
Fiança 

Conceito  – A fiança é o contrato por meio do qual uma pessoa -  o fiador – garante satisfazer 

ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra. (Art.818). é 

celebrado por escrito (art. 819) e pode ser feito ainda que contra a vontade do devedor 

(afiançado – Art. 820) 

 

Limites e interpretação da fiança – A fiança poderá garantir toda a dívida ou parte dela, mas 

não poderá superará-la (art. 823). Também não poderá ser interpretada extensivamente. 

Quando garante um financiamento, não poderá garantir um novo financiamento feito para se 

completar o valor que o mutuário precisava. Contudo, a fiança garante as verbas acessórias 

(aluguel e multa por atraso, por exemplo – Art. 822). 

 

Dívidas sujeitas à fiança – A fiança poderá recair sobre dívidas vencidas, vincendas ou futuras, 

mas o fiador, nesta hipótese, só será condenado quando liquidado o débito (art. 821). Poderá 

garantir obrigação de fazer, quando o fiador garantirá o reflexo financeiro do descumprimento 

do avençado. 

 

Hipóteses em que o credor pode recusar o fiador ou exigir sua substituição – 825: 

Art. 825. Quando alguém houver de oferecer fiador, o credor não pode ser obrigado a aceitá-lo 

se não for pessoa idônea, domiciliada no município onde tenha de prestar a fiança, e não 

possua bens suficientes para cumprir a obrigação. 

Art. 826. Se o fiador se tornar insolvente ou incapaz, poderá o credor exigir que seja 

substituído.  

 

Efeitos da fiança – São eles: 

 

A) Benefício de ordem: deve ser alegado até a contestação 

Art. 827. O fiador demandado pelo pagamento da dívida tem direito a exigir, até a 
contestação da lide, que sejam primeiro executados os bens do devedor. 

Parágrafo único. O fiador que alegar o benefício de ordem, a que se refere este artigo, 
deve nomear bens do devedor, sitos no mesmo município, livres e desembargados, quantos 
bastem para solver o débito. 

Art. 828. Não aproveita este benefício ao fiador: 

I - se ele o renunciou expressamente; 

II - se se obrigou como principal pagador, ou devedor solidário; 



III - se o devedor for insolvente, ou falido. 

 

B) Fiança conjunta X fiança com anuência do cônjuge 

 

O artigo 829 estabelece solidariedade entre os fiadores conjuntos, salvo benefício de 
divisão, que deverá constar do contrato. 

     

C) As relações entre fiador e afiiançado: quanto ao afiançado, ocorre o fenômeno da sub-
rogação, quanto aos demais fiadores, há o rateio proporcional do valor devido a título 
de fiança. 

 

 

Extinção da fiança: 

A) Exoneração do fiador (art. 835): 

Art. 835. O fiador poderá exonerar-se da fiança que tiver assinado sem limitação de 
tempo, sempre que lhe convier, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança, 
durante sessenta dias após a notificação do credor. 

Art. 839. Se for invocado o benefício da excussão e o devedor, retardando-se a execução, 
cair em insolvência, ficará exonerado o fiador que o invocou, se provar que os bens por ele 
indicados eram, ao tempo da penhora, suficientes para a solução da dívida afiançada. 

B) Morte do fiador: 

Art. 836. A obrigação do fiador passa aos herdeiros; mas a responsabilidade da fiança 

se limita ao tempo decorrido até a morte do fiador, e não pode ultrapassar as forças da 

herança. 

C) Por ato do credor: 

Art. 838. O fiador, ainda que solidário, ficará desobrigado: 

I - se, sem consentimento seu, o credor conceder moratória ao devedor; (aumento do 
prazo para pagamento da dívida) 

II - se, por fato do credor, for impossível a sub-rogação nos seus direitos e 
preferências; 

III - se o credor, em pagamento da dívida, aceitar amigavelmente do devedor objeto 

diverso do que este era obrigado a lhe dar, ainda que depois venha a perdê-lo por 

evicção. 


