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EMENTA: – FIANÇA – OUTORGA MARITAL – AUSÊNCIA – MÁ-FÉ DA FIADORA 
QUE SE QUALIFICOU COMO SOLTEIRA – TORPEZA – NULIDADE TOTAL DA 
GARANTIA - INVIABILIDADE 
 

- “1. Tendo o fiador faltado com a verdade acerca do seu estado civil, não há 
como declarar a nulidade total da fiança, sob pena de beneficiá-lo com sua 
própria torpeza. 2. Assegurada a meação da companheira do fiador, não há que 
se falar em ofensa à legislação apontada. Particularidade fática do caso que, por 
si só, afasta a aplicação do entendimento fixado pela Súmula nº 332/STJ. 3. 
Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 1095441/RS, Rel. 
Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2011, DJe 
01/06/2011). 

 

APELAÇÃO CÍVEL  Nº 1.0687.09.072314-3/001 - COMARCA DE TIMÓTEO  - 
APELANTE(S): SEBASTIÃO DIMAS DE CAMPOS - APELADO(A)(S): MARCELO 
VIEIRA RIBEIRO, CHARLIANA AUXILIADORA XAVIER BRAZ 
 
 

A C Ó R D Ã O 
 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 18ª CÂMARA CÍVEL 

do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da 

ata dos julgamentos, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO 

RECURSO. 

Belo Horizonte, 07 de fevereiro de 2012. 

DES. MOTA E SILVA,  

RELATOR. 
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DES. MOTA E SILVA (RELATOR) 

R E L A T Ó R I O 

Trata-se de recurso de apelação aviado por Sebastião 

Dimas de Campos, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito 

José Augusto Lourenço dos Santos, de f. 95-11, que julgou 

parcialmente procedente o pedido contido na inicial da ação anulatória 

de fiança, ajuizada pelo ora apelante, contra Marcelo Vieira Ribeiro e 

Charliana Auxiliadora Xavier Braz, mantendo a fiança prestada pela 

esposa do apelante, Tatiana Marciano Pinto, mas excluindo a 

incidência dos efeitos patrimoniais em relação à meação do apelante. 

Em suas razões de apelação, de f. 117-121, alega o 

apelante que embora tenha o MM. Juiz sentenciante reconhecido a 

condição de casada da fiadora Tatiana Marciano Pinto, esposa do 

apelante, bem como a ausência de outorga marital, ainda assim 

manteve os efeitos da fiança sobre a meação de sua esposa, ferindo a 

norma do art. 1.647 do Código Civil. Assegura que o fato de constar 

sua esposa como solteira no contrato ocorreu em face de renovação 

do contrato, sem a devida atualização de dados pela parte 

interessada, não se tratando de má-fé da fiadora. Reporta-se à 

legislação e jurisprudência. Ao final, pede provimento ao recurso. 

Contrarrazões foram apresentadas às f. 125-131. 

É o relatório. 

 

V O T O 

A preliminar de prematuridade do recurso de apelação, 

arguida em contrarrazões de recurso foi rejeitada pela decisão de f. 

137-142, integrada pela decisão de f. 148-152. 
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Com efeito, presentes os pressupostos de 

admissibilidade, conheço do recurso. 

Resta pacificado pela jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça que é “nula a fiança prestada sem a necessária 

outorga uxória ou marital, não havendo considerá-la parcialmente 

eficaz para constranger a meação do cônjuge fiador”, in verbis: 

Súmula 332, STJ. A fiança prestada sem autorização 

de um dos cônjuges implica a ineficácia total da 

garantia. 

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FIANÇA. 

OUTORGA UXÓRIA OU MARITAL. AUSÊNCIA. 

NULIDADE TOTAL DA GARANTIA. PRECEDENTES. 

RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. 

É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de ser nula a fiança prestada sem a 

necessária outorga uxória ou marital, não havendo 

considerá-la parcialmente eficaz para constranger a 

meação do cônjuge fiador. 2. Recurso especial 

conhecido e provido. (REsp 851.364/RS, Rel. Ministro 

 ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado 

em 06.09.2007, DJ 22.10.2007 p. 359). 

No entanto, no caso em exame, vejo que os 

precedentes acima transcritos não se aplicam, pois, em meu 

entendimento a Sra. Tatiana Marciano Pinto, esposa do apelante, agiu 

de má-fé, ao prestar fiança em contrato que a qualificava como 

solteira, ao tempo em que era casada. 

Ora, a Sra. Tatiana, além de ser bacharel em direito, é 

servidora pública, ocupando o cargo de oficial de apoio judicial. 

Portanto, possui conhecimento jurídico acima do homem médio. Não 

se concebe que um bacharel em direito venha a assinar um contrato 

sem proceder a uma prévia leitura.   

Com efeito, caso aplicado o entendimento 

jurisprudencial acima transcrito, estaríamos beneficiando a fiadora com 

sua própria torpeza, o que é inconcebível. 
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Aliás, nesse sentido, recentemente decidiu o Superior 

Tribunal de Justiça: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIANÇA SEM OUTORGA 

UXÓRIA. SÚMULA 332/STJ. PARTICULARIDADE 

FÁTICA DO CASO CONCRETO QUE AFASTA A 

APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO SUMULADO 

DESTA CORTE. MEAÇÃO DA COMPANHEIRA 

RESGUARDADA. 1. Tendo o fiador faltado com a 

verdade acerca do seu estado civil, não há como 

declarar a nulidade total da fiança, sob pena de 

beneficiá-lo com sua própria torpeza. 2. Assegurada a 

meação da companheira do fiador, não há que se falar 

em ofensa à legislação apontada. Particularidade 

fática do caso que, por si só, afasta a aplicação do 

entendimento fixado pela Súmula nº 332/STJ. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg 

no REsp 1095441/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, 

SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2011, DJe 

01/06/2011). 

Com efeito, entendo que deve ser preservada somente 

a meação do apelante, que não prestou a outorga marital. 

PELO EXPOSTO, considerando tudo quanto foi visto, 

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se inalterada a bem 

lançada sentença hostilizada. 

Custas recursais, pelo apelante.  

 

DES. ARNALDO MACIEL (REVISOR) - De acordo com o(a) Relator(a). 

DES. JOÃO CANCIO - De acordo com o(a) Relator(a). 

 

SÚMULA: "NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO." 


