibilidade e 
certeza dos cheques emitidos, conforme documento datado em 19/2/2016 e defendeu 
que a parte autora não pode obstar a execução dos cheques (autos n. 
0803069-87.2016.8.12.0017).

A contestação foi impugnada (f. 121-124).
O feito foi saneado (f. 165-167); a preliminar de ilegitimidade 

passiva suscitada pela requerida Apoena foi rejeitada; determinou-se a produção de 
prova testemunhal.

Em audiência, ouviu-se a testemunha Maura Paulo (f. 205-206).
Memoriais pelas partes à f. 209-217 e 219-236.
Sobreveio a sentença de parcial procedência objeto do recurso.
Pois bem.
Quanto à matéria devolvida em sede recursal, temos:
Alegação de Legitimidade da apelada Apoena para figurar no polo 

passivo da demanda;
Declaração de créditos junto à requerida Apoena referente  aos 

valores pagos à requerida Morena;
Aplicação de multa pelo não comparecimento das partes à audiência 

de conciliação.

Preliminar de legitimidade passiva.
No que se refere às condições da ação, o atual CPC (Lei n. 13.105, 

de 16.03.2015) não faz mais referência a possibilidade jurídica do pedido, mantendo a 
exigência de demonstração de interesse e legitimidade.

Confira-se: 

"Art. 17.  Para postular em juízo é necessário ter interesse e 
legitimidade".

Inexistindo o interesse ou legitimidade para postular em juízo, a 
consequência prevista pelo CPC/2015 será o juiz prolatar sentença em que não será 
resolvido o mérito.

Veja-se:

"Art. 485.  O juiz não resolverá o mérito quando:
I - indeferir a petição inicial;
II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por 

negligência das partes;
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III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 
autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de 
desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de 
coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;
VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem 

ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;
VIII - homologar a desistência da ação;
IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada 

intransmissível por disposição legal; e
X - nos demais casos prescritos neste Código.
§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será 

intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.
§ 2o No caso do § 1o, quanto ao inciso II, as partes pagarão 

proporcionalmente as custas, e, quanto ao inciso III, o autor será 
condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado.

§ 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, 
V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer 
o trânsito em julgado.

§ 4o Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o 
consentimento do réu, desistir da ação.

§ 5o A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.
§ 6o Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono 

da causa pelo autor depende de requerimento do réu.
§ 7o Interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os 

incisos deste artigo, o juiz terá 5 (cinco) dias para retratar-se".

Sobre a legitimidade, Daniel Amorim Assumpção Neves expõe1:

"Conforme tradicional lição doutrinária, a legitimidade para agir 
(legitimatio ad causam) é a pertinência subjetiva da demanda, ou, em 
outras palavras, é a situação prevista em lei que permite a um determinado 
sujeito propor a demanda judicial e a um determinado sujeito propor a 
demanda judicial e a um determinado sujeito formar o polo passivo dessa 
demanda".

Em se tratando de relação cambial, que atrai as diposiçoes da Lei 
7.357/1985, dispõe o artigo 25:

"Quem for demandado por obrigação resultante de cheque não 
pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o 
emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu 
conscientemente em detrimento do devedor".

Na hipótese, a emissão dos cheques pela apelante para o pagamento 
de aquisição de produtos e prestação de serviços junto à requerida Morena é 
incontroversa.

1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – volume único. Salvador: 
Ed. JusPodivm, 2016. P. 76.
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Referidos cheques foram colocados em circulação e, desse modo, 
não pode o emitente pretender que seja excluída sua responsabilidade pelo pagamento 
dos mesmos, em prejuízo do portador, terceiro de boa-fé, isso porque, os títulos de 
crédito nas suas mais variadas espécies guardam em si três características fundamentais, 
quais sejam: cartularidade, autonomia e literalidade.

Acerca da questão, as lições de Fábio Ulhoa Coelho: 

"...existe todo um aparato jurídico armado (o regime jurídico-
cambial) que garante ao comerciante credor: a) aquela pessoa que lhe 
transfere o título - o seu devedor - não poderá cobrá-lo mais (princípio da 
cartularidade); b) todas as relações jurídicas que poderão interferir com 
o crédito adquirido são apenas aquelas que constam, expressamente, do 
título e nenhuma outra (princípio da literalidade); c) nenhuma exceção 
pertinente a relação da qual ele não tenha participado terá eficácia 
jurídica quando da cobrança do título (princípio da autonomia). (...) 
Dessa forma, o direito protege o próprio crédito comercial e possibilita a 
sua circulação com mais facilidade e segurança, contribuindo para o 
desenvolvimento da atividade comercial". (in: Manual de direito 
comercial. 10 ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 1999 (p.215-216)

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. COMERCIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
NULIDADE DE TÍTULO COM PEDIDO DE SUSTAÇÃO DE 
PROTESTO. ENDOSSO DO CHEQUE. CIRCULAÇÃO. PRINCÍPIOS DA 
AUTONOMIA E DA ABSTRAÇÃO DOS TÍTULOS DE CRÉDITO 
(CC/2002, ARTS. 915 E 916; LEI 7.357/85 - LEI DO CHEQUE -, ART. 
25). VERIFICAÇÃO DA CAUSA SUBJACENTE DO NEGÓCIO 
JURÍDICO. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS AO PORTADOR DO 
TÍTULO ENDOSSADO. HIPÓTESE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. 
NÃO OCORRÊNCIA NO CASO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. De acordo com o que dispõem o Código Civil de 2002, em seus 
arts. 915 e 916, e a Lei do Cheque, em seu art. 25, o devedor somente 
pode opor ao portador as exceções fundadas em relação pessoal com este 
ou em relação ao título, em aspectos formais e materiais. Nada pode 
opor ao atual portador relativamente a relações pessoais com os 
portadores precedentes ou mesmo com o emitente do título.

2. A única ressalva legal, que viabiliza as exceções mencionadas, 
tem cabimento quando o portador estiver agindo de má-fé, circunstância 
que não se verifica na espécie.

3. Recurso especial conhecido e provido para julgar improcedente a 
ação declaratória de nulidade de títulos e de sustação de protesto.

(REsp 889.713/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA 
TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 17/11/2014). Destaquei.
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APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE 
TÍTULO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 
DANOS MORAIS – CHEQUE REPASSADO A TERCEIRO -  
AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO - 
INOPONIBILIDADE DAS RELAÇÕES PESSOAIS AO PORTADOR DE 
BOA-FÉ DECORRENTES DA RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE – 
PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. 

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a 
alegada falta de relação negocial entre o devedor e o portador do cheque 
não leva a sua nulidade, diante do princípio da autonomia dos títulos de 
crédito.

Segundo a Lei do Cheque, em seu art. 25, o devedor somente pode 
opor ao portador as exceções fundadas em relação pessoal com este ou 
em relação ao título, em aspectos formais e materiais. Nada pode opor 
ao atual portador relativamente a relações pessoais com os portadores 
precedentes ou mesmo com o emitente do título.

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 (art. 13 e 25 da Lei nº 
7.357/85). 

(Apelação - Nº 0801287-67.2015.8.12.0021. Relator(a): Des. 
Eduardo Machado Rocha; Comarca: Três Lagoas; Órgão julgador: 3ª 
Câmara Cível; Data do julgamento: 01/12/2015; Data de registro: 
01/12/2015). Destaquei.

Como se vê, o título de crédito, uma vez colocado em circulação, 
mediante a sua transferência, se desvincula do negócio que o originou, como forma de 
proteger o terceiro de boa-fé e conferir segurança jurídica à circulação do crédito 
representado pelo título. 

No caso dos autos, a pretensão inicial cinge-se ao inadimplemento 
contratual por parte da requerida Morena, não alcançando a relação cambial, referente 
aos cheques colocados em circulação, mormente considerando-se o documento 116, de 
"confirmação de títulos e recebimento de mercadorias/serviços", firmado pela 
autora/apelante, anuindo com a transferência do crédito representados nos cheques 
inicialmente emitidos em favor da requerida Morena.

Neste sentido, confira-se o disposto no artigo 52 da lei n.º 
7.357/1985 (lei do cheque):

Art . 52 O portador pode exigir do demandado:
I - a importância do cheque não pago;
II - os juros legais desde o dia da apresentação;
III - as despesas que fez;
IV - a compensação pela perde do valor aquisitivo da moeda, até o 

embolso das importâncias mencionadas nos itens antecedentes.
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Assim, não prospera a pretensão recursal da apelante no sentido de 
reconhecer a legitimidade da requerida/apelada Apoena, devendo ser mantida a 
sentença. 

Quanto ao pedido de compensação, confirmada a sentença de 1º 
Grau que reconheceu a ilegitimidade da apelada Apoena, prejudicado o pedido de 
"abatimento/compensação" de valor pago à requerida Morena, mesmo porque, estranha 
à lide. 

Multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
Dispõe o § 8º do  art. 384 do CPC:
O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência 

de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 
com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da 
causa, revertida em favor da União ou do Estado.

Intimadas à comparecerem à audiência, a requerida Apoena 
manifestou desinteresse na audiência de conciliação. 

Não se olvida que ausência da parte à audiência consubstancia ato 
atentatório à dignidade da justiça, punida com multa. 

No entanto, dada as peculiaridades do caso, uma vez que  
reconhecido que a apelada é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, 
tendo sido postergada a análise da multa para fase da sentença, a penalidade não se lhe 
aplica.

Por sua vez, a requerida Morena não se manifestou, nem compareceu 
ao ato, o que impõe a aplicação de multa em seu desfavor.

 
Dispostivo.
Ante o exposto, conheço do recurso interposto por Veridiana 

Kanashima Ltda- Me, porém, dou-lhe parcial provimento para aplicar multa à 
requerida Morena Instalações Comerciais LTDA ME no valor equivalente 0,5%  do 
valor da causa, em favor do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art.  384, § 
8º2, do CPC.

2 O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 
dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 
valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado.



Tribunal  de Justiça  do Estado  de Mato Grosso  do Sul

D E C I S Ã O

Como consta na ata, a decisão foi a seguinte:

POR UNANIMIDADE, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO 
RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Presidência do Exmo. Sr. Des. Odemilson Roberto Castro Fassa
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. Dorival Renato 
Pavan.

Campo Grande, 22 de novembro de 2017.
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