
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

ACÓRDÃO
Apelação Cível nº 0000831-69.2011.815.0131
Origem : 5ª Vara da Comarca de Cajazeiras
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Apelante : Pedro Abrantes Neto
Advogado : Tiago Leite Ferreira – OAB/PB nº 11.707
Apelado : Banco do Brasil S/A
Advogados : Rafael Sganzerla Durand – OAB/PB nº 211.648 -A 
 

APELAÇÃO.  AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C  RESTITUIÇÃO  E  PERDAS  E  DANOS.
IMPROCEDÊNCIA.  IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR.
CONTRATO  DE  CESSÃO  DE  CRÉDITO.
AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL. APRESENTAÇÃO
DE ÔNUS DESCONHECIDO NO ATO DO AJUSTE.
RESPONSABILIZAÇÃO  DA  INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA  EM  CEDER  BEM
DESEMBARAÇADO.  CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.  INTERPRETAÇÃO  CONJUNTA.
ACERVO  PROBATÓRIO  FAVORÁVEL  À
PRETENSÃO  RECURSAL.  DANOS  MORAIS.
AFASTAMENTO. PLEITO PARA IMPOSSIBILITAR
AJUIZAMENTO  DE  FUTURAS  AÇÕES.
INOVAÇÃO  RECURSAL  E  VIA  INADEQUADA.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECLAMO. 

Apelação Cível nº 0000831-69.2011.815.0131                                                                                                                                                                                1



- Nos contratos bilaterais, entre os quais o de cessão
de  crédito,  os  contratantes  que  o  firmaram  têm o
dever de cumprir, recíproca e concomitantemente, as
prestações e obrigações por eles assumidas, portanto,
não se pode exigir de uma parte, sem a contrapartida
da outra.

-  A  interpretação  sistemática  das  cláusulas
contratuais  em  questão,  levam  à  conclusão
inequívoca de que, uma vez descumprida a avença,
possibilita-se  a  rescisão,  retornando  ao  status  quo
ante, com acréscimo dos consectários legais. 

-  O  descumprimento  contratual  quando  não
acompanhada  de  fato  capaz  de  repercutir
profundamente  no  patrimônio  psíquico  do
promovente  é  insuficiente  para  configurar  ofensa
moral indenizável.

-  Não  há  como  prosperar  a  pretensão  de  impedir
ações porventura ajuizadas contra o recorrente,  seja
por configurar inovação recursal ou pela inadequação
da  via  eleita,  condutas  inviabilizadas  pelo
ordenamento jurídico.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, prover, em parte, o recurso.

Trata-se de  APELAÇÃO, fls. 222/243, interposta por
Pedro Abrantes Neto contra sentença proferida pela Juíza de Direito da 5ª Vara da
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Comarca de Cajazeiras, fls. 219/221, que indeferiu o pedido inserto nos autos da Ação
de Obrigação de Fazer c/c Restituição e Perdas e Danos  ajuizada em desfavor do
Banco do Brasil S/A, nestes termos:

Destarte,  verificado  que  não  assistem  razão  as
pretensões  do  impetrante  pelas  razões  expostas,
JULGO  IMPROCEDENTE o  pleito  inicial,  nos
termos do artigo  478,  inciso  I,  do  novo Código de
Processo Civil. 

Em suas  razões,  após  reiterar  os  termos fáticos  do
litígio, o recorrente aduziu, em suma, existência de defeito do negócio jurídico e má-
fé  da  instituição  financeira,  hábeis  a  desfazer  o  contrato  de  cessão  de  crédito,
atribuindo ainda ao apelado à responsabilidade de bem guardar o imóvel, haja vista
assumir a condição de depositário. Pugnou, ao final, pelo provimento do apelo, a fim
de ver julgado procedente sua pretensão. 

O  Banco do Brasil S/A apresentou contrarrazões às
fls.  247/252, postulando a manutenção da sentença,  pois,  em resumo, não haveria
ilegalidade  nenhuma  em  sua  conduta,  atuando  em  regular  exercício  do  direito.
Ademais, inexiste defeito no negócio jurídico formulado pelas partes, afastando-se
qualquer restituição pecuniária.

A  Procuradoria  de  Justiça,  fls.  269/270,  através  da
Dra. Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, não se manifestou no mérito.

É o RELATÓRIO.

VOTO

De uma análise do processo, depreende-se que, em
26  de  fevereiro  de  2010,  Pedro  Abrantes  Neto firmou  um  Contrato  de  Cessão
Crédito Bancário, fls. 19/20, com ulterior Escritura Pública, fls. 26/29, junto ao Banco
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do Brasil S/A, através do qual, recebeu a quantia de  R$ 1.200.000,00 (um milhão e
duzentos mil  reais) e  mais  R$ 50.000,00 (cinquenta mil  reais),  para o rateio dos
honorários  advocatícios,  concernente  a  aquisição  dos  imóveis  matriculadas  no
respectivo registro sob os nº 1.777 e nº 2.662, localizados na cidade de Cajazeiras,
fazendo-o com o intento de finalizar a ação de execução movida pelo promovente
contra a Algodoeira Sertaneja Ltda, tombada sob o nº 013.1995.000.911-1. Acontece
que adquiriu os terrenos de boa-fé, ciente de que não caíra quaisquer ônus sobre eles,
quando foi surpreendido com a existência de invasões, ação reivindicatória ajuizada
contra mencionado imóvel, assim como a arrematação de parte do bem, em virtude
de ação proveniente da Justiça do Trabalho.

Desse modo, o  cerne do presente litígio reside em
saber se, ao realizar o contrato de cessão de crédito, o promovido teria a obrigação de
transmitir,  à  parte  autora,  além  dos  créditos,  os  bens  livres  e  desimpedidos  de
qualquer ônus.

A resposta é positiva.

Convém destacar, para melhor compreensão, que o
Banco do Brasil S/A, em outra ação (013.1995.000.911-1) movida em face da Empresa
Algodoeira Sertaneja S/A, buscava a execução de créditos em seu favor, sendo alvo
de  penhora  alguns  bens  dados  em  garantia  pela  empresa,  incluindo-se  imóveis
localizados no Município de Cajazeiras, medindo estes, um total de 37.400m².

As  partes  juntamente  com  Pedro  Abrantes  Neto
celebraram contrato de cessão de crédito, razão pela qual foi homologada a extinção
da ação executiva, fl. 22/23, restando acordado que o  Banco do Brasil S/A cedente
receberia  a  quantia  de  R$  1.200.000,00  (um  milhão  e  duzentos  mil  reais)  e  os
advogados, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de honorários, enquanto, de
outro  lado,  a  Pedro Abrantes Neto,  um dos cessionários,  seriam destinados dois
terrenos, objetos da garantia, penhorados nos autos da execução.

Acontece  que,  ao  celebrar  o  mencionado  ajuste,
consoante narrativa do autor cessionário, o Banco do Brasil S/A deveria lhe repassar
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os bens  livres  e  desimpedidos  de  qualquer  ônus,  porém,  não  foi  essa  a  situação
encontrada, haja vista que o terreno, objeto de litígio, encontrava-se comprometido
com invasões,  arrematações e outros empecilhos,  alicerçando tais argumentos nos
termos da celebração do contrato de cessão de crédito.

Para rebater a assertiva declinada pelo autor, o Banco
do Brasil S/A  afirma que, no contrato de cessão, houve apenas a transferência dos
direitos creditícios e não dos bens dados em garantia na execução, assim como aduz
que se responsabiliza pela liquidação dos créditos, mas não se obriga a reter qualquer
risco pela cessão, além de alegar que o autor detinha conhecimento da área discutida.

Tenho que, na espécie, assiste razão ao recorrente.

Com  efeito,  a  cessão  de  crédito  tem  previsão
normativa no art. 286, do Código Civil, nestes termos:

O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se
opuser  a  natureza  da  obrigação,  a  lei,  ou  a
convenção com o devedor; a cláusula proibitiva da
cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-
fé, se não constar do instrumento da obrigação.

Nas  palavras  do doutrinador  Flávio  Tartuce,  pode
ser conceituado como um “negócio jurídico bilateral ou sinalagmático, gratuito ou
oneroso, pela qual o credor, sujeito ativo de uma obrigação, transfere a outrem, no
todo ou em parte, a sua posição na relação obrigacional”1. 

Dessa forma, a cessão de crédito é o contrato pelo
qual o credor transfere seus créditos a terceiro estranho à relação obrigacional de
origem, devendo ser  considerado,  ainda,  que a  transferência  se  refere a todos os
elementos da obrigação, como os acessórios e as garantias da dívida, a teor do que
prescreve o art. 287, do Código Civil, “Salvo disposição em contrário, na cessão de
um crédito abrangem-se todos os seus acessórios”.
1 In, Tartuce, Flávio; Manual de direito civil: volume único. São Paulo: Método, 2015, pág. 401
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Expostas  tais  considerações,  faz-se  necessário
analisar em quais termos o contrato de cessão de crédito voluntária foi celebrado
entre as partes litigantes, tendo o Banco do Brasil S/A ocupado a posição de cedente,
Pedro  Abrantes  Neto  e  outros  dois,  a  de  cessionários,  e  a  empresa  devedora,
Algodoeira Sertaneja Ltda, a de cedida, conforme cópias dos autos, fls. 19/20.

Ao proceder o exame do mencionado contrato, fls.
19/20, merecem destaque, sobretudo, as cláusulas segunda e quarta, motivo pelo qual
sua transcrição se revela imprescindível ao deslinde da contenda, vejamos: 

Cláusula Segunda: “Por força da presente cessão de
créditos,  os  bens objeto de garantia  hipotecária  e
penhorados  nos  autos  da  execução  nº
013.1995.000.911-1,  junto  a  3ª  Vara da Comarca de
Cajazeiras-PB ficam liberados da garantia e serão
destinados da seguinte forma: Para o cessionário,
Sr. Pedro Abrantes Neto, “os imóveis registrados no
CRI de Cajazeiras, sob as matrículas 1.777 e 2.662,
correspondentes  às  aréas  denominadas  de  antiga
Sambra, com uma área total de 37.400m² e o terreno
conhecido  como  antiga  propriedade  de  Antônio
Araruna, com aproximadamente 17.000m²; (…)”

E, 

Cláusula Quarta: “O Banco do Brasil declara que os
créditos  objeto  da  presente  cessão  são
exclusivamente de sua propriedade, não tendo sido
negociados  junto  a  terceiros,  e  que  não  se
encontram  gravados  a  qualquer  título,  podendo,
portanto,  ser  objeto  da  presente  cessão,  não  se
responsabilizando,  porém,  pela  boa  ou  má
liquidação  que  o  crédito  ora  cedido  venha  a
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alcançar,  na  forma  do  art.  296,  do  Código  Civil,
sendo feita sem qualquer coobrigação ou retenção
de risco para o cedente”.

A esse respeito, cumpre destacar que a hermenêutica
a  ser  atribuída  ao  contrato  deve  ser  de  forma  sistemática,  analisando-o
simultaneamente, e não de maneira isolada, buscando, ainda, atender à finalidade
pretendida  pelos  contratantes  envolvidos,  em  atenção  também  ao  princípio  da
autonomia da vontade das partes. 

Nessa ordem de ideias,  é de se extrair  da cláusula
segunda  que  os  bens  objetos  da  garantia  hipotecária,  penhorados  nos  autos  da
execução extinta, foram destinados ao cessionário apelante, o qual teve direito aos
imóveis  registrados  sob  as  matrículas  1.777  e  2.662,  correspondentes  “às  áreas
denominadas  de  antiga  Sambra,  com  uma  área  total  de  37.400m²  e  o  terreno
conhecido  como  antiga  propriedade  de  Antônio  Araruna,  com aproximadamente
17.000m²; (...)”.

Por sua vez, o texto da cláusula quarta é incisivo ao
considerar que os créditos da cessão são de propriedade da instituição bancária, “não
tendo  sido  negociados  junto  a  terceiros,  e  que  não  se  encontram  gravados  a
qualquer título (...)”. 

Então, realizando-se uma interpretação conjunta de
tais  cláusulas,  temos  que  os  imóveis  oferecidos  em  garantia  ao  banco  foram
destinados ao recorrente, restando assegurado a localização e a metragem (37.400m²).

É dizer,  quando o contrato especifica  o bem e sua
medição,  direcionando-o  a  determinado  cessionário,  além  de  considerar,  mais
adiante,  que  os  créditos  não  se  encontraram  gravados  a  qualquer  título,  temos
nitidamente que a intenção insculpida no acordo é de que o cessionário teria em seu
favor, além da substituição dos créditos, os bens livres e desimpedidos e na dimensão
apontada.
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Portanto, a tese externada pelo banco de que houve
apenas a transferência dos direitos creditórios e não dos bens dados em garantia na
execução,  na  tentativa  de  se  esquivar  da  responsabilidade,  não  tem  respaldo  no
contrato, tampouco no ordenamento pátrio.

 
Digo isso, pois, como visto, o art. 287 do Código Civil

assegura que na cessão do crédito abrangem-se todos os seus acessórios. A doutrina
ao se posicionar sobre o tema, leciona que “com a cessão são transferidos todos os
elementos da obrigação, como os acessórios e as garantias da dívida, salvo disposição
em contrário”2. Logo, “se a obrigação cedida é garantida por hipoteca, o cessionário
torna-se credor hipotecário; se por penhor, o cedente é obrigado a entregar o objeto
empenhado ao cessionário”.

Em  julgado  proferido  em  conjuntura  similar,
colaciono o seguinte precedente jurisprudencial, ratificando o entendimento exposto
acima:

Anulatória.  Cessão  de  direitos.  Adjudicação.
Imóvel  com  garantia  real.  Hipoteca.  Penhora
anterior. Eficácia contra terceiros. Ciência do credor.
Arrematante.  Legitimidade.  1  -  O  arrematante  é
parte  legítima  ativa  na  ação  que  pretende  anular
adjudicação de imóvel realizada em outra execução.
2  Salvo  disposição  em contrário,  na  cessão  de  um
crédito  abrangem-se  todos  os  seus  acessórios.  3  A
cessão  de  crédito,  instrumento  particular,  é  eficaz
contra terceiros se revestida das solenidades legais e
averbada em registro público. 4 Havendo cessão de
crédito  ou  penhora  averbada,  a  adjudicação  está
condicionada  à  ciência  do  credor  hipotecário  ou
credor pignoratício. 5 A falta de registro não afasta a
obrigação de se dar ciência ao credor hipotecário ou
pignoratício  sobre  a  adjudicação  do  imóvel  se  a

2 Idem, Tartuce, Fávio, pág. 402
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cessão  de  crédito  e  a  penhora  anteriormente
realizadas  eram  do  conhecimento  daquele  que
pretende adjudicar o bem. 6 Apelação não provida.
(TJDF - APC 20100111577840 - Relator Jair Soares -
Órgão Julgador 6ª Turma Cível – Publicação no DJE:
13/08/2015).

À vista disso, e invocando a autonomia da vontade
das  partes,  assim como o princípio da boa-fé  objetiva,  necessário  o cumprimento
contratual  e a realização de interesse dos litigantes,  assegurando aos contrantes a
garantia e termos do acordo firmado.

Todavia,  se  um dos  contratantes  não  cumpre  com
sua  parte  no  contrato,  o  outro  prejudicado  pode  postular  a  rescisão  do  acordo,
retornando-o ao status quo ante, desfazendo-se, pois, o contrato, para, in casu, o banco
apelado devolver a quantia paga pelo recorrente (cláusula terceira do contrato) e este,
por sua vez, transferir os créditos recebidos e seus acessórios à instituição bancária.

De outra sorte, não prospera o argumento de que o
autor era sócio da empresa executada e, nessa condição, detinha conhecimento da
situação  do  imóvel  dado  em  garantia,  porquanto,  desde  de  1991,  o  apelante
transferiu seus direitos, conforme se observa de cópia do contrato de cessão de cotas
sociais,  fls.  125/127.  Ou seja,  o  recorrente  deixou a  sociedade,  antes  mesmo de a
empresa contrair empréstimo com o Banco, o que ocorreu em 1994. 

Em reforço a ideia de que a instituição armazenava
conhecimento  acerca  do  bem dado  em garanta  e  discutidos  nos  presentes  autos,
aliada a outras constantes do feito, a certidão lançada à fl. 59, atesta que foi nomeado,
à época, na condição de fiel depositário, dos bens penhorados o  Gerente Geral do
Banco do Brasil S/A, Amadeus Teixeira Neves. 

Além  disso,  o  fato  de  o  recorrente  ter  ou  não
conhecimento  da  real  situação  que  se  encontravam  os  bens,  no  momento  da
celebração do acordo, não exime o Banco cedente de cumprir os termos firmado na
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cessão de crédito, em atenção ao dever de segurança que regem os contratos. 

Malgrado esse desfecho, não restou comprovado nos
autos a má-fé da instituição bancária, não se desincumbindo a parte autora quanto a
este ponto, devendo ser afastado a intenção de auferir danos morais.

É  que,  conquanto  se  reconheça  que  as  cláusulas
contratuais  da  forma como estão  redigidas  sejam no  sentido  de  transferência  do
crédito  e  seus  acessórios  livres  e  desimpedidos,  o  que  favorecem  in  concreto  a
pretensão  do  autor,  isso  não  significa  que  o  banco  tenha  atuado  com  intenção
deturpada em face do cessionário.

Por  fim,  ora  por  entender  se  cuidar  de  inovação
recursal, ora por ser a via eleita inadequada, destaco a inviabilidade de se discutir o
pleito  recursal  de  isentar  o  autor  de  possíveis  pretensões  indenizatórias  a  serem
manejadas  por  terceiros  ocupantes  de  parte  do  terreno  discutido  nos  autos,  em
virtude  das  diversas  ações  reivindicatórias  ajuizadas  pelo  promovente  em  face
daqueles.

Ante  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO  PARCIAL
AO RECURSO FORCEJADO POR PEDRO ABRANTES NETO, a fim de rescindir o
contrato  e  desfazer  o  negócio  jurídico,  retornando-o  ao  status  quo  ante,  com  a
consequente devolução dos valores  despendidos pelo autor  (Cláusula  Terceira do
Contrato), acrescidos de juros de mora a contar do vencimento e correção monetária,
do efetivo prejuízo.

É o VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Romero
Marcelo  da  Fonseca  Oliveira.  Participaram,  ainda,  os  Desembargadores  Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator), João Alves da Silva e Oswaldo Trigueiro
do Valle Filho.

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
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Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 27 de fevereiro de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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