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DECISÃO

Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que 
inadmitiu recurso especial por aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do STJ (e-STJ fls. 
243/245).

O Tribunal de origem deu provimento ao recurso do recorrido, em julgado 
que recebeu a seguinte ementa (e-STJ fl. 203):

CESSÃO DE CRÉDITO

- Responsabilidade dos cedentes pelo adimplemento dos títulos - Cláusula 
de recompra expressamente prevista no contrato - Garantia livremente 
assumida pelo cedente e responsáveis solidários - Exercício da autonomia 
privada das partes - Possibilidade - Inteligência do art. 286 do Código Civil 
Precedentes.

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

- Inaplicabilidade - Cessão de crédito - Finalidade inequívoca de financiar e 
implementar atividade econômica - Inexistência de relação contratual.

RECURSO PROVIDO.

 

No recurso especial (e-STJ fls. 222/230), os recorrentes suscitaram negativa 
de vigência do art. 17 da Lei n. 4.595/1964, pois (e-STJ fl. 229):

[...] se considerarmos ainda que os fundos de investimentos em direitos 
creditórios, assim com a ora recorrida, não são instituições financeiras, a 
disposto da Instrução CVM nº 356/2001, não podem valer-se das mesmas 
regras destinadas às instituições financeiras, em especial valer-se de 
qualquer clausula contratual que possibilite exercer o direito em regresso 
e/ou emitir títulos de crédito em garantia à solvência do devedor do credito 
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cedido, sob pena de transformar um contrato de cessão de crédito em 
contrato de desconto bancário, o que, repita-se, é atividade que compete 
exclusivamente às instituições financeiras.

 
Informaram, nesse contexto, que "à medida em que o Acórdão recorrido 

concedeu à recorrida, que atua como fundos de investimentos em direitos creditórios, 
as mesmas condições daquelas destinadas unicamente às instituições financeira, 
claramente violou a Lei Federal n. 4.595/1964, em especial o seu artigo 17" (e-STJ 
fl. 229).

Foram oferecidas contrarrazões (e-STJ fls. 235/242).

No agravo (e-STJ fls. 248/252), foram refutados os fundamentos da decisão 
agravada e alegado o cumprimento de todos requisitos legais para recebimento do 
especial.

Foi apresentada contraminuta 9e-STJ fls. 255/258).

É o relatório.

Decido.

O recurso não possui condições de prosperar.

O Tribunal de origem reformou a sentença para rejeitar os embargos à 
execução e determinar o prosseguimento da ação executiva, pelos seguintes 
fundamentos (e-STJ fls. 206/212):

I. De início, cumpre ressaltar que, embora o Código de Defesa do 
Consumidor seja aplicável às instituições financeiras (Súmula 297, STJ), o 
entendimento naquela Corte Superior é que não incide o regime dessa lei 
nos casos de empréstimo bancário ou cessão de crédito cuja finalidade seja 
financiar ações e estratégias empresariais com vistas à implementação de 
sua atividade econômica, sem conotação de destinatária final, não existindo, 
pois, relação de consumo, nem por simples equiparação, na esteira da boa 
doutrina, que distingue entre consumo e insumo (EDv nos EREsp 
1599042/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 19.06.18; AREsp 195519/SP, 
Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, DJe 12.12.17; REsp 1599042/SP, Rel. Min. 
Luís Felipe Salomão, DJe 09.05.17; EDcl no AREsp 265845/SP, Rel. Min. 
Marco Buzzi, DJe 01.08.13).

Pois bem. A alegação aduzida nos embargos à execução de que a execução 
deveria ser extinta, por ausência de um título idôneo para sustentar uma 
ação executiva em face dos embargantes, não merece subsistir.

Com efeito, executa-se “Contrato que Regula as Cessões de Crédito Para 
Fundo de Investimento em Direitos  Creditórios” (fls. 37/53), com declaração 
de recebimento de títulos e responsabilidade solidária dos avalistas, com 
cláusula de garantia de recompra dos títulos inadimplidos, firmado pelo 
cedente, responsáveis solidários, e duas testemunhas, título executivo 
extrajudicial, nos termos do art. 784, inciso III, do Código de Processo Civil 
de 2015. Ademais, não consta tampouco informação a respeito de vício de 
consentimento e coação que possam macular o título sub judice.

Assim, reputa-se bem aparelhada a ação executiva.
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Dito isso, quanto ao mérito, da autonomia privada dos litigantes extrai-se que 
o cedente obrigou-se expressamente a responder, pela existência dos 
Direitos Creditórios cedidos, por seus vícios redibitórios e pelo cumprimento 
da obrigação (vendas de produtos ou prestação de serviços) que deram 
origem aos Direitos Creditórios (fls. 43, cláusula 7.6.1.).

O cedente assumiu, ainda, a responsabilidade de cumprir a prestação 
constante no título, no prazo de 24 horas, depois de comunicado da não 
liquidação dos títulos de crédito cedidos, sob pena de incorrer nos encargos 
moratórios ajustados no contrato (fls. 42, item 6.5).

Cumpre ressaltar que não há invalidade a ser reconhecida na cláusula que 
prevê a garantia de recompra pelo cedente e/ou responsáveis solidários em 
caso de inadimplemento do devedor/sacado (fls.45, cláusula 8 e seguintes, e 
cláusula 11.2 e seguintes).

O artigo 296 do Código Civil dispõe que: “salvo estipulação em contrário, o 
cedente não responde pela solvência do devedor”. 

Portanto, a contrário sensu, o referido artigo permite que o cedente garanta o 
adimplemento do crédito cedido, desde que o faça expressamente, como no 
caso.

Ora, se a própria Lei Civil permite que o cedente de seus direitos creditórios, 
fazendo uso de sua autonomia privada, garanta não só a existência do 
crédito, como, também, o adimplemento dos títulos, não há razão para 
entender-se de modo diverso.

Não fosse isso suficiente, o artigo 4251 do Código Civil permite ainda às 
partes estipularem contrato atípico, observadas as normas fixadas no 
Código.

E, não havendo vedação à realização de contratos atípicos, faculta-se aos 
pactuantes a assunção de obrigações e garantias além da simples existência 
e legitimidade do crédito cedido.

Portanto, de todo modo, deve ser reconhecida a validade da cláusula de 
regresso, ou natureza pro solvendo do contrato entabulado.

Por conseguinte, não se aplica a vedação de transferência de titularidade de 
responsabilidade pela cláusula de recompra, que é possível aos fundos de 
investimento, que funcionam por meio dos contratos de cessão de crédito. 
Assim, é possível que a responsabilidade seja atribuída apenas ao cedente 
do crédito, nos termos dos artigos 286, 295 a 298, todos do Código Civil.

[...]

E, se tudo isso não bastasse, é de se perceber que o artigo 1.368-C, caput, e 
seu § 2º, do Código Civil,  instituído pela Lei n. 13.874, de 20 de setembro de 
2019 (Lei da Liberdade Econômica), regularizou também no âmbito do 
Código Civil a regulamentação dos Fundos de Investimento pela Comissão 
de Valores Imobiliários, a qual permitiu proceder o recebimento ora 
pleiteado.

Portanto, não há nulidade a ser reconhecida na ação executiva, uma vez que 
consubstanciada em título líquido, certo e exigível.

 

O acórdão recorrido decidiu em conformidade com a jurisprudência desta 
Corte Superior, segundo a qual é válida a estipulação pelos Fundos de Investimentos 
em Direitos Creditórios - FICDs de cessão de crédito pro solvendo. Confiram-se:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS. CESSÃO DE CRÉDITO 
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PRO SOLVENDO. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE ESTIPULA A 
RESPONSABILIDADE DO CEDENTE PELA SOLVÊNCIA DO DEVEDOR. 
VALIDADE.

1. Embargos à execução opostos em 12/07/2016, dos quais foi extraído o 
presente recurso especial interposto em 10/01/2019 e atribuído ao gabinete 
em 02/12/2020.

2. O propósito recursal é dizer sobre a validade da cláusula contratual 
inserida em contrato de cessão de crédito celebrado com um FIDIC que 
consagra a responsabilidade do cedente pela solvência do devedor.

3. Os FIDCs são regulamentados pela Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM), que editou a Instrução Normativa 356/2001, e são constituídos sob a 
forma de condomínios abertos ou fechados (art. 3º, I, da IN 356/2001 da  
CVM), sem personalidade jurídica. Eles atuam no mercado de capitais e são 
utilizados para a captação de recursos. As empresas de factoring, por sua 
vez, são sociedades empresárias que não exercem qualquer interferência no 
mercado financeiro.

4. A aquisição de direitos creditórios pelos FIDCs pode se dar de duas 
formas: por meio (i) de cessão civil de crédito, em conformidade às normas 
consagradas no Código Civil; ou (ii) de endosso, ato típico do regime 
cambial.

5. O art. 2º, XV, da IN CVM 356/2001 prevê expressamente o conceito de 
coobrigação. É certo que tal previsão foi incluída na normativa com a 
finalidade de referendar a higidez da cláusula constante de contrato de 
cessão de crédito convencionado com um FIDC, por meio da qual o 
cedente garante a solvência do devedor. Não só, não há, no 
ordenamento jurídico brasileiro, previsão legal que vede os FIDCs de 
estipular a responsabilidade do cedente pelo pagamento do débito em 
caso de inadimplemento do devedor e, segundo dispõe o art. 296 do 
CC/02, o cedente ficará incumbido do pagamento da dívida se houver 
previsão contratual nesse sentido.
6. É válida, assim, a cláusula contratual por meio da qual o cedente garante 
a solvência do devedor originário.

7. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1909459/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 
julgado em 18/05/2021, DJe 20/05/2021 - grifei.)

 
RECURSO ESPECIAL. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 
CREDITÓRIOS. MERCADO DE CAPITAIS. VALOR MOBILIÁRIO. 
DEFINIÇÃO LEGAL QUE SE AJUSTA À DINÂMICA DO MERCADO. 
SECURITIZAÇÃO DE RECEBÍVEIS. CESSÃO DE CRÉDITO EMPREGADO 
COMO LASTRO NA EMISSÃO DE TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS. 
PACTUAÇÃO ACESSÓRIA DE FIANÇA. POSSIBILIDADE. CONFUSÃO 
ENTRE AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS POR ESCRITÓRIOS DE 
FACTORING E PELOS FIDCs. DESCABIMENTO. CESSÃO DE CRÉDITO 
PRO SOLVENDO. VIABILIDADE.

1. Com a edição da MP n. 1.637/1998, convertida na Lei n. 10.198/2001, 
houve a introdução no ordenamento jurídico de conceituação próxima à do 
direito americano, estabelecendo que se constituem valores mobiliários os 
títulos ou contratos de investimento coletivo que gerem direito de 
participação, de parceria ou de remuneração, inclusive resultante de 
prestação de serviços, cujos rendimentos advenham do esforço do 
empreendedor ou de terceiros. A definição de valor mobiliário se ajusta à 
dinâmica do mercado, pois abrange os negócios oferecidos ao público, em 
que o investidor aplica seus recursos na expectativa de obter lucro em 
empreendimento administrado pelo ofertante ou por terceiro.
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2. Os Fundos de Investimento em Direito Creditório - FIDCs foram criados 
por deliberação do CMN, conforme Resolução n. 2.907/2001, que 
estabelece, no art. 1º, I, a autorização para a constituição e o funcionamento, 
nos termos da regulamentação a ser estabelecida pela CVM, de fundos de 
investimento destinados preponderantemente à aplicação em direitos 
creditórios e em títulos representativos desses direitos, originários de 
operações realizadas nos segmentos financeiro, comercial, industrial, 
imobiliário, de hipotecas, de arrendamento mercantil e de prestação de 
serviços, bem como nas demais modalidades de investimento admitidas na 
referida regulamentação.

3. Portanto, o FIDC, de modo diverso das atividades desempenhadas 
pelos escritórios de factoring, opera no mercado financeiro (vertente  
mercado de capitais) mediante a securitização de recebíveis, por meio 
da qual determinado fluxo de caixa futuro é utilizado como lastro para a 
emissão de valores mobiliários colocados à disposição de investidores. 
Consoante a legislação e a normatização infralegal de regência, um 
FIDC pode adquirir direitos creditórios por meio de dois atos formais: o 
endosso, cuja disciplina depende do título de crédito adquirido, e a 
cessão civil ordinária de crédito, disciplinada nos arts. 286-298 do CC, 
pro soluto ou pro solvendo.
4. Foi apurado pelas instâncias ordinárias que trata-se de cessão de crédito 
pro solvendo em que a recorrida figura como fiadora (devedora solidária, nos 
moldes do art. 828 do CC) na cessão de crédito realizada pela sociedade 
empresária de que é sócia. O art. 296 do CC estabelece que, se houver 
pactuação, o cedente pode ser responsável ao cessionário pela solvência do 
devedor.

5. Recurso especial provido.

(REsp 1726161/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 
TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 03/09/2019 - grifei.)

 

Aplica-se ao caso a Súmula n. 83 do STJ.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo em recurso especial. Na 
forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, MAJORO os honorários advocatícios em 20% 
(vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos §§ 2º e 3º do referido 
dispositivo.

Publique-se e intimem-se.

                    Brasília, 14 de dezembro de 2021.

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA 
Relator
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