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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Apelação 
nº 1001579-83.2016.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GIANE 
GONÇALVES DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MELARA & FARIA 
COBRANÇA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ME.

ACORDAM, em 24ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar, negaram 
provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o 
voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
WALTER BARONE (Presidente sem voto), DENISE ANDRÉA MARTINS 
RETAMERO E SALLES VIEIRA.

São Paulo, 8 de junho de 2017.

SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 3494

Nº Processo - Classe: 1001579-83.2016.8.26.0008 - Apelação

Origem: Comarca de São Paulo

Juíza de 1º Grau: Sabrina Martinho Soares 

Partes: Apelante: Giane Gonçalves de Lima 
Apelado: Melara & Faria Cobrança e Apoio Administrativo 
Ltda Me

AÇÃO MONITÓRIA. Cheque nominal. Cessão de crédito 
comprovada. Legitimidade ativa da cessionária 
configurada. PRELIMINAR REJEITADA.

CHEQUE. Cessão de crédito. Alegação de desfazimento do 
negócio. Recorrente não opôs exceções pessoais, quando 
tomou conhecimento da cessão, o que conduz à conclusão de 
que por ocasião da cessão não havia motivos que 
impedissem a regularidade e a eficácia da transferência da 
titularidade dos cheques. Recorrente também não fez 
nenhuma prova do desfazimento. Sentença de procedência 
mantida. RECURSO IMPROVIDO.

O presente Recurso de Apelação foi interposto contra a r. sentença de 

fls. 89/92, proferida em Ação Monitória lastreada em cheques, a qual julgou procedente 

o pedido.

Segundo o alegado, a recorrente teria emitido título nominal à empresa 

BR Brasil Soluções Ambientais e não teria qualquer relação jurídica com a autora, 

postulando o reconhecimento da ilegitimidade passiva.

Além disso, o negócio que teria dado origem aos cheques fora 

desfeito, tendo a recorrente ciência do desacordo comercial.

Dessa forma, os cheques seriam inexigíveis.
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O recurso foi regularmente processado, com resposta e isento de 

preparo.

É O RELATÓRIO.

A preliminar arguida pela recorrente não procede, devendo ser 

rejeitada.

Cuida-se de ação monitória lastreada em cheques emitidos pela 

requerida nominalmente à empresa BR Soluções Ambientais (fls. 16/21), movida pela 

empresa portadora dos títulos.

Em que pese não existir endosso, a portadora demonstrou que os 

títulos foram objeto de cessão (fls. 11/12) e que notificou a devedora (fls. 13/14).

Dessa forma, não que há se falar em ilegitimidade ativa da recorrida 

para o ajuizamento da monitória.

No mérito, o recurso não comporta provimento.

A requerida não negou a emissão e autenticidade dos cheques 

cobrados, limitando-se a afirmar que não mantivera relações comerciais com a autora e 

que a relação negocial que dera origem aos cheques fora desfeita.

Com efeito, tratando-se de cessão de crédito - em operação de fomento 

mercantil  e subordinando-se a transferência dos créditos à disciplina do artigo 294 do 

CC, tal contexto autorizaria à emitente a oponibilidade das exceções pessoais em face da 

cessionária no momento da notificação.

Ocorre que na circunstância do processo, a recorrente não opôs as 

exceções pessoais, quando tomou conhecimento da cessão  notificação enviada e 

recebida no mesmo endereço em que a requerida fora citada  possibilitando à conclusão 

de que por ocasião da cessão não existiriam motivos que impedissem a regularidade e a 

eficácia da transferência da titularidade dos cheques.
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Além disso, ainda que fosse admissível a oposição das exceções 

pessoais do emitente em relação ao cessionário adquirente dos títulos em operação de 

fomento mercantil  em razão da alegação de não recebimento da notificação - caberia à 

requerida  comprovar que o negócio que dera origem às cártulas fora desfeito, mas 

nenhum documento neste sentido foi encartado aos autos.

Dessa forma, razoável e justa a condenação da requerida ao 

pagamento dos cheques.

Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos 

termos da fundamentação.

SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ

Relatora
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