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RESUMO 

 

 

Esta dissertação teve como objetivo realizar uma análise econômica da fiança locatícia, a 

partir de sua alteração pelos artigos 82 da Lei nº 8.245 de 1991 e 3º, inciso VII, da Lei nº 

8.009 de 1990. Para alcançar a finalidade, foi abordado o conceito de análise econômica do 

Direito, seu histórico, escolas, espécies e principais premissas. Analisou-se, também, o 

conceito de fiança, seus requisitos, características, efeitos, modalidades e extinção. 

 Expôs-se o conceito de fiança locatícia, como é regida pelo Código Civil de 2002 e pela Lei 

nº 8.245 de 1991. Em seguida, introduziu-se a polêmica sobre a penhorabilidade do bem de 

família legal por obrigação decorrente de fiança, conforme disposto no artigo 82 da Lei 

nº8.245 de 1991, e os dois entendimentos que surgiram. A partir da convicção de que os 

dispositivos em questão permitem apenas a penhora do bem de família do fiador, sob a 

suposição de que este seria quem assume, a princípio, obrigação direta decorrente de fiança 

em locação, observou-se que a doutrina e jurisprudência têm se dividido sobre a 

constitucionalidade ou não dos artigos 82 da Lei nº 8.245 de 1991 e 3º, inciso VII, da Lei nº 

8.009 de 1990. Posteriormente, foram confrontadas as duas interpretações sobre o artigo 82 da 

Lei 8.245 de 1991 às premissas de maximização racional, equilíbrio, custos de transação, 

eficiência e norma enquanto estrutura de incentivos. O resultado obtido é que as duas posições 

não estão em consonância com a maioria das premissas econômicas acima mencionadas, o 

que pode ser confirmado por pesquisas que demonstram a queda da utilização da fiança como 

garantia à locação e a preferência pelo seguro fiança. A fim de contribuir para a solução da 

problemática apresentada, sugeriu-se que a expressão “por dívida decorrente de fiança em 

locação” seja interpretada em uma perspectiva mais ampla, a permitir que não só o fiador, 

mas também o afiançado, que tem obrigações perante o fiador também decorrentes da fiança, 

previstas no Código Civil em vigor, tenham seus bens de família penhorados em razão da 

fiança. Observou-se que esta terceira posição está em maior sintonia com as premissas 

econômicas abordadas no trabalho e, por reforçar a garantia do credor e do fiador, tende a 

estimular a locação a partir da fiança tal como desejado pelo legislador na exposição de 

motivos da Lei 8.245 de 1991. 

 

Palavras-chave: Análise econômica do direito. Fiança Locatícia. Artigos 3º, VII, da Lei 8009 

de 1990 e 82 da Lei 8245 de 1991. Maximização racional. Equilíbrio. Custos de transação. 

Eficiência. Norma enquanto estrutura de incentivos. 



ABSTRACT 

 

 

This dissertation has the purpose of carrying out an economic analysis of rent guaranty, 

after the change operated by the article 82 from the 8.245/1991´s rule and the article 3, VII, 

from 8.009/1.990´s rule. To get the aim, it was researched what the economic analysis of law 

is, it´s history, ,schools, types and main notions.  Guaranty and it´s meaning, requirements, 

features, effects, types and extinction were researched too. The controversy about the legal 

homestead seizing by guaranty obligation, as the article 82 from the 8.245/1991´s rule 

provides, and the two  point of view that exist about were introduced. Through the conviction 

that the rules in question allows just the attachment from homestead´s guarantor, by the 

supposition that he is accepts the rent guaranty obligation, it was observed that the doctrine 

and case law do not agree about the constitutionality of the article 82 from the 8.245/1991´s 

rule and the article 3, VII, from 8.009/1.990´s rule. After, the two interpretations from the 

article 82 from the 8.245/1991´s rule were confronted with the notions of rational 

maximization, balance, transaction costs, efficiency and rule as structure´s incentive 

The result is that both thoughts do not agree with most economic notions related above, what 

can be confirmed by the researches that show the fall of rent guaranty use and the growing of 

guarantee insurance. In order to contribute to the solution of the doubt exposed , it was 

suggested that the expression “ the debt came from guaranty rent” should be interpreted in a 

wider perspective, to commit the guarantor but the guaranteed either, who also has obligations 

to guarantor because of guaranty provided in actual Civil Code, to have their homestead 

attached in due of guaranty. It was observed that this third point of view is in major harmony 

with the economic notions exposed in this work and, by reinforcing creditor and guarantor´s 

guarantee, may estimulates the rent taked by guaranty as wished by legislator when exposed 

the reasons of the 8.245/1991´s rule. 

 

Key-words:  Economic Analysis of Law. Rent Guaranty. Article 3, VII,  from  8.009/1.990´s 

rule and article 82 from the 8.245/1991´s rule. Rational Maximization. Balance. Transaction 

Costs. Efficiency. Rule as structure´s incentive. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

A interdisciplinaridade, no sentido de estudo relacional de ciências diversas, tem sido 

desenvolvida em trabalhos como a Medicina Legal, a Sociologia Jurídica, a Psicologia 

Forense. 

Uma das pesquisas interdisciplinares que tem se destacado na atualidade ocorre entre o 

Direito e a Economia, através da denominada análise econômica do Direito. A análise 

econômica tem como propósito interpretar o Direito com base na Economia. 

Uma vez que a reflexão sobre contratos interessa ao Direito e à Economia, por ser 

instrumento que estabelece direitos e deveres, mas também permite a circulação de riquezas, a 

presente dissertação tem como objetivo realizar análise econômica sobre um dos contratos 

mais polêmicos na atualidade brasileira: a fiança locatícia. 

A escolha da análise econômica da fiança locatícia deve-se não só ao fato de que entre 

os estudiosos do Direito pairam dúvidas sobre a constitucionalidade e de como se interpretar 

alguns dos dispositivos que regulamentam tal contrato, principalmente o artigo 82 da Lei 

Federal nº 8.245 de 1991 e o artigo 3º, inciso VII, da Lei Federal nº 8.009 de 1990, que 

dispõem sobre a penhorabilidade do bem de família por obrigação decorrente de fiança em 

locação, mas também à constatação, demonstrada em pesquisas, de constante rejeição social à 

fiança e crescente utilização de outras garantias alternativas à locação. 

Logo, por tratar a Economia de ciência que estuda o comportamento dos agentes 

diante de recursos escassos e múltiplos interesses em sociedade, a fim de compreender e 

porventura sugerir soluções em face da tendência atual de desinteresse pela fiança locatícia, 

bem como à polêmica sobre alguns dos dispositivos que a disciplinam, os artigos 82 da Lei 

8.245 de 1991 e 3º, inciso VII, da Lei 8.009 de 1990, sugere-se que tais regras e respectivas 

interpretações conferidas pela doutrina e jurisprudência sejam objeto de uma análise 

econômica. 

Exposto o objetivo de desenvolvimento da análise econômica da fiança locatícia, para 

alcançá-lo propõe-se, ao longo do presente trabalho, que os possíveis entendimentos sobre os 

artigos 82 da Lei 8.245 de 1991e 3º, inciso VII, da Lei 8.009 de 1990 sejam interpretados à 

luz das premissas econômicas relacionadas à temática, como as noções de maximização 

racional, equilíbrio, custos de transação, eficiência e da norma enquanto estrutura de 

incentivos. 

 



 12 

2 A ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO 

 

 

2.1 A evolução histórica da análise econômica do Direito  

 

 

A ligação entre o Direito e a Economia, em estudos relacionais, pode ser visualizada 

desde 1787, por exemplo, através dos estudos de Jeremy Bentham (1787, p.1) que, na obra 

Defence of Usury, advertiu que o homem, como ser racional, tende a comportar para 

maximizar seus interesses, ao afirmar que “a proposta que eu tenho estipulado para mim 

mesmo é a que nenhum homem maduro e de mente sã delibera sem estar com os olhos 

abertos para não ser prejudicado e na perspectiva das vantagens que teria.”  1 

Segundo Richard Posner, após os estudos de Bentham, outros trabalhos associaram o 

Direito e Economia, como o de Henry Sidgwick Véase, em 1883, sobre externalidades, bem 

como o de Wesley Mitchell referente à análise da produção familiar em 1912. Entretanto, as 

obras de Gary Becker, Guido Calabresi e Ronald Coase, entre 1959 e 1968, foram as que 

salientaram a retomada de destaque da análise econômica do Direito, principalmente afeta a 

questões não comerciais, como narra o autor: 

 

Os sucessores imediatos de Bentham na teoria econômica não compartilharam sua 
ampla visão do alcance do modelo econômico. Não quero dizer que sua teoria do 
castigo não teve influência, sim, teve, mas mais sobre os advogados e penalistas que 
sobre os economistas, com a consequência de que a mesma teoria permaneceu sem 
desenvolver-se e sem demonstrar-se tanto que Gary Becker a reviveu em 1968. 
Como ocorre na história do pensamento científico, podem-se encontrar antecipações 
do interesse atual na economia do comportamento alheio ao mercado, por exemplo, 
no estudo de Sidwick sobre externalidades em 1883 e na análise de Mitchell sobre a 
produção familiar em 1912.2 
Mas o interesse dominante dos economistas foi, aos poucos, a operação e 
regulamentação dos mercados explícitos, portanto, não é surpreendente que não 
demorou a surgir uma exaustiva teoria econômica do Direito. 

 
______________ 
1 […] the proposition I have been accustomed to lay down to myself on this subject is the following one, viz. that 
no man of ripe years and of sound mind, acting freely, and with his eyes open, ought to be hindered, with a view 
to his advantage. 
2 Los sucesores inmediatos de Bentham en teoría econômica no compartieron sua amplia visión del alcance del 
modelo económico. No quiero decir que su teoría del castigo no tuviera influencia; sí la tuvo, pero sobre los 
abogados y penalistas más que sobre los economistas, con la consecuencia de  que la teoría misma permaneció 
sin desarrollarse y sin demonstrarse hasta que Gary Becker la revivió en 1968.Como suele suceder en la historia 
del pensamiento científico, se pueden encontrar anticipaciones del interés actual en la economía del 
comportamiento ajeno al mercado, por ejemplo, el estudio de Sidwick sobre externalidades en 1883 y el análisis 
de Mitchell de la producción familiar em 1912.  
Pero el interés dominante de los economistas fue, hasta poco, la operacion y reflamentacion de los mercados 
explícitos; por tanto, no es sorprendente que no lograra surgir una exhaustiva teoría económica del derecho. 
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A publicação de três ensaios sobre a economia do comportamento alheio ao mercado 
entre 1959 e 1962 pode tomar-se, ainda seguramente de modo arbitrário, como o 
renascimento da AED alheia ao mercado. Estas são: a monografia de Becker sobre a 
discriminação racial, o primeiro artículo de Calabresi sobre agravos e o artigo de 
Coase sobre o custo social. (POSNER, 2002a, p.67, tradução nossa). 3  

 

Gary S Becker, em 1968, também influenciado pelas idéias de Jeremy Bentham, 

realiza uma análise econômica das normas penais incriminadoras e suscita a importância de se 

considerar, na interpretação de tais atos normativos, questões como os custos envolvidos com 

o crime, quais recursos e castigos devem ou não ser utilizados para se fazer cumprir as 

normas, quais delitos devem ser punidos com castigo e quais não: 

 

A quantidade ótima de coerção depende, entre outras coisas, do custo de atrapalhar e 
condenar os delinquentes, da natureza do castigo - por exemplo, que sejam multas 
ou prisão- e da resposta dos delinquentes a mudanças realizadas na coerção. A 
discussão, portanto, entra inevitavelmente em terrenos da ciência penal e nas teorias  
do comportamento criminal. 
[...] A principal contribuição deste ensaio, na minha opinião, é demonstrar que as 
políticas ótimas para combater o comportamento ilegal são parte de uma 
combinação ótima de recursos. (BECKER, 1968/2002, p.384-420, tradução nossa”) 4 

 

Na década de 1960, Guido Calabresi e Ronald H.Coase foram os principais expoentes 

do estudo da análise econômica do Direito. 

Guido Calabresi, no texto Some Thoughts on risk distribution and de law of torts, 

apresenta o questionamento da manutenção de normas referentes aos ilícitos civis, a partir da 

investigação de qual seria o principal critério para se determinar a responsabilização civil, 

se o baseado na culpa individual ou em uma distribuição ampla dos riscos e das perdas: 

 

Em seus excelentes comentários sobre as responsabilizações, os Professores Gregor 
e Kalven afirmaram que “o ponto central de política pública nas responsabilidades5 

 

 
______________ 
3 La publicacion de trés ensayos sobre la economía del comportamiento ajeno al mercado entre 1959 y 1962 
puede tormarse, aunque seguramente de manera arbitraria, como el renacimiento del AED ajeno al mercado. 
Éstas son: la monografía de Becker sobre la discriminación racial, el primer artículo de Calabresi sobre agravios, 
y el artículo de Coase sobre costo social. 
4La cantidad óptima de coerción depende, entre otras cosas, del costo de atrapar y condenar a los delincuentes, 
de la natureza del castigo-por ejemplo, que sena multas o prisión- y de la respuesta de los delicuentes a cambios 
realizados en la coerción. La discusión, por tanto, entra inevitablemente en terrenos de la ciencia penal y en 
teorías del comportamiento criminal. Un segundo objetivo de este ensayo, aunque secundário por falta de 
espacio, es ver qué conocimientos aporta nuestro enfoque "económico" a estos temas. Se sugiere, por ejemplo, 
que una teoría útil del comportamiento criminal puede dispensar, com teorías especiales de anomia, 
inadecuaciones psicológicas o características hereditárias distintivas y simplesmente extender el análisis 
económico usual de la elección. 
[...] La principal contribución de este ensayo, em mi opinión, es demostrar que las políticas óptimas para 
combatir el comportamiento ilegal son parte de una asiganción óptima de recursos.  
5 In their excellent new casebook on Torts Professors Gregor and Kalven state that "the central policy issue in  
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responsabilidades jurídicas é definir se o principal critério de reparação deve ser 
baseado na culpa individual ou em uma ampla distribuição do risco e da perda. E 
então, eu suponho que seja. Mas dizer “distribuição do risco” é realmente dizer 
muito pouco. De fato, sobre o título “distribuição do risco” surgem diversos temas 
sobre alocação de perdas, temas que não têm nada a ver uns com os outros.  
A razão da dificuldade é, provavelmente, que enquanto muitas pessoas têm falado 
sobre “distribuição do risco” e outras tem usado isto como a base da proposta de 
modificação da responsabilidade civil, poucas têm nos últimos anos atentado para 
examinar com profundidade o que significa quando eles dizem “distribuir perdas”. 
Eles poderiam sugerir três coisas. 
Para decidir quando e como nós desejamos distribuir nós devemos, ainda, examinar 
as justificações teóricas de cada dessas posições. Este artigo tece alguns primeiros 
passos nesta direção. (CALABRESI, 1961, p.499, tradução nossa) 6 

 

Outra obra que possibilitou o destaque à análise econômica do Direito foi o artigo The 

problem of social cost, de Ronald Coase, elaborado em 1960, mas publicado até a atualidade. 

Nesse texto, Ronald Coase propõe que na análise de atos conflituosos se sopese o 

aspecto econômico de consideração de todos os custos envolvidos, sejam os ganhos ou 

despesas. Os magistrados, diante do risco de prejuízos, costumam impedir automaticamente a 

realização de condutas. Ocorre que, se compensados os prejuízos pelos agentes que se 

beneficiam com as condutas, estas ainda sim poderiam ser proveitosas para toda a sociedade: 
 

Seria claramente desejável se as únicas ações realizadas fossem aquelas nas quais o 
ganho gerado valesse mais do que a perda sofrida. Mas, ao se escolher entre arranjos 
sociais em um contexto no qual decisões individuais são tomadas, temos que ter em 
mente que uma mudança no sistema existente, a qual levará a uma melhora em 
algumas decisões, pode muito bem levar a uma piora em outras. Além disso, tem-se 
que levar em conta os custos envolvidos para operar os vários arranjos sociais (seja 
o trabalho de um mercado ou de um departamento de governo), bem como os custos 
envolvidos na mudança para um novo sistema. Ao se projetar e escolher entre 
arranjos sociais, devemos atentar para o efeito total. Isso, acima de tudo, é a 
mudança de abordagem que estou defendendo. (COASE, 1960/2008, p.36) 

 

Nos anos seguintes foram desenvolvidos estudos sobre a análise econômica, focados 

em diversas áreas do Direito, como, por exemplo, o manual Economic Analysis of Law, 

publicado em 1973, de autoria de Richard Posner, no qual se encontram reflexões sobre a 

 

_____________ 
6law is whether the principal criterion of liability is to be based on individual fault or on a wide distribution of 
risk and loss. And so, I suppose, it is. But to say "risk distribution" is really to say very little. Indeed, under the 
heading "risk distribution" have come the most diverse schemes for allocating losses, schemes that have almost 
nothing to do with each other.  
The reason for the difficulty is, presumably, that while many people have talked about "risk distribution" and 
some have even used it as a basis for proposed modifications in the law of torts, few have in recent years 
attempted to examine in any depth just what it is they are striving for when they say "distribute losses". They 
could mean one of three things. 
[...] To decide when and how we wish to distribute we must, therefore, examine the theoretical justifications of 
each of these positions. This article takes some first steps in that direction. 
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 relação da análise econômica do Direito com normas e decisões judiciais referentes a delitos, 

acidentes, drogas, prostituição e religião, como se observa no prefácio da obra: 

 

Esta é a quarta edição do livro de texto e tratado publicado pela primeira vez em 
1973. Seu tema é a análise econômica das regras e das instituições legais. Difere de 
outros livros texto que se ocupam do mesmo tema (não existe nenhum outro tratado) 
com a amplitude de sua cobertura (todo sistema legal) e por sua ênfase na regulação 
legal do comportamento fora do mercado: não só exemplos cotidianos como os 
delitos, os acidentes e as decisões, como também alguns exemplos menos familiares 
(para os economistas), como drogas, atos sexuais, maternidade adotiva, os resgates 
em alto mar e práticas religiosas. (POSNER, 1973/1998, p.7, tradução nossa)7 

 

Na década de 80, mais recente, teve destaque o livro Law and Economics, de Robert 

Cooter e Thomas Ulen10, publicado pela primeira vez em 1987, no qual se encontram 

reflexões sobre a relação entre a análise econômica do Direito e o processo legal, o direito de 

propriedade, as instituições, os contratos e as teorias da responsabilidade civil, como se infere: 

 

Mais recentemente, os economistas têm entendido que os direitos de propriedade e 
do contrato eficazes são fundamentais para o crescimento e desenvolvimento 
econômico e, em consequência, têm prestado atenção nos efeitos do sistema legal 
sobre a economia. Esta percepção tem aberto a ciência econômica a uma infusão de 
conceitos legais tais como dos custos do litígio, as regras de propriedade, as regras 
de responsabilidade, as regras de descumprimento, a responsabilidade estrita, os 
juízes independentes, os terceiros envolvidos, a corrupção, as vítimas das provas em 
juízo, os danos da confiança, a prioridade na quebra, as negociações preliminares, as 
empresas públicas, as organizações não governamentais, as alfândegas, as normas, 
os valores interiorizados, os autores razoáveis e as sanções monetárias. (COOTER;  
ULEN, 1987/2008, p.9, tradução nossa) 8 

 

Douglas C. North, na década seguinte, precisamente em 1991, elaborou um dos 

trabalhos de maior relevância no estudo de análise econômica do Direito, intitulado 

Institutions, no qual aponta a relevância das instituições, como, por exemplo, as normas, as  

 

______________ 
7 Ésta es la cuarta edición del libro de texto-tratado publicado por primera vez en 1973. Su tema es el análisis 
económico de las reglas y las instituciones legales. Difere de otros libros de texto que se ocupan del mismo tema 
(no existe ningún otro tratado) por la amplitud de su cobertura (caso todo el sistema legal) y por su hincapié en la 
regulación legal del comportamiento fuera del mercado: no sólo ejemplos cotidianos tales como los delitos, los 
accidentes y los juicios, sino también alguns ejemplos menos familiares (para los economistas) tales como la 
drogadicción, los actos sexuales, la maternidad substituta, los rescates en altamar, las praticas religiosas. 
8Más recientemente, los economistas han entendido que los derechos de propiedad y de contrato eficaces son 
fundamentales para el crecimiento y el desarrollo económicos y, en consecuencia, han empezado a prestar 
atención a los efectos del sistema legal sobre la economía 
Esta percepción ha abierto a la ciencia económica a una infusión de conceptos legales tales como los costos del 
litígio, las reglas de la propiedad, las reglas de la responsabilidad, las reglas del incumplimiento, la 
responsabilidad estricta, los jueces independientes, los terceros ejecutores, la corrupción, los victimáarios a 
prueba de juicio, los daños de la confianza, la prioridad en la quiebra, la negociación de los adentro, las empresas 
públicas, las organizaciones no gubernamentales, las aduanas, las normas, los valores interiorizados, los actores 
razonables y las sanciones no monetárias. 
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sanções e direitos, para a organização e interação sociais: 

 

Instituições são restrições elaboradas pelo homem que estruturam a política, a 
economia e a interação social. Elas consistem em ambas restrições informais 
(sanções, tabus, impostos, tradições, e códigos de condutas), e regras formais 
(constituições, leis, direitos de propriedade). Através da história, as instituições 
foram elaboradas por seres humanos para criar ordem e reduzir incertezas nas trocas. 
Juntamente com o status de restrições econômicas, elas definem as escolhas tomadas 
e, ainda, determinam os custos de transação e produção, portanto, a rentabilidade e 
viabilidade de se empreender atividades econômicas. (NORTH, 1991, p.1, tradução 
nossa) 9 

 

Na última década, a partir do ano 2000, tem-se intensificado a utilização da análise 

econômica de decisões, normas e de doutrinas referentes ao Direito por vários países.  

Nos Estados Unidos, Oliver E. Williamson publicou em 2000, pela Universidade de 

Berkeley, o texto "Why Law, Economics, and Organization?”, com a advertência da 

importância da aplicação da Economia na gestão da atividade empresarial, bem como na 

consecução de políticas públicas, como se observa no seguinte trecho: 

 

Minha primeira justificativa para a inclusão da organização é a dependência da 
análise econômica do Direito na ortodoxa teoria da empresa como fator de produção, 
que é uma construção tecnológica, e tem levado a um entendimento truncado da 
organização econômica e resultado em políticas públicas falhas.  
Embora existam razões para acreditar que cada uma das piores falhas está atrás de 
nós, o futuro irá apresentar novos mistérios para o qual cada falha em políticas 
públicas será uma preocupação.  
O segundo benefício associado com o direito, economia e organização é 
educacional: uma teoria mais verídica da organização econômica na qual a ordem11 

é apresentada irá beneficiar a condução do direito contratual e o treino do que 
Ronald Gilson (1984) tinha se referido como custos de transação engendrados, nas 
escolas de Direito. (WILLIAMSON, 2000, p.1, tradução nossa) 10 

 

 

 

______________ 
9 Institutions are the humanly devised constraints that structure political, economica and social interaction. They 
consist of both informal constraints (sanctions, taboos, customs, tradicions, and codes of conduct), and formal 
rules (constitutions, laws, property rights) throughout history, institutions have been devised by human beings to 
create order and reduce uncertainty in exchange. Together with the standard constraints of economics they define 
the choice set and therefore determine transaction and production costs and hence the profitability and feasibility 
of engaging in economic activity. 

10My primary justification for the inclusion of organization is that reliance by law and economics on the 
orthodox theory of the firm-as-production function, which is a technological construction, has led to a truncated 
understanding of economic organization and has resulted in public policy error. 
Although there are reasons to believe that the worst such errors are behind us, the future will present new puzzles 
for which public policy error is a lurking concern.  
The second benefit that I associate with law, economics, and organization is educational: a more veridical theory 
of economic organization in which private ordering is featured will benefit the teaching of contract law and the 
training of what Roald Gilson (1984) has referred to as “transaction cost engineers” in the law schools.  



 17 

Na Europa, também têm sido desenvolvidos estudos sobre a análise econômica do 

Direito. Em Portugal, destacam-se as constantes reflexões de Fernando Araújo sobre o 

aspecto econômico dos contratos, como se pode verificar no seguinte trecho do artigo “Uma 

análise econômica dos contratos - Parte 1: A abordagem econômica, a responsabilidade e a 

tutela dos interesses contratuais”: 

 

A Teoria do Contrato está hoje em larga medida dominada pela análise econômica. 
O estudo que se segue pretende ser um contributo para a compreensão de alguns 

pontos básicos dessa análise, e para a elucidação, através do instrumental analítico 
que ela faculta, de alguns recantos que se afiguram particularmente obscurecidos 
pela sedimentação de uma dogmática muito insensível à matriz analítica da moderna 
ciência econômica. (ARAÚJO, 2007, p.70) 

 

A análise econômica do Direito tem sido implementada também na America Latina, 

principalmente através da criação da Associação Latino Americana e Ibérica de Direito e 

Economia (ALACDE), fundada em 1995, com o intuito de estimular a interpretação do 

Direito com base em premissas da Economia nos países que compreende. 

Neste sentido, tem-se a informação de um dos expoentes da análise econômica do 

Direito na América Latina, Juan Javier del Granado, no texto The future of the economic 

analysis of law in Latin America: a proposal for model codes de autoria conjunta com 

Matthew C. Mirow: 

 

Estabelecida em 1995, a Associação Latino Americana e Caribenha de Direito e 
Economia (ALACDE) reúne os principais países da America Latina e caribenhos 
Sua missão é promover conhecimento, avanços e desenvolvimento de pesquisas que 
empregam ao Direito as ferramentas da análise econômica, e manter as escolas de 
Direito da América Latina e Caribe a par das últimas descobertas exploradas no 
ramo. A organização mantém seu próprio website (http://www.alacde.org) e 
organiza um encontro anual em várias localidades de sua área. (GRANADO, 
MIROW, 2007, p.293, tradução nossa) 11  

 

Expostos alguns dos aspectos históricos mais relevantes da análise econômica do  

Direito, passa-se, a seguir, ao estudo de algumas de suas principais escolas. 

 
 
 
 
______________ 
11 Established in 1995, the Latin American and Caribbean Law and Economics Association (ALACDE) groups 
all the main countries of Latin America and the Caribbean. Its dual mission is to promote awareness, 
advancement, and development of legal research employing the tools of economic analysis, and to keep law 
schools in Latin America and the Caribbean abreast of the latest findings and groundbreaking work in the field. 
The organization maintains its own Web site (http://www.alacde.org)  and holds an annual meeting at varying 
locations throughout the area. 
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2.2 Escolas 

 

 

O Direito pode ser interpretado a partir de várias premissas da Economia. O conjunto 

de estudos do Direito com base em parâmetros comuns da Economia evidenciou a formação 

de diversas escolas da análise econômica do Direito, como a de Chicago, Public Choice, a 

Institucionalista, a Neoinstitucionalista, o Movimento dos Estudos críticos. 

Sobre o que e quais seriam as principais escolas da análise econômica do Direito, 

Armando Castelar Pinheiro e Jairo Saddi esclarecem: 

 

Essa definição de Direito & Economia não obstante seja comum e geralmente aceita, 
é traduzida de forma muito diferente dentro do próprio movimento pelos diversos 
autores que se debruçaram sobre seu delineamento nos últimos 50 anos. Ou seja, 
apesar de ser uma única escola, o movimento de Direito & Economia tem diversas 
correntes de interpretação, que convergem em relação ao instrumental analisado, 
mas diferem no tocante ao seu ponto de partida para a aplicação desses 
instrumentos. Assim, há a escola de Chicago, a Escola da Public Choice, os 
Institucionalistas e os Neo-institucionalistas, o Movimento dos Estudos Críticos - 
apenas para citar alguns. São perspectivas que competem entre si na abordagem e na 
interpretação da formulação dos preceitos e de sua inter-relação com o processo 
legal e econômico. (PINHEIRO; SADDI, 2006, p.85)14 

 

 Nicholas Mercuro e Steven G. Medema também discorrem sobre as escolas da 

análise econômica do Direito e citam alguns exemplos: 

 

Direito e Economia podem ser definidos como a aplicação da teoria econômica – 
primariamente a microeconomia e os conceitos básicos de bem estar- para examinar 
a formação, estrutura, processos, e impacto econômico da lei e das instituições 
legais. 
Várias escolas de pensamento competem neste rico espaço de idéias, incluindo a 
abordagem de Chicago, a teoria da escolha pública, das instituições e 
neoinstitucionalista. (MEDEMA; MERCURO, 2006, p.3, tradução nossa) 12 

 

A escola de Chicago, segundo Edgar Gaston Jacob Flores (2007, p.3), teve como 

destaque a aplicação da microeconomia no estudo do Direito, especialmente através do 

entendimento de que por ser o homem agente racional e maximizador de interesses, suas rea- 

 

_____________ 
12 Law and Economics can be defined as the application of economic theory —primarily microeconomics and 
the basic concepts of welfare economics — to examine the formation, structure, processes, and economic impact 
of law and legal institutions. Various schools of thought compete in this rich marketplace of ideas, including the 
Chicago approach to law and economics, public choice theory, institutional law and economics, and the new 
institutional economics. 
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ções a preços e incentivos seriam suficientes para a regulação do mercado, o que tornaria 

desnecessária a existência obrigatória de legislação para o alcance de tal objetivo. 

Outra escola da análise econômica do Direito é a da Public Choice, com a teoria de 

que na Política, assim como na Economia, o homem tende a agir de modo egoísta, racional e 

maximizador de utilidades, como se observa no seguinte comentário de Andrés Roemer: 

 

Sem embargo, a metodologia da eleição pública é a mesma que a da economia. O 
postulado do comportamento básico da eleição pública, igual à economia, é que o 
homem é um ser egoísta, racional e maximizador de utilidade.  
O início formal da teoria da eleição pública pode situar-se com a aparição em 1966 
de uma revista econômica denominada Papéis e decisões sem mercado. Dois anos 
mais tarde este nome se mudou para a Escolha Pública. No meio se criou a 
sociedade da eleição pública. Na realidade, o trabalho formal na teoria da eleição 
pública começou pelo menos em uma década antes da aparição da revista em 1966. 
(ROEMER, 2001, p.56, tradução nossa) 13 

 

As escolas Institucionalista e Neoinstitucionalista também integram o rol dos 

principais estudos em análise econômica do Direito. Para os defensores da escola 

Institucionalista, a Economia deveria ser compreendida não só por leis naturais formais 

exclusivas da ciência econômica, mas pelas instituições, que, por sua vez, por serem hábitos, 

comportamentos, condutas consentidas, somente seriam compreendidas através de estudos 

interdisciplinares com a Psicologia, Sociologia, Antropologia e o Direito. 

Herbert Hovenkamp sintetiza o conceito da escola institucionalista: 

 
Esta primeira geração do institucionalismo enfatiza a importância das instituições 
humanas que servem para alocar poder e fontes, as regras que estas instituições 
desenvolvem e empregam, e seus efeitos na economia como um todo. Os antigos 

institucionalistas geralmente rejeitavam a noção neoclássica que preferências 
(valores) devem simplificar como aceitado e afirmado. A maior parte delas foram 
bem mais interessadas em examinar suas fontes de preferência humana, enfatizando 
seus links com biologia evolucionista ou psicologia comportamental. 14  
 

 

______________ 
13 Sin embargo, la metodología de la elección pública es la misma que la de la Economia El postulado del 
comportamiento básico de la elección pública, al igual que para la economía, es que el hombre es un ser egoísta, 
racional y maximizador de utilidad. 
El inicio formal de la teoria de la elección pública puede situarse con la aparición en 1966 de una revista 
económica denominada Papers on Non-Market Decision Making. Dos anõs más tarde se cambió este nombre por 
el de Public Choice. En el ínter se creó la Sociedad de Elección pública. En realidad, el trabajo formal en la 
teoría de la elección pública comenzó por lo menos una década antes de la aparición de la revista en 1966.  
14 This first generation of institutionalists emphasized the importance of human created institutions that serve to 
allocate power or resources, the rules that these institutions develop and employ, and their effect in the overall 
economy. institutionalists generally rejected the neoclassical notion that preferences (value) must simply by 
accepted as asserted. Most of them were far more interested in examining the sources of human preference, 
emphasizing their links with either evolutionary biology or behaviorist psychology. 
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Diversamente da tendência neoclassicista, que tendem a reduzir a economia ao 
estudo dos mercados, os institucionalistas acreditavam que a expansão voluntária do 
mercado é somente uma de várias instituições que movem as fontes através da 
sociedade. (HOVENKAMP, 2010, p.3, tradução nossa) 15 

 

Steven G Medema, Nicholas Mercuro, Warren J. Samuels, além de salientarem a 

importância das instituições, incluindo o Direito, na análise da Economia, de modo a 

evidenciar a relação daquela com o Direito, acrescentam a informação histórica sobre o 

surgimento da escola institucionalista e seus principais idealizadores Thorstein Veblen, 

Wesley C. Mitchell, Clarence E. Ayres, Walton H.Hamilton e outros como se observa: 

 

Como seu nome implica, a economia institucional se situa no centro da análise do 
estudo das instituições do sistema econômico. Dos escritos de Thorstein Veblen e 
outros contribuidores (a serem revisados abaixo) como Wesley C Mitchell, Clarence 
E.Ayres, Walton H Hamilton, Robert Lee e John R Commons, a economia 
institucional surgiu como uma abordagem bastante heterodoxa para analisar a 
sociedade econômica. Como [..] Hebert J Davenport essencialmente combinou as 
duas definições em sua descrição de uma instituição como um consenso trabalhado 
do pensamento humano ou hábitos - uma atitude genericamente estabilizada ou 
costume geralmente adotado de ação como por exemplo, propriedade privada, 
seguros, governos, tributação, compensação e crédito (citado em Srivastava, 1965) 

(MEDEMA; MERCUO; SAMUELS;1999, p.2, tradução nossa)16 
 

A partir, também, da perspectiva de utilização das instituições no estudo da Economia, 

teve destaque, primordialmente na década de 1970, a escola Neoinstitucionalista, sendo 

seguida por estudiosos como Oliver Williamson, Ronald Coase, Demsetz e Douglas North.  

Enquanto a escola Institucionalista realiza estudos mais teóricos e gerais, no sentido de 

demonstrar a importância das instituições na explicação do comportamento dos agentes na 

Economia, a escola Neoinstitucionalista desenvolve estudos mais aplicados das instituições, 

ou seja, as utiliza para compreender comportamentos, como planos e ações individualmente 

considerados, conforme Peter G.Klein esclarece: 

 

 

______________ 
15Unlike mainstream neoclassicists, which tended to reduce economics to the study of markets, the 
institutionalists believed that voluntary market exchange is only one of many institutions that move resources 
through society. 
16As its name implies, institutional economics places at the center of analysis the study of the institutions of the 
economic system. From the writings of Thorstein Veblen and other contributors (to be reviewed below) such as 
Wesley C. Mitchell, Clarence E. Ayres, Walton H.Hamilton, Robert Lee Hale and John R. Commons, 
institutional economics emerged as a rather heterodox approach to analyzing economic society. As [...] Herbert 
J. Davenport essentially combined the two definitions in his description of an institution as a working consensus  
human thought or habits - a generally-established attitude of mind and a generally-adopted custom of action as 
for example, private property, inheritance, government, taxation, competition, and credit’ (cited in Srivastava, 
1965). 
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Até recentemente a economia institucional costumava a se referir aos escritos de 
Thorstein, Veblen, John R.Commons, Wesley C Mitchell, Clarence Ayres e seus 
seguidores. Este é um grupo diverso, mas o trabalho deles reflete vários comuns. 
Como os seus equivalentes, a economia neo-institucional está interessada nas 
instituições sociais, econômicas e políticas que governam todos os dias. 
Entretanto, a economia neo-institucional evita o holismo da escola anterior. A 
economia neo-institucional segue estritamente o individualismo metodológico, 
sempre expressando suas explanações em termos de metas, planos e ações de 
indivíduos. (KLEIN, 1999, p.2, tradução nossa) 17 

 

Hella Engerer e Stefan Voigth também comentam sobre a escola Neoinstitucionalista: 

 

A economia neo-institucional é baseada no individualismo metodológico. Ela divide 
sua suposição com tendências econômicas. Sua suposição a distingue do antigo 
institucionalismo. Individualismo metodológico significa que todos resultados 
devem ser explicados pela ação individual. Isto, é claro, não é dizer que todos 
resultados observáveis num nível social serão os resultados pretendidos de alguma 
ação individual expressamente que tentam trazê-los. O individualismo metodológico 
é a suposição que a economia neo-institucional divide com as principais tendências 
econômicas. Nós agora voltamos para duas suposições que diferenciam estas 
abordagens, nominalmente a suposição da racionalidade limitada e dos custos de  
transação. Estas suposições estão intimamente relacionadas umas às outras. 
Convencionalmente, é assumido que indivíduos tentam maximizar utilidades de um 
modo perfeitamente racional, Eles podem predizer todos os estados possíveis do 
mundo, então conhecidas todas as opções eles podem escolhê-las e estão aptos a 
avaliar todas as consequências possíveis, instantâneas e menos custosas. 

(ENGERER; VOIGHT, 2001, p.2, tradução nossa) 18 

 

Um outro estudo associado às escolas da análise econômica do Direito é o movimento 

dos estudos críticos ou escola crítica do Direito.  

A escola dos estudos críticos discorda da tradição formalista de que o Direito deveria 

ser analisado à luz de regras, normas, princípios e políticas necessariamente impessoais, de 

 

______________ 
17 [...]Until recently, ‘institutional economics’ usually referred to the writings of Thorstein Veblen, John R. 
Commons, Wesley C. Mitchell, Clarence Ayres and their followers. This is a diverse group, but their work 
reflects several common. 
Like its older counterpart, the new institutional economics is interested in the social, economic and political 
institutions that govern everyday life. 
However, the new institutional economics eschews the holism of the older school. NIE follows strict 
methodological individualism, always couching its explanations in terms of the goals, plans and actions of 
individuals. 
18 The NIE is based on methodological individualism. It shares this assumption with mainstream economics. 
This assumption distinguishes it from the old institutionalists. Methodological individualism means that all 
outcomes must finally be explained by individual action. This, of course, is not to say that all outcomes 
observable on a social level are the intended result of some individual action expressly trying to bring them 
about. Methodological individualism is an assumption that the NIE shares with main-stream economics. We now 
turn to two assumptions that differentiate these approaches, namely the assumption of (a) bounded rationality. 
and positive transaction costs.These assumptions are closely related to each other. Conventionally, it is assumed 
that individuals try to maximize utility in a perfectly rational way. They can preview every possible state of the 
world, thus know all the options they can choose from, and are able to evaluate all their possible consequences 
instantaneously and costlessly. 
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natureza exclusivamente jurídica, bem como objetivista, a partir da convicção de que o 

sistema de regras impostas incorpora os ideais aceitos pela sociedade como um todo.  

Em contrapartida, a idéia do movimento dos estudos críticos é a de que o Direito, na 

realidade, reproduz a defesa de alguns interesses específicos tidos como relevantes por uma 

parcela de indivíduos ou grupos sociais, em determinado momento, o que pode ser constatado 

através de remissões a outros saberes, como a consideração do comportamento dos indivíduos 

na Economia, na Política e na Sociologia. 

Sobre a discordância da tradição formalista e objetivista do Direito, proposta pela 

escola dos Estudos Críticos, no sentido acima exposto, Roberto Mangabeira Unger assim 

afirma: 

A primeira preocupação tem sido a crítica ao formalismo e ao objetivismo. Permita-
me parar para definir formalismo e objetivismo com cuidado, por que estas idéias 
irão ocupar um importante papel em posteriores fases dos meus argumentos. Por 
formalismo não quero dizer que o termo costuma ser usado par descrever: crer na 
disponibilidade de um método dedutivo ou quase dedutivo capaz de dar 
determinadas soluções para problemas particulares de escolhas legais. O que quero 
dizer por formalismo neste contexto é um compromisso e também uma crença na  
possibilidade de que um método de justificação legal pode ser claramente 
contrastado com disputas abertas sobre termos básicos da vida social, disputas que 
pessoas chamam ideologicamente de filosóficas ou visionárias.Então alguns 
conflitos podem não ser inteiramente solucionados, eles fazem parte da 
racionalidade que o formalismo requer para a análise econômica. O formalismo que 
eu tenho em mente caracteristicamente invoca propostas impessoais, políticas, 
identidades coletivas e suposições sempre que possível. (UNGER, 1986, p.1-2, 
tradução nossa)19 

 

Embora o movimento dos Estudos Críticos e a análise econômica do Direito tenham a 

semelhança de sugerir a aproximação do Direito a outros saberes, no caso da análise 

econômica do Direito, do Direito à Economia, não são idênticos.  

Enquanto a análise econômica do Direito propõe a utilização da Economia para 

conferir maior objetividade e racionalidade na interpretação do Direito, inclusive ao se 

proferir decisões, para o movimento dos Estudos Críticos não há método exclusivo apto para 

propiciar a neutralidade de interpretações jurídicas.  

 

______________ 
19 The first concern has been the critique of formalism and objectivism. Let me pause to define formalism and 
objectivism carefully, for these ideas will play an important role in later stages of my argument. By formalism I 
do not mean what the term is usually taken to describe: belief in the availability of a deductive or quasi-
deductive method capable of giving determinate solutions to particular problems of legal choice.  
What I mean by formalism in this context is a commitment to, and therefore also a belief in the possibility of, a 
method of legal justification that can be clearly contrasted to open-ended disputes about the basic terms of social 
life, disputes that people call ideological, philosophical, or visionary. Though such conflicts may  not be entirely 
bereft of criteria, they fall far short of the rationality that the formalist claims for legal analysis. The formalism I 
have in mind characteristically invokes impersonal purposes, policies, and collective identities, and assumptions 
about the possible. 
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Sobre a semelhança e a diferença da análise econômica do Direito e o Movimento dos 

Estudos Críticos acima mencionados, Alejandro Bugallo Alvarez comenta:  

 

AED e CLS apresentam características comuns e diferenças específicas. Dentre as 
características comuns, destacam-se: (i) a rejeição da visão que entende ser o direito 
autônomo em relação às realidades sociais e, portanto, disciplina autônoma das 
demais ciências sociais; (ii) a utilização das idéias e métodos de outras disciplinas na 
análise da realidade jurídica, quais sejam, respectivamente, a economia e a política, 
razão da interdisciplinaridade;(iii) a reação ao convencionalismo ou tradicionalismo, 
concepção dominante até a década de sessenta, cuja tese fundamental é o anti-
reducionismo à filosofa, à política, à economia. [...] Por um lado, a CLS sustenta que 
o pensamento tradicional desempenha uma função ideológica que contribui para 
criar e legitimar as desigualdades econômicas e sociais e que as decisões jurídicas e 
a mesma teoria jurídica tradicional são indeterminadas, não existindo base objetiva 
que as justifique, razão porque a neutralidade é um mito. Por outro, a AED 
reconhece a imperfeição do pensamento jurídico tradicional, tanto no referente a 
objetivos como métodos de estudo, mas, diferentemente da CLS, sustenta que as 
análises e justificações doutrinárias podem ser completadas pela análise econômica, 
para conseguir maior objetividade e precisão na tomada de decisões. (ALVAREZ, 
2006, p.4) 

 

Demonstradas algumas das principais escolas da análise econômica do Direito, passa-

se, a seguir, à reflexão sobre as suas espécies. 

 

 

2.3 Espécies 

 

 

A Economia pode ser visualizada em dois ramos, a Economia positiva e a Economia 

normativa. A Economia positiva se preocupa com a realidade como se apresenta, ou seja, 

analisa os mecanismos pelos quais os agentes promovem a produção e troca de bens e 

serviços em sociedade. Já a Economia normativa tem como objetivo sugerir como tal 

produção e troca de bens e serviços deveriam ser realizadas. 

Sobre a divisão da Economia em Economia positiva e normativa, tem-se a explicação 

de Synclayr Luiz e César Roberto Leite da Silva: 

 

[...] Se pode dividir a teoria econômica em dois ramos. O primeiro se preocupa com 
a realidade “como ela é”, procurando determinar os mecanismos que levam os 
indivíduos a cumprir seu propósito de produzir bens e serviços para o consumo da 
sociedade. Este ramo constitui a economia positiva. O segundo ramo tem sua 
preocupação voltada para “como deveria ser” a atividade econômica, sendo 
chamado de economia normativa. Pode-se deduzir facilmente que a economia 
normativa é bastante controvertida, porque o “deveria ser” pode variar de pessoa 
para pessoa. (LUIZ; SILVA, 1997, p.23-24) 
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A partir da repartição metodológica da Economia entre normativa e positiva, no dizer 

de Pedro Mercado Pacheco (1994, p.45), Eduardo Goulart Pimenta (2006, p.168) e de 

Armando Castelar Pinheiro e Jairo Saddi (2006, p.88), prepondera o entendimento de que a 

análise econômica do Direito, consequentemente, pode ser realizada sob duas perspectivas, a 

positiva e a normativa. 

A análise econômica do Direito positiva, conforme definição de Keith Hylton  realiza 

explicação "de como as instituições ou convenções existem, sendo que a mesma distinção se 

aplica para a análise econômica do Direito. Assim, a análise econômica do Direito procura 

explicar o direito ou o sistema legal como ele é”. (HYLTON, 2004, p.7, tradução nossa)20 

Mateus Piva Adami e Eduardo Ferreira Jordão, no mesmo sentido exposto no 

parágrafo acima, conceituam a análise econômica do Direito, positiva, como o exame da 

realidade jurídica à luz da Economia, como se observa: 

 

A análise econômica positiva é, por assim dizer, mais neutra. A intenção do estudo é 
demonstrar como as coisas efetivamente são, valendo-se de métodos econômicos 
Em poucas palavras, aqui a preocupação é menos “melhorar” do que “entender” o 
mundo, ainda que não se negue que este segunda seja uma etapa na consecução do 
primeiro objetivo. (ADAMI; JORDÃO 2008, p.197). 
 

Robert Cooter (1982, p.1.265) afirma que conforme as noções econômicas de 

maximização de riqueza, eficiência, equilíbrio são utilizadas no exame do Direito, a análise 

econômica positiva do Direito pode se dividir nas versões reducionista, explicativa ou 

preditiva. 

A versão reducionista teria como proposta reduzir, ou seja, submeter o Direito à 

Economia, no sentido de se substituir noções como justiça, dever, direito e negligência por 

termos econômicos. Esta corrente é tida como radical e submetida à crítica de que reduzir o 

Direito à Economia equivale a reduzir, na Psicologia, a mente ao comportamento, logo não 

guardaria pertinência.  

Outra concepção é a explicativa e sugere que a Economia poderia explicar o Direito. 

Entende-se que mais do que eliminar conceitos legais, a Economia pode interpretá-los e 

extrair regras jurídicas. 

 

 

 

__________________ 
20The same distinction applies to law and economics. Positive law and economics seeks explain the law, or the  
legal system, as it is. Normative law and economics seeks to describe how the law or the legal system should be. 
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Uma acepção, apontada como mais branda, seria a esclarecedora que tem como escopo 

facilitar a compreensão da estrutura lógica do Direito, mas não captar toda a realidade 

subtendida, ou seja, não tem como objetivo realizar uma completa investigação econômica. 

Uma versão também existente, compreendida na análise econômica do Direito 

positiva, é a preditiva, no sentido de que a Economia não pode explicar ou esclarecer o 

Direito, mas ela pode predizer e apontar as consequências de algumas normas jurídicas. 

Sobre os conceitos das vertentes reducionista, explicativa, esclarecedora e preditiva 

acima mencionadas, compreendidas na análise econômica positiva, Robert. D. Cooter afirma: 

 

A afirmação mais forte é que o direito pode ser reduzido à economia através da 
substituição de conceitos econômicos por conceitos tradicionais legais como justiça, 
direito, dever, negligência, etc. A afirmação que reduz o direito e economia é similar 
com a afirmação que a psicologia pode ser reduzida ao comportamento. Um pouco 
mais fraco que o reducionismo é a afirmação que a economia pode explicar o direito.  
Melhor que eliminar conceitos legais, a economia é incumbida de explicar sua 
coerência e desta derivar regras de direito. Menos intensa ainda é a afirmação que22 
a economia pode clarear a estrutura lógica do direito, mas não capturar toda a 
realidade subtendida. Em outras palavras, a economia explica o direito, mas não 
alcança uma completa explicação. Finalmente, a afirmação mais fraca é a que a 
economia não pode explicar ou esclarecer a lei, mas pode aponta as consequências 
de algumas regras legais. Esta afirmação coloca o pensamento econômico fora do 
direito, apenas como consequências externas que podem ser causadas. (COOTER, 
1982, p.1.265, tradução nossa) 21 

 

Já a análise econômica normativa, que é também uma divisão da análise econômica do 

Direito, trata da formulação de proposições de como o Direito deve ser a partir de diretrizes 

econômicas, como enfatiza Benedito Cabral de Medeiros Filho: 

 

Aquela que de forma institucionalizada, através de leis, normas ou regulamentos, 
estabelece como os fatos e as ações econômicas devem ser. Chama-se Política 
Econômica e a sua função primordial é aplicar os resultados, conclusões e 
desenvolvimento da Teoria Econômica, para a melhor condução da ação e dos 
fenômenos econômicos. (MEDEIROS FILHO, 1999, p.454) 
 
 
 
 

_________________ 
21The strongest claim is that the law can be reduced to economics by substituting economic concepts for such 
traditional legal concepts as justice, right, duty, negligence, etc. The claim to reduce law and economics is 
similar to the claim in psychology that mind can be reduced to behavior. Weaker than reducionism is the claim 
that economics can explain the law. Rather than eliminating legal concepts, economics is supposed to explain 
their coherence and to derive rules of law from them. Weaker than reducionism is the claim that economics can 
explain the law. Rather than eliminating legal concepts, economics  is supposed to explain their coherence and to 
derive rules of law from them. Weaker still is the claim that economics can clarify the logical structure of law, 
but not capture all of the underlying reality. In other words, economics explicates the law, but falls short of a 
complete explanation. Finally, the weakest claim is that economics cannot explain or explicate the law, but that it 
can predict the consequences of some legal rules. This claim places economic reasoning outside the law, just as 
consequences are outside the action wich causes them. 
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A partir da definição acima, compreende-se a análise econômica do Direito como 

normativa quando, após o cotejo de determinada questão afeta ao Direito, recomenda-se sua 

modificação para atendimento de premissas da Economia. 

Bruno Salama (2008a, p.10) afirma que a análise econômica normativa foi dividida, ao 

longo da história, em três vertentes: a fundacional, a pragmática e a regulatória.  

A acepção fundacional, defendida com maior destaque nas mais recentes décadas de 

60 e 70, propõe ser a maximização de riqueza em sociedade o fundamento ético, no sentido de 

critério distintivo da justiça ou não de determinado ato, norma, pensamento ou decisão no 

Direito. 

Richard Posner foi um dos idealizadores da acepção fundacional, conforme se observa 

em alguns de seus comentários no artigo intitulado Utilitarismo: economía y teoría jurídica, 

com a evidência da valorização normativa da noção de maximização de riqueza: 

 

Disse anteriormente que quando o economista fala normativamente tende a definir o 
bom, o correto ou o justo como a maximização de bem-estar, em um sentido que não 
se pode distinguir do conceito utilitarista de utilidade ou felicidade. [...] Mas para 
meus propósitos normativos, quero definir o maximizando de maneira mais precisa, 
como um “valor” no sentido econômico da palavra, ou mais claramente como 
“riqueza”. No resto deste ensaio o termo “econômico”, utilizado normativamente, 
está limitado no sentido de incrementar a riqueza.  
Riqueza é o valor em dólares ou seu equivalente em dólares de todo na sociedade. 
Se mede pelo que as pessoas voluntariamente pagam por algo ou, se o possuem, ao 
que se demanda em dinheiro para renunciar a tal bem.  
 [...] Um terceiro ponto relacionado é que o princípio da riqueza é mais concreto que 
o princípio da felicidade. Isto é importante não só para gerar linhas de ação 
específicas de conduta e de políticas públicas, mas sim para fixar limites às 
intervenções do governo na vida das pessoas. (POSNER, 1979/2002b, p. 173-178, 
tradução nossa) 22 
 

Outra versão da análise econômica do Direito, na perspectiva normativa, é a 

pragmática que teve destaque a partir da década de 1990. Tal entendimento propõe que o 

Direito seria um instrumento de realização dos anseios sociais e, para tanto, pode se valer de 

premissas da Economia, assim como de outros ramos. 

 

________________ 
22Dije anteriormente que cuando el economista habla normativamente tiende a definir lo bueno, lo correcto o lo 
justo como la maximización del "bienestar" en un sentido indistinguible del concepto utilitarista de utilidad o 
felicidad. 25[...] Pero para mis propositos normativos, quiero definir el maximando de manera más precisa, como 
un "valor" en el sentido. Riqueza es el valor em dólares o su equivalente en dólares (una importante salvedad, 
como veremos) de todo en la sociedad. Se mide por lo que la gente voluntariamente paga por algo o, si ya posee, 
lo que demanda en dinero para renunciar a él.[...]  
Un tercer punto relacionado es que el principio de riqueza es más concreto que el principio de felicidad. Esto es 
importante no sólo para generar líneas de acción específicas de conducta y de políticas públicas, sino para fijar 
límites a las intervenciones del gobierno en la vida de las personas. 
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Apesar de ter defendido na década de 70 mais recente a acepção fundacional, Richard 

Posner, anos depois, em 1995, acata críticas recebidas e adere à perspectiva pragmática da 

análise econômica do Direito normativa. Tal autor reconheceu que a maximização de riqueza 

é relevante, mas não é suficiente para resolver todos os problemas sociais e de ilícitos civis, 

como se observa: 

 

Eu começo minha discussão da teoria normativa com a negação de três conceitos. 
Primeiro, parcialmente pela razão dada anteriormente (aquela que a maximização de 
riqueza dependa de prévia negociação de direitos de propriedade e da distribuição de 
riqueza entre as pessoas). Eu não acredito que esta teoria seja mais adequada para 
resolver todos os tópicos de políticas sociais ou de responsabilidade.  
Em segundo, eu não acredito que ela pode ser reduzida a qualquer outra teoria de 
ação moral como o utilitarismo; em terceiro não creio que a riqueza no sentido em 
que a uso, apesar do amplo sentido (recorde que não é um conceito pecuniário, mas 
que usa uma média pecuniária), tenha algum valor intrínseco, instrumental e 
possivelmente “último”, como se pensa que tem o prazer ou a felicidade ou o 
florescimento humano ou a boa vontade em várias filosóficas. Tudo isto concedo a 
meus críticos. (POSNER, 1995, p.3, tradução nossa) 23 

 

Bruno Salama acrescenta à exposição sobre as espécies de análise econômica 

normativa do Direito a menção da corrente regulatória, no sentido de que o Direito seria 

concebido como uma fonte, um recurso para a regulação de atos em sociedade ou 

concretização de políticas públicas, como se observa:  

 

Do argumento de que há uma relação importante entre justiça e eficiência há ainda 
uma terceira versão. Trata-se de enxergar no Direito uma fonte de regulação de 
atividades, e, portanto, de concretização de políticas públicas.  
Esta visão está identificada com a Escola de Direito e Economia de New Haven, e 
tem em Guido Calabresi sua figura mais importante.  
Na síntese de Susan Rose-Ackerman, o Direito e Economia serviria para (a) definir a 
justificativa econômica da ação pública, (b) analisar de modo realista as instituições 
jurídicas e burocráticas e (c) definir papéis úteis para os tribunais dentro dos 
sistemas modernos de formulação de políticas públicas. (SALAMA, 2008a, p.15) 

 

Richard A. Posner, no artigo Usos y abusos de la teoría econômica no Direito sintetiza 

a distinção entre as classificações da  análise econômica normativa e a positiva ao afirmar que  

 

_________________ 
23 Comenzaré mi discusión de la teoría normativa con la negación de tres conceptos. Primero, en parte por la 
razón dada anteriormente (el que la maximización de la riqueza dependa de la previa asignación de derechos de 
propiedad y de la distribución de la riqueza en las personas), yo no sostengo ni creo que la teoría sea suficiente 
para resolver todos los asuntos de política social, o siquiera todos los asuntos de Tort Law; segundo, no creo que 
ésta se pueda deducir de alguna teoría moral inclusiva, como el utilitarismo; y tercero, no creo que la riqueza en 
el sentido en que yo la uso, a pesar de lo amplio del sentido (recuerde que no es un concepto pecuniario aunque 
usa una métrica pecuniaria), tenga algún valor intrínseco, instrumental y posiblemente “último”,como se piensa 
que tienen el placer o la felicidad o el florecimiento humano o la buena voluntad en varias filosofías. Todo esto 
les concedo a mis críticos. 
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 “outra distinção importante se dá entre a análise econômica normativa e a positiva do 

direito entre o uso da análise econômica para argumentar o que deve ser e o uso desta para 

explicar o que se é, se tem sido bem para predizer o que será.” (2002a, p.69, tradução 

nossa).24 

Observa-se, portanto, que no mesmo sentido da classificação da Economia em positiva 

e normativa, a análise econômica do Direito é também desenvolvida em uma perspectiva 

positiva e normativa. 

 

 

2.4 Conceito 

 

 

A partir da compreensão da evolução histórica, bem como das principais escolas e 

espécies, torna-se possível encontrar a definição da análise econômica do Direito como o 

método de interpretação do Direito com base em premissas da Economia; conceito também 

apresentado por Ivo Teixeira Gico Júnior: 

 

O Direito é de uma perspectiva mais objetiva, a arte de regular o comportamento  
humano. A Economia, por sua vez, é a ciência que estuda como o ser humano toma 
decisões e se comporta em um mundo de recursos escassos e suas conseqüências. A  
análise econômica do Direito, portanto, é o campo do conhecimento humano que 
tem por objetivo empregar os variados ferramentais teóricos e empíricos econômicos 
e das ciências afins para expandir a compreensão e o alcance do direito e aperfeiçoar 
o desenvolvimento, a aplicação e a avaliação de normas jurídicas, principalmente 
com relação às suas conseqüências. (GICO JÚNIOR, 2009, p.4) 

 

Francesco Parisi também concebe a análise econômica do Direito em sentido similar 

ao acima exposto e afirma que “metodologicamente, a análise econômica do direito aplica o 

aparato conceitual e métodos empíricos da Economia ao estudo do Direito”. (2004, p.2, 

tradução nossa)25 

Importante registrar que desde o início de seu debate até a atualidade a análise 

econômica do Direito tem encontrado resistência. 

Um exemplo de crítica negativa à análise econômica do Direito é a realizada por Pie- 

 

_________________ 
24Outra distinción importante se da entre el análisis econ[omico normativo y positivo del derecho- entre el uso 
del análisis econômico para argumentar qué debe ser y el uso de este para explicar que és, qué há sidop o bien 
para predecir qué será. 
25Methodologically, law and economics applies the conceptual apparatus and empirical methods of economics to 
the study of law.  
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tro Perlingieri, na obra Perfis do Direito Civil, publicada inicialmente em 1975. O autor 

discorda da proposição da análise econômica do Direito, por entender que esta reduz todo 

Direito à Economia, como se observa: 

 

Quanto foi dito antes induz a não aceitar as tentativas velhas e novas orientadas a 
exaurir a interpretação do enunciado legislativo em uma avaliação exclusivamente 
econômica, de maneira a legitimar uma economia com função normativa, que 
imponha a própria vontade ao legislador e ao juiz; uma economia elevada parâmetro 
vinculante de controle da própria interpretação do jurista. Uma prospectiva nesse 
sentido é criticável em si mesma, como metodologia, pela sua unilateralidade e pela 
sua substancial função individualista, materialista e conservadora, certamente em 
contraste com a legalidade constitucional 
A “economic analysis”, como teoria global do direito, conforme a racionalidade do 
mercado, postula que todas as avaliações, que no sistema se apresentam como 
fundamento dos negócios, podem esgotar-se no aspecto econômico e que todas as 
escolhas dos sujeitos econômicos são apresentáveis em função de uma utilidade 
social global. [...] (PERLINGIERI,1975, p.64) 

 

Em sentido similar, Ronald Dworkin, em “Uma questão de princípio”, entende que a 

análise econômica do Direito seria equivocada uma vez que não se pode conceber a 

maximização de riqueza como o centro do Direito: 

 

A análise econômica do direito tem um ramo descritivo e outro normativo. Afirma 
que pelo menos os Juízes do Common Law decidiram casos controversos, em geral, 
para maximizar a riqueza social e que devem decidir casos de tal maneira.  
Discutirei, principalmente, o aspecto normativo da teoria, embora, no fim do ensaio, 
sustente que as falhas normativas da teoria são tão grandes que lançam dúvidas 
sobre suas pretensões descritivas, a menos que essas pretensões possam ser incluídas 
numa teoria normativa muito diferente. [...] A análise econômica do direito, que 
torna central o conceito de maximização da riqueza, deve, portanto, ser distinta da 
análise do direito dos economistas, isto é, da aplicação a contextos jurídicos da 
noção de eficiência dos economistas, que é a eficiência de Pareto. (DWORKIN, 
p.351-356, 2001). 

 

O questionamento de Pietro Perlingieri é pertinente, uma vez que, no momento 

histórico em que foi proposto, na década de 1970, de fato, conforme exposto anteriormente ao 

se discorrer sobre o histórico e as espécies da análise econômica do Direito, prevalecia a ideia 

fundacional e reducionista do Direito à Economia e, consequentemente, concebia-se o Direito 

como instrumento sempre voltado para a busca de maximização de riqueza. 

Já a objeção de Ronald Dworkin não está contextualizada com a concepção de análise 

econômica do Direito defendida na última década. Como se pôde observar na passagem sobre 

as espécies da análise econômica do Direito, não mais prepondera a ideia de redução do 

Direito à Economia, nem que a Economia e o Direito tenham como objetivo exclusivo a 

maximização de riqueza.  
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Logo, a rejeição da análise econômica do Direito fundada em argumentos de que seria 

reducionista e fundacional não encontra pertinência à luz das concepções atualmente 

prevalecentes sobre a análise econômica do Direito. 

Sobre a existência de críticas em resistência à análise econômica do Direito e a 

pertinência ou não destas, em sentido similar à perspectiva acima mencionada, Rachel Stajn 

recentemente ponderou: 

 

Reagir contra o diálogo entre Direito e Economia, para condená-lo, é posição que 
carece de racionalidade. Isso porque, ainda que os fatos sejam considerados sob a 
óptica quantitativa e empírica, própria do método econômico, em nada destrói a 
argumentação jurídica, qualitativa, Lembre-se que, no direito romano, o 
desempenho e o esforço dos pretores estavam voltados para a busca da eficiência na 
distribuição de justiça e no respeito às normas sociais. Isso em nada é muito 
diferente do que se faz em Law and Economics. Trata-se da aplicação da teoria da 
escolha racional ao Direito (quer se trate de Direito positivo, de usos e costumes, 
decisões dos Tribunais ou de normas sociais), uma forma de pensar as normas 
jurídicas levando em conta que os prêmios e punições estão associados tanto às 
instituições quanto à racionalidade econômica e, por isso, devem ser considerados 
elementos formadores do substrato normativo. (SZTAJN; ZYLBERSTAJN, 2005, 
p.82) 

 

James Gwartney e Richard L Stroup também comentam sobre a crítica à análise 

econômica do Direito, no sentido de que se inspiraria em uma visão egoística e materialista, 

para posteriormente refutarem tais argumentos e advertirem que mesmo em atos gratuitos ou 

altruísticos, não se pode negar que o homem, como ser racional, irá ponderar sobre os 

benefícios e malefícios envolvidos, e, portanto, se comportará de modo relevante para a 

Economia: 

 

Alguns críticos disseram que a análise econômica só ajuda a explicar as ações de 
materialistas egocêntricos e gananciosos. Isso não é verdade. As pessoas agem 
motivadas por uma série de razões, algumas egoístas, outras humanitárias. O 
postulado básico da economia se aplica tanto aos egoístas quanto aos altruístas. As 
decisões de ambos serão influenciadas por mudanças em custos e benefícios 
pessoais. Por exemplo, tanto os altruístas quando os egoístas estariam mais 
inclinados a tentar salvar a vida de um bebê que caiu em uma piscina de 1,5 metro 
de profundidade do que nas rápidas correntezas próximas das Cataratas de Niágara. 
Do mesmo modo, ambos os tipos de indivíduos prefeririam dar a alguém 
necessitado suas piores roupas, ao invés das melhores. Mais uma vez, os incentivos 
influenciam as escolhas de ambos os grupos. (GWARTNEY; STROUP, 1995, p.15) 

 

Sobre o atual sentido da análise econômica do Direito, em uma perspectiva genérica, 

ou seja, a englobar as espécies ou classificações positiva e normativa, como método de 

interpretação do Direito com base em premissas da Economia, com a finalidade de aprimorar 

a aplicação do primeiro, eis a ponderação realizada por Cristiane de Oliveira Coelho: 
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É essa pretensa cientificidade que pode explicar o êxito da Análise Econômica da 
Direito como doutrina jurídica. Os aplicadores do Direito ainda buscam dar um 
sentido objetivo a suas decisões, e a Economia apresenta-se como veículo ideal para 
esse propósito. (COELHO, 2007, p.23) 

 

Guido Alpa também comenta sobre a finalidade da análise econômica nos sistemas 

codificados, como o brasileiro, no sentido de facilitar a compreensão jurídica a partir da 

demonstração de sua realidade e repercussão na Economia, o que pode ser relevante quando 

se tem questionamentos sobre a pertinência de determinada norma decisão ou o intuito de 

colher fundamentos para modificá-las: 

 

Nos sistemas codificados, a interpretação econômica parece desempenhar ao 
contrário uma função ancilar: serve para fornecer parâmetros e aconselhar o 
legislador; serve para formar o jurista; serve, às vezes, para a tomada de decisões 
judiciais, em que as argumentações econômicas (para a formação cultural do órgão 
judicante) costumeiramente são mascaradas com argumentações formais. (ALPA, 
1997, p.13) 

 

Há, também, o esclarecimento sobre a importância análise econômica do Direito por 

Eduardo Goulart Pimenta: 

 

Uma das razões do sucesso da análise econômica do Direito como método de estudo 
da legislação está na constatação de que, em um determinado modelo econômico, a 
legislação é uma importantíssima variável a ser considerada. Sua capacidade de 
influência sobre a ocorrência econômica estudada é potencialmente muito elevada e, 
por isso mesmo, não pode ser deixada de lado. (PIMENTA, 2006, p.4) 

 

Gustavo H.B. Franco, em obra coordenada por Luciano Timm, sensível ao 

indispensável diálogo entre o Direito e a Economia, critica a tentativa de isolamento de ambas 

ciências como, por exemplo, de magistrados que proferem decisões de modo imediatista sem 

ponderar sobre a realidade e a repercussão econômica envolvidas: 

 

A Economia e o Direito são disciplinas cujo diálogo tem sido cada vez mais intenso, 
e já estava mais do que na hora.  
Magistrados não versados em complexos temas econômicos tiveram de decidir 
questões difíceis e também produziram a sua conta de erros e exageros. Na verdade 
quando a Justiça ignora as leis econômicas, pode fazer tanto estrago quanto o 
economista “pacote iro” em sua sanha redentora. Ao afastarem-se da Lei munidos do 
ideal de corrigir os problemas econômicos, no varejo, tal como os percebem, a 
Magistratura nem sempre percebe que agrava os problemas que pretende corrigir. 
(FRANCO, 2005, p. 12-13)  
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 A partir da premissa de que o Direito e a Economia são ciências interligadas, destaca-

se a alternativa de interpretação do Direito com base em premissas da Economia, denominada 

de análise econômica do Direito.  

 

 

2.5 Principais premissas da análise econômica do Direito.  
 

 

A análise econômica do Direito se desenvolve através da utilização de algumas 

premissas da Economia, como a maximização racional, o equilíbrio, os custos de transação, a 

eficiência e a norma enquanto estrutura de incentivos.26  

A maximização racional é a idéia de que o ser humano tende a ponderar previamente 

sobre as vantagens e desvantagens envolvidas em determinada conduta e, consequentemente, 

a deliberar sua ação quando os prejuízos advindos não superarem as satisfações obtidas. 

Sobre a maximização racional e sua relação com a análise sobre as perdas e benefícios 

obtidos com possíveis condutas, Armando Castelar Pinheiro e Jairo Saddi comentam: 

 

A primeira premissa tem como pressuposto que os agentes econômicos são 
maximizadores racionais de utilidade - ou seja, suas escolhas sempre se basearão na 
adequação dos meios disponíveis para gerar os fins que mais interessam. Esta 
premissa leva à inevitável conclusão de que os indivíduos só se engajarão 
conscientemente em unidades adicionais de atividade (seja de consumo, de 
produção, de oferta de trabalho ou de qualquer outra natureza), se o benefício 
auferido for maior que o custo despendido para obtê-lo. Aplicada ao universo do 
direito, ela implica que a decisão de rescindir um contrato, de engajar-se em 
atividades originalmente não previstas no contrato ou de comportar-se ilicitamente 
dependerá de um balanço racional dos benefícios e custos marginais de cada ação. 
(PINHEIRO; SADDI, 2005, p.89) 

 

Rachel Stajn explica a utilidade da maximização racional na Economia, ao ponderar 

que tal noção parte da consideração de padrões normais de conduta, como do homem médio o 

 
 
 
______________ 
26 A análise econômica se vale de outras noções também para o estudo do Direito. A título de exemplo, tem-se a 
escassez a recomendar a compreensão, no dizer de José Paschoal Rosseti (2000, p.26), de que diversamente das 
necessidades humanas, os recursos para atendê-las são escassos. Outra concepção relevante é a de contrato, 
como lembra Enzo Roppo (2009, p.11), no sentido de instrumento que possibilita a formalização  jurídica de 
uma operação econômica. Entretanto, escolheu-se abordar os parâmetros de maximização racional, o equilíbrio, 
os custos de transação, a eficiência e da norma enquanto estrutura de incentivos não só por necessidade 
inevitável de delimitação da pesquisa, mas por serem premissas que guardam maior afinidade com o objeto de 
estudo deste trabalho, a fiança locatícia. 
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ou do bom pai de família: 

 

Segundo Becker, o método econômico é o da escolha racional que tem como 
pressuposto a estabilidade das preferências, das escolhas individuais, ao longo de 
certo lapso temporal. 
A noção de escolha racional está ínsita na idéia de capacidade e de imputação. Até 
os padrões do homem médio, do bom pai de família, do homem ativo e probo 
tomam a racionalidade como suporte, porque essas pessoas se baseiam, ao 
determinar suas ações, nos padrões sociais ou institucionais existentes, aprovados, 
desejados, estimulados. Desvios levam a punições, sejam elas impostas pelo sistema 
jurídico seja por normas socialmente aceitas. Sob tal perspectiva, fica claro que nada 
obsta que Direito e Economia tenham um profundo diálogo. (STJAN; 
ZYLBERSTAJN, 2005, p.80)  

 

Em conexão com a noção de maximização racional está a de equilíbrio, também 

relevante para o Direito e a Economia. Há equilíbrio quando se observa a presença da 

maximização racional de interesses por todos os agentes envolvidos em determinada situação.  

Sobre o assunto, Bruno Meyerholf Salama e Antonio Celso Fonseca Pugliese 

destacam a importância da lei como instrumento de promoção ou não de equilíbrio em 

relações: 

 

O equilíbrio é o padrão comportamental interativo que se atinge quando todos os 
atores estão maximizando seus próprios interesses simultaneamente. Uma lei, por 
exemplo, é o resultado que surge – é um ponto de equilíbrio, portanto – quando 
todos os agentes políticos estão maximizando seus interesses através do processo 
político. (PUGLIESE; SALAMA, 2008b, p.8)  

 

Outra noção explorada na análise econômica do Direito é a de custos de transação. Os 

custos de transação são todos os gastos necessários para a negociação, celebração e execução 

de contratos, conforme Anna Paula Behrnes Romero informa: 

 

Nas atividades econômicas, as trocas de bens, serviços, etc entre agentes geram os 
custos de transação. Custos de transação são aqueles que os agentes econômicos 
enfrentam quando recorrem ao mercado, ou seja, são os custos incorridos ao se 
negociar, redigir e garantir o cumprimento do contrato. (ROMERO, 2006, p.16) 

 

Ronald Coase, no texto The problem of social cost, destaca a relevância de ao se 

analisar transações sejam considerados os custos inevitavelmente envolvidos, inclusive na 

perspectiva de que, quanto maiores forem, menor será o estímulo dos agentes em estabelecer 

relações: 

 

Até aqui, desenvolveu-se o argumento sob a suposição (explícita nas seções III e IV 
e tácita na seção V) de que não haveria custos para a realização das transações no 
mercado. Essa é, por óbvio, uma suposição bastante irrealista. Para que alguém 
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realize uma transação, é necessário descobrir quem é a outra parte com a qual essa 
pessoa deseja negociar, informar às pessoas sobre sua disposição para negociar, bem 
como sobre as condições sob as quais deseja fazê-lo, conduzir as negociações em 
direção à barganha, formular o contrato, empreender meios de inspeção para se 
assegurar que os termos do contrato estão sendo cumpridos, e assim por diante. Tais 
operações são, geralmente, extremamente custosas. Custosas o suficiente para evitar 
a ocorrência de transações que seriam levadas a cabo em um mundo em que o 
sistema de preços funcionasse sem custo. (COASE, 1960, p.12) 

 

Richard Posner ressalta a pertinência da redução dos custos de transação para a 

celebração de contratos e afirma que esta pode ser alcançada através da clara definição e 

transferência dos direitos de propriedade, bem como através de soluções baratas e efetivas 

diante do descumprimento do contrato, como se observa: 

 
O primeiro é que o Direito, enquanto compete a promoção da eficiência econômica, 
deveria procurar minimizar os custos de transação. Por exemplo, definindo 
claramente os direitos de propriedade, fazendo-os transferíveis sem dificuldade e 
criando soluções baratas e efetivas quando houver um descumprimento do contrato. 
Os analistas econômicos do Direito têm identificado uma série de doutrinas, 
procedimentos e instituições para alcançar o objetivo de minimizar os custos de 
transação do mercado. (POSNER, 2005, p. 9, tradução nossa) 27 

 

A influência do Direito para o comportamento dos agentes no mercado, ilustrada como 

exemplo acima no que se refere aos custos de transação, é também considerada pelo Direito e  

Economia especialmente no estudo da noção de eficiência. 

Há ou não eficiência quando um ato ou transação contribui para a maximização, ou 

seja, para a extração de melhor proveito dos recursos materiais, bem como estimula o 

cumprimento das obrigações assumidas entre os agentes envolvidos.  

A verificação da eficiência foi desenvolvida na Economia com maior destaque por 

Vilfredo Pareto e Kaldor-Hicks.  

Sobre o conceito de eficiência e sua relação com a verificação da maximização de 

recursos e com a análise de custos e benefícios, bem como a utilização dos parâmetros de 

Vilfredo Pareto e Kaldor-Hicks para se analisar a eficiência, eis o comentário de Eduardo 

Goulart Pimenta: 

 

 

 

______________ 
27 El primero es que el Derecho, en cuanto compete a la promoción de la eficiencia económica, debería procurar 
minimizar los costos de transacción. Por ejemplo, definiendo claramente los derechos de propiedad, haciéndolos 
transferibles sin dificultad y creando soluciones baratas y efectivas cuando hay un incumplimiento de contrato. 
Los analistas económicos del Derecho han identificado una serie de doctrinas, procedimientos e instituciones 
para lograr el objetivo de minimizar los costos de transacción del mercado. 
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Em um raciocínio estritamente econômico, diremos que a conduta de determinado 
agente – seja ele uma pessoa, família, empresa ou Estado – é analisada sob o 
binômio eficiência/ineficiência, o que significa dizer que a ação em análise é 
estudada conforme tenha ou não contribuído para a maximização dos recursos 
materiais disponíveis ou para sua ótima utilização ou distribuição. Essa avaliação da 
eficiência ou ineficiência de conduta adotada por um agente econômico se faz a 
partir da comparação entre seus custos (aquilo de que se teve de abrir mão para a 
realização da conduta em questão) e os seus benefícios (aquilo que foi obtido como 
efeito da ação levada a cabo). 
A eficiência é analisada, em regra, segundo dois principais critérios utilizados pela 
economia, o de Vilfredo Pareto e de Kaldor-Hicks. (PIMENTA, 2006, p.2) 

 

Quanto ao entendimento da eficiência como a propensão ao aumento das 

possibilidades de cumprimento das obrigações, Fernando Araújo assim reflete: 

 

[...] Um dos objetivos econômicos do Direito é o da promoção da eficiência através 
do incentivo à “vinculação óptima” dos devedores – entendendo-se por “ vinculação 
óptima” aquela que maximiza as probabilidades de cumprimento das obrigações 
contratuais. Lembremos ser esta a 3ª finalidade econômica que inicialmente 
apontamos para a disciplina contratual: incentivar a vinculação óptima do contrato.  
(ARAÚJO, 2005, p.95) 

 

Conforme exposto, a presença da eficiência ou ineficiência em determinada conduta 

costuma ser observada na Economia segundo dois parâmetros, o de Vilfredo Pareto e Kaldor-

Hicks. 

Vilfredo Pareto entende que há eficiência quando determinada modificação da 

realidade permite a melhora da situação de um agente sem piorar a de outro. A situação 

limítrofe em que há a máxima produção de bem-estar para um agente sem prejudicar o de 

outrem recebe a denominação de pareto-eficiente ou ótimo paretiano. 

Francisco Mochon Morcillo comenta sobre a eficiência segundo Vilfredo Pareto e a 

relação com os ideais de Adam Smith: 

 

O grande economista inglês Adam Smith, por muitos considerado o pai da 
economia, argumentava que, sob um sistema de livre concorrência, os indivíduos, ao 
agir em seu próprio interesse, vêem-se conduzidos por uma “mão invisível”, capaz 
de promover o interesse comum. Por outro lado, foi o economista italiano Vilfredo 
Pareto (1848-1923) quem estabeleceu de forma precisa que, sob certas condições, a 
concorrência perfeita aloca eficientemente os recursos.  
Sob determinadas condições, incluída a concorrência perfeita, uma economia de 
mercado aloca os recursos de maneira eficiente. Uma situação é Pareto-eficiente 
quando não é possível aumentar o bem-estar de uma pessoa sem diminuir o de outra. 
A possibilidade de alcançar uma situação eficiente, na qual não seja possível 
aumentar o bem-estar de ninguém sem diminuir o de outra pessoa, deve-se, pois, ao 
fato de que cada indivíduo está alocando sua renda de maneira a maximizar sua 
satisfação, dados os preços dos bens que consome. (MORCILLO, 2007, p.120). 

 



 36 

O padrão de eficiência de Pareto recebe algumas críticas, como a limitação de admitir 

como eficiente apenas atos ou transações que acarretem benefícios sem prejudicar de nenhum 

modo um dos agentes envolvidos, o que é de difícil configuração na realidade, pois na maior 

parte das transações têm-se ganhadores e inevitavelmente perdedores, como Leandro Novais e 

Silva adverte: 

 

O critério de Pareto, tido como a representação da eficiência econômica, estabelece 
como ponto ótimo “aquela situação em que os recursos de uma economia são 
alocados de tal maneira que nenhuma reordenação diferente possa melhorar a 
situação de qualquer pessoa (ou agente econômico) sem piorar a situação de 
qualquer outra.” Daí que se maximiza riqueza, proporcionando bem-estar 
econômico, quando, na ação de políticas públicas ou de uma decisão judicial, 
alguém se encontre em um estágio em que melhore de posição quanto à alocação de 
recursos e dessa melhora ninguém piore. 
No entanto, o ótimo de Pareto como referência de eficiência econômica dificilmente 
é alcançável, em razão de o critério ser muito restritivo. Normalmente, o que se vê 
na aplicação de políticas públicas ou nas trocas no mercado é que há efetivamente 
ganhadores e perdedores. Constata-se o aumento de riqueza geral, mas em razão de 
que o ganho de alguns compensa a perda de outro. (SILVA, 2008, p.116) 

 

Apesar da crítica ao critério de Vilfredo Pareto, como Ana Paula Berhnes Romero 

salienta, “não se pode lhe retirar o mérito de ser um modelo teórico que facilita a análise de 

situações fáticas para detectar falhas na estrutura ou no comportamento dos agentes". 

(ROMERO, 2006, p.22). 

Em alternativa à teoria de Vilfredo Pareto, a partir dos estudos de Barone, Kaldor, 

Hicks e Scitovsky, outro padrão de eficiência tem destaque na Economia, o então intitulado 

critério de Kaldor-Hicks. 

Há eficiência, segundo o parâmetro de Kaldor-Hicks, se determinada transação 

propicia ganhos a um dos agentes superiores às perdas experimentadas pela outra parte e, 

concomitantemente, o beneficiário puder compensar os malefícios do prejudicado e, ainda 

assim, todos continuarem em situação melhor que antes da transação. 

Sobre a origem e o conceito do critério de eficiência de Kaldor-Hicks, em perspectiva 

similar ao exposto no parágrafo anterior, Nicholas Mercuro and Steven G. Medema assim 

afirmaram: 

A linha da literatura que forma os elementos centrais da análise principiológica de 
compensação inclui os trabalhos de E. Barone (1908, traduzido para o Inglês em 
1935), Nicholas Kaldor (1939), John Hicks (1939), e Tibor Scitovsky (1941-2). 28 

 

 

_______________ 
28 The line of literature that comprises the core elements of compensation principle analysis includes the works 
of E. Barone (1908, translated into English in 1935), Nicholas Kaldor (1939), John R. Hicks (1939), and Tibor 
Scitovsky (1941-2). 
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A eficiência de Kaldor–Hicks - então chamada princípio da compensação na 
economia - implica que a sociedade deve adotar estas chances legais de chegarem 
aos resultados. 
O princípio da compensação é frequentemente chamado de eficiência de Kaldor-
Hicks ou, como formulado e popularizado por Posner, maximização de riqueza 
[...]. O princípio da compensação recomenda que uma alteração de um estado para 
outro (trazida, por exemplo, por uma mudança legal) que favorece alguns indivíduos 
às custas de outros pode resultar em uma melhora para o bem-estar da sociedade- 
com quase a mesma força do princípio de Pareto - se aqueles que ganha com a 
mudança puder hipoteticamente compensar os perdedores por suas perdas e ainda 
ambos estarem em situação melhor. Em termos práticos, o critério de Kaldor-Hicks 
requer uma comparação dos ganhos de um grupo e das perdas do outro. Em termos 
simples, o princípio da compensação recomenda que uma mudança constitua uma 
melhora se os ganhos dos vencedores excederem as perdas dos perdedores - um 
conceito básico de custo-benefício. (MEDEMA; MERCURO, 2006, p.26, tradução 
nossa) 29 

 

Em acréscimo ao conceito de eficiência, segundo Kaldor-Hicks, Armando Castelar 

Pinheiro e Jairo Saddi relatam sobre a conveniência da presença de tal premissa econômica 

para a exequibilidade dos contratos, como se observa: 

 

A eficiência de Kaldor-Hicks se baseia, portanto, na possibilidade de compensação- 
em que os custos com o pagamento do prêmio são inferiores aos benefícios gerados,  
o que explica por que todos podem se encontrar em melhor posição.A eficiência 
pelo critério de Kaldor-Hicks se confunde com uma situação de maximização de 
riqueza, na expressão de Posner, pois, numa situação mais eficiente, alguns estarão 
em posição melhor sem necessariamente piorar a situação individual de alguém. No 
limite, os ganhos potenciais (destinados a remunerar os  
perdedores e permitir um adicional de ganho a quem paga a compensação) farão 
com que toda a sociedade possa atingir um ponto de equilíbrio ótimo. A 
possibilidade de haver transferências compensatórias significa, por outro lado, que 
há mais flexibilidade em ser eficiente no segundo conceito do que no primeiro- um 
ótimo de Kaldor-Hicks é também de Pareto, mas a recíproca não é verdadeira. 
Em matéria de contratos, típico mecanismo de distribuição de risco, a eficiência é 
um dos principais objetivos a ser atingido: um contrato deve permitir melhorar a 
situação individual dos contratantes, ou corre o risco de inexequibilidade. 
(PINHEIRO; SADDI, 2005, p.121) 

 

Eduardo Goulart Pimenta, em sintonia com a idéia exposta por Nicholas Mercuro e 

Steve Medema, salienta a prevalência da utilização do parâmetro de eficiência de Kaldor- 

 

______________ 
29 Kaldor-Hicks efficiency — the so-called compensation principle in economics — implies that society should 
adopt those legal changes leading to results. 
[...] The compensation principle is often termed Kaldor-Hicks efficiency or, as formulated and popularized by 
Posner, wealth maximization. The compensation principle holds that a change from one state to another (brought 
on, for example, by legal change) that favors some individuals at the expense of others can be said to result in an 
unambiguous improvement in society’s welfare — with almost the same force as the Pareto principle itself — if 
those who gain from the change could hypothetically compensate the losers for their losses and still be better off 
themselves. In practical terms, the Kaldor-Hicks criterion requires a comparison of the gains of one group and 
the losses of the other group. In the simplest of terms, the compensation principle holds that a change constitutes 
an improvement if the gains to the winners exceed the losses to the losers — a basic benefit-cost concept. 
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Hicks pelos estudiosos da análise econômica do Direito, bem como destaca que tal noção só 

estaria presente quando os ganhos obtidos por um agente superem as perdas do outro 

prejudicado: 

 

Outra concepção de eficiência econômica modernamente adotada é a desenvolvida a partir 
de idéias de Barone, Kaldor, Hicks e Scitovsky (Cf. BLAUG, 1996, p. 574). Segundo essa 
concepção, haverá um ganho real no bem-estar – e riqueza – da sociedade quando uma 
determinada conduta ou ato economicamente relevante  
redistribuir os bens e serviços disponíveis de forma que os agentes econômicos afetados 
pelos efeitos dessa medida econômica não estejam dispostos a retornar à posição original 
ainda que recebam, em dinheiro, o valor correspondente ao acréscimo em seus bens e 
serviços que a medida ou conduta em análise os atribuiu.Assim, uma conduta é 
economicamente eficiente se os que dela se beneficiam ganham mais do que aquilo que 
perderam os agentes que por ela foram prejudicados. A eficiência econômica da conduta 
em análise está na constatação de  
que o benefício que ela trouxe para determinado(s) agente(s) foi quantitativamente maior 
do que o prejuízo que ela tenha acarretado a outro(s) agente(s) econômicos, contribuindo, 
dessa forma, para o aumento geral na riqueza da população. 
[...] Visto de outro ângulo, esse padrão de eficiência da legislação se verifica quando esta, 
diante de um eventual conflito de interesses, soluciona-o de forma que os ganhos para o 
vencedor do conflito sejam maiores do que as perdas para o sucumbente. 
Embora o critério de Pareto seja muito invocado, é sobre essa última noção de eficiência 
econômica que costumam se debruçar, como veremos abaixo, os atuais operadores da 
análise econômica do Direito. (PIMENTA, 2006, p.7) 

 

A norma enquanto estrutura de incentivos é também uma das premissas utilizadas pela 

análise econômica do Direito. A respeito, tem-se o comentário de Andrés Roemer ao afirmar 

que "[...] o Direito e Economia introduziu uma teoria mais abstrata segundo a qual as 

normas jurídicas são visualizadas como incentivos para a ação e as respostas dependem e 

variam em função dos tipos de incentivos envolvidos." (ROEMER, 2001, p.20, tradução 

nossa) 30 

Considerar a norma como estrutura de incentivos tem como propósito atentar para o 

fato que o homem, sendo racional e maximizador de suas preferências, mesmo diante de 

normas, tende a agir ou não agir conforme a ponderação sobre os benefícios e prejuízos que 

podem advir se adotado determinado comportamento. Logo, o Direito, através de normas ou 

decisões, pode estimular ou desestimular condutas em sociedade conforme forem os 

benefícios e prejuízos estabelecidos para determinados atos.  

Neste sentido, James D Gwartney e Richard L Stroup assim comentam: 

 

_______________ 
30 [...] El derecho y la economia introdujo uma teoria más abstracta según la cual las normas jurídicas se perciben 
como incentivos para la acción, y ls respuestas dependen y varían em funcíon de los tipos de incentivos 
involucrados. 

Toda a teoria econômica se baseia no postulado de que mudanças nos incentivos  
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influenciam o comportamento humano de uma maneira previsível. Benefícios  
pessoais e custos influenciam nossas escolhas. Se os benefícios advindos de uma 
opção são grandes, as pessoas estarão mais inclinadas a escolhê-la. Contrariamente, 
se os custos pessoais de uma opção são grandes, as pessoas se mostrarão menos 
inclinadas a escolhê-la. 
Esse postulado básico da economia é uma poderosa ferramenta, porque sua 
aplicação está amplamente disseminada. Os incentivos afetam o comportamento em 
praticamente todos os aspectos de nossas vidas, sejam atividades de mercado, 
administração do lar ou escolhas políticas. (GWARTNEY; STROUP, 1995, p.13) 

 

Patrícia Bernardes e Vincenzo Demetrio Fiorenzano (2008, p.142) chegam a afirmar 

que “a norma jurídica falha quando não consegue colocar para os agentes a estrutura de 

incentivos adequada para movê-los na direção das condutas socialmente desejadas.”  

Conforme exposto acima, ao longo do presente item, as noções de maximização 

racional, equilíbrio, custos de transação, norma enquanto estrutura de incentivos e eficiência 

estão intimamente relacionadas ao Direito e a Economia.  

A compreensão do significado de tais premissas é relevante para o estudo de temas 

que envolvem a análise econômica do Direito, como o que será desenvolvido no penúltimo 

capítulo deste trabalho, sobre a fiança locatícia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
3 A FIANÇA  
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3.1 Conceito 

 

  

O contrato consiste no acordo de vontades voltado para a criação, modificação, 

extinção ou transferência de direitos e deveres. Trata de figura jurídica importante para a 

Economia e o Direito, pois viabiliza a circulação de mercadorias e serviços. 

Paulo Nader (2010, p.9) discorre sobre o conceito de contrato ao afirmar que “na 

acepção atual, contrato é acordo de vontades que visa a produção de efeitos jurídicos de 

conteúdo patrimonial. Por ele, cria-se, modifica-se ou extingue-se a relação de fundo 

econômico”. 

Um dos contratos previstos nos artigos 818 a 839 do Código Civil de 2002, bem como 

nos artigos 37, II e 82 da Lei de locação, nº 8.245 de 1991, recebe a denominação de fiança.  

A partir de um contrato principal em que um devedor se obriga ao cumprimento de 

uma prestação perante o credor, eventualmente pode ocorrer a celebração de um segundo 

contrato, o de fiança, através do qual um terceiro, denominado fiador, promete ao credor do 

contrato principal o cumprimento da prestação avençada pelo devedor, conforme  Roberto 

Senise Lisboa explica: 

 

Fiança é contrato por meio do qual uma das partes (o fiador) se obriga perante a 
outra parte (o credor de outro contrato) a garantir o pagamento devido pelo terceiro 
(afiançado), que é parte em contrato diverso celebrado com o credor, caso não venha 
a adimplir suas obrigações. (LISBOA, 2005, p.467) 

 

Sobre o conceito de fiança e sua classificação como garantia fidejussória, ou seja, 

baseada na confiança pelo credor no cumprimento da prestação por um terceiro, o fiador, 

Gustavo Tepedino, Heloísa Helena Barbosa e Maria Celina Bodin de Moraes assim afirmam: 

 
O patrimônio do devedor constitui a garantia geral para o cumprimento das 
obrigações. Ao lado desta garantia geral, também, é possível a estipulação de 
garantias especiais, como as reais e as pessoais ou fidejussórias. As garantias reais 
constituem na separação de determinado bem do patrimônio do devedor, que será 
gravado, respondendo a coisa pela solução da dívida, como o penhor, a hipoteca e a 
anticrese. As garantias fidejussórias correspondem ao pagamento da dívida por um 
terceiro estranho à relação obrigacional. A fiança e o aval são os principais 
exemplos de garantias pessoais. A fiança é, portanto, o contrato pelo qual se 
estabelece um tipo de garantia pessoal, em que alguém (fiador) se obriga ao 
cumprimento da obrigação de terceiro (afiançado), se este faltar à sua prestação. Seu 
fundamento está na fidúcia, ou seja, na confiança depositada no fiador que, por meio 
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da garantia fidejussória prestada, arcará com o adimplemento da obrigação se isto 
for necessário. (BARBOSA; MORAES; TEPEDINO, 2006, p.630) 

 

Importante esclarecer que a fiança não apresenta o mesmo significado da assunção de 

dívida alheia. 

Na fiança o fiador se vincula à prática de ato de outrem, ou seja, apenas promete o 

adimplemento pelo devedor da relação principal, ao passo que na assunção de dívida, o 

terceiro ingressa na obrigação principal, a assume e exonera o devedor.  

Em raciocínio próximo, a fiança não se confunde com a responsabilidade solidária 

passiva, primeiramente porque a lei não dispõe tratar o fiador de devedor solidário e, 

principalmente, porque o fiador não integra a relação principal, na qualidade de devedor 

principal, juntamente com o afiançado. O fiador apenas promete o adimplemento pelo 

devedor caso este não satisfaça a obrigação. 

Miranda esclarece o conceito de fiança e sua diferença da assunção de dívida alheia e 

da responsabilidade solidária passiva, como acima refletido: 

 

A fiança é promessa de ato-fato jurídico ou de outro ato jurídico, porque o que se 
promete é o adimplemento do contrato, ou do negócio jurídico unilateral, ou de 
outra fonte de dívida, de que se irradiou, ou se irradia, ou vai irradiar-se a dívida de 
outrem. 
Promete o adimplemento pelo devedor principal. Se esse não adimple, como o fiador 
prometeu, há infração da promessa de ato de outrem. Não há assunção de dívida 
alheia e toda confusão a respeito é nociva à exposição científica. A assunção de 
dívida alheia pode ser cumulativa ou substitutiva (Tomo XXIII, §§2.819-2.820), 
porém mesmo aquela não é a fiança. Quem assume a dívida alheia faz-se devedor da 
mesma dívida, quer se extinga, quer não, a do devedor originário. Quem afiança 
promete que o afiançado paga.  
 [...] A fiança distingue-se da solidariedade passiva em que os direitos do credor 
contra o devedor principal e contra o fiador não existem simultaneamente. Falta a 
simultaneidade que caracteriza a solidariedade passiva. No mesmo momento, 
existem, nessa, os direitos contra todos os devedores. Na outra, a obligatio 
principalis nasce antes: a existência da obrigação do fiador pende, enquanto aquela 
existe. A finalidade mesma da fiança é a de maior segurança para o credor. Se um 
devedor deixa de adimplir, o outro tem de adimplir. Daí falar-se da acessoriedade, 
da acessio. (MIRANDA, 1963, p.92). 

 

A fiança, portanto, consiste em contrato através do qual um sujeito, denominado 

fiador, promete a outro, credor, o cumprimento de uma obrigação devida por um terceiro, 

afiançado, caso este não o faça e se distingue da assunção de dívida alheia uma vez que o 

devedor afiançado não se exonera do dever de cumprir sua prestação, bem como da 

responsabilidade solidária passiva, uma vez que a lei não elenca o fiador como devedor 

solidário, só vindo a assumir tal posição por expressa previsão contratual.  
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3.2 Requisitos  

 

 

A fiança apresenta requisitos subjetivos, objetivos e formais.  

Os requisitos subjetivos dizem respeito à capacidade de prestar a fiança. Tal 

capacidade não se diferencia da exigida31 para os atos da vida civil em geral, como salienta 

Arnaldo Rizzardo (2010, p.1000), ao ponderar que “a capacidade para dar fiança não difere 

da capacidade comumente exigida para a prática dos negócios jurídicos. Qualquer pessoa 

capaz e na livre disposição de seus bens é apta a oferecer a garantia.”  

Importante observar que mesmo se existir a capacidade, a liberdade de prestação de 

fiança sofre restrição pela legislação no artigo 1.647 do Código Civil vigente, uma vez que tal 

dispositivo exige que a pessoa casada, exceto se sob o regime da separação absoluta de bens, 

necessita de autorização do outro cônjuge para prestar fiança, como se observa: 

 

Art. 1.647. Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem 
autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta: 
III - prestar fiança ou aval. (BRASIL, 2002) 

 
O consentimento do cônjuge, excepcionalmente, pode ser dispensado para a prestação 

da fiança e suprido por autorização judicial se a negativa de outorga for por impossibilidade 

de concessão ou injusto motivo, como o artigo 1648 do Código Civil dispõe:  

 

Art. 1648 Cabe ao juiz, nos casos do artigo antecedente, suprir a outorga, quando um 
dos cônjuges a denegue sem motivo justo, ou lhe seja impossível concedê-la. 
(BRASIL, 2002) 

  

Outra restrição à liberdade de celebração da fiança por capazes é imposta ao leiloeiro 

que, nos termos do artigo 30 do Decreto 21.981 de 1932, é impedido de prestar tal garantia 

sob pena de nulidade: 

 
 
______________ 
31 De acordo com os artigos 3º e 4º do Código Civil de 2002, em vigor, não são capazes, ou seja, aptos para 
exercer pessoalmente os atos na vida civil, os menores de dezesseis anos, os que, por enfermidade ou deficiência 
mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos, os que, mesmo por causa transitória, 
não puderem exprimir sua vontade, os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos;os ébrios habituais, os 
viciados em tóxicos, e os que, por deficiência mental, tenham o discernimento reduzido;os excepcionais, sem 
desenvolvimento mental completo e os pródigos. Segundo o artigo 5º do referido Código Civil, a menoridade 
pode cessar aos dezoito aos completos, pela concessão dos  pais, judicial, pelo casamento,exercício de emprego 
público efetivo, pela colação de grau em curso de ensino superior;pelo estabelecimento civil ou comercial, ou 
pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com dezesseis anos completos tenha 
economia própria. 
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Art. 30. São nulas as fianças, bem como os endossos e avais dados pelos leiloeiros 
(BRASIL,1932) 

 

Sobre a capacidade da fiança e as restrições de celebração de tal contrato, Washington 

de Barros Monteiro tece o seguinte comentário: 

 
Podem ser fiadoras todas as pessoas que tenham a livre disposição de seus bens. 
Observe-se, todavia, desde logo, que nenhum dos cônjuges pode, sem autorização 
do outro, exceto no regime da separação absoluta, prestar fiança (Cód Civil de 2002, 
art 1647, n.III); se o cônjuge prescindir dessa anuência, nula será a fiança. 
[...] Os leiloeiros não podem prestar fiança, sendo nulas as que outorgarem (Decreto 
n.21.981, de 19-10-1932, art.30) (MONTEIRO, 2007, p.378-380) 

 
Ainda sobre o aspecto subjetivo da fiança, tal contrato tem como partes o fiador, que é 

quem promete o cumprimento de uma obrigação caso o devedor de um contrato principal não 

o faça, bem como o credor do contrato principal que, por sua vez, pode exigir do fiador o 

cumprimento da obrigação na hipótese de inadimplemento pelo devedor. 

O afiançado, devedor no contrato principal, não é parte na fiança. Apesar do afiançado 

experimentar efeitos decorrentes da fiança, por ser beneficiado pela garantia oferecida pelo 

fiador ao credor, bem como por estar sujeito a obrigações decorrentes da fiança, ainda que 

indiretas, - como a prevista no artigo 835 do Código Civil de 2002, de ser cobrado pelo fiador 

caso este tenha efetuado o pagamento da dívida, explicada adiante -, a fiança é celebrada entre 

o fiador e o credor do contrato principal. 

Caio Mário da Silva Pereira apresenta o conceito de obrigação como vínculo jurídico 

ao quais os sujeitos são submetidos coercitivamente, sujeitando-se os a uma prestação 

segundo o Direito.  

O autor também discorre sobre as fontes das obrigações de modo a destacar que 

aquelas são estabelecidas em contratos, mas também podem ter origem em normas, 

esclarecimento oportuno à situação do afiançado, já que este pode ser acionado em razão da 

fiança, por determinação legal, sem sequer ter sido parte, ou seja, celebrado tal avença. 

 

“[...] O recurso à etimologia é bom subsídio: obrigação, do latim ob+ ligatio, contém 
uma ideia de vinculação, de liame, de cerceamento da liberdade de ação, em 
benefício de pessoa determinada ou determinável. Sem cogitar, por enquanto, de sua 
fonte ou de sua causa genitrix, vislumbramos na obrigação uma norma de 
submissão, que tanto pode ser autodeterminada, quando é o próprio agente que 
escolhe dada conduta, como pode provir de uma heterodeterminação, quando o o 
agente a sofre em consequência ou como efeito de uma norma que a dita. Num ou 
noutro caso, uma pessoa determinada sujeito passivo ou devedor, está adstrita a uma 
prestação positiva ou negativa em favor de outra pessoa que se diz sujeito ativo ou 
credor, a qual adquire a faculdade de exigir o seu cumprimento. 
[...] Obrigação é o vínculo jurídico ao qual nos submetemos coercitivamente, 
sujeitando-nos a uma prestação, segundo o direito de nossa cidade. [...] Obrigação é 
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o vínculo jurídico em virtude do qual uma pessoa pode exigir da outra uma 
prestação economicamente apreciável. (PEREIRA, 1996, p.2-5) 

 

A afirmação de que o afiançado não integra o contrato de fiança, como parte, pode ser 

confirmada no Código Civil, que dispõe, no artigo 820, ser possível estipular a fiança, ainda 

que sem consentimento do devedor ou contra a sua vontade. No mesmo sentido, Clóvis 

Beviláqua comenta: 

 

Em regra, o fiador presta um obsequio ao devedor, e intervém por solicitação deste. 
Mas é certo que a fiança é contracto, cujos sujeitos são o credor e o fiador. O escopo 
da fiança é assegurar a solvência do devedor; mas este não figura no acto, senão para 
a indicação do objecto da fiança. E pois conforme aos princípios que se possa 
estipular fiança na ignorância do devedor. (BEVILAQUA, 1952, p.246) 

 

No que concerne a situação de somente serem partes no contrato de fiança o credor e o 

fiador, bem como do afiançado não ser parte, mas apenas terceiro interessado com obrigações 

em decorrência de tal contrato, Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho também 

salientam: 

 

A eventual (ou virtual!) possibilidade de o fiador demandar o devedor não significa 
que o contrato seja celebrado entre ambos, mas sim que o devedor simplesmente 
experimenta a repercussão dos efeitos deste pagamento. 
Assim é importante deixar clara a diferença entre “ser parte” e sofrer os efeitos do 
pagamento efetivado por terceiros. Afinal, se o fiador é terceiro interessado em 
relação ao débito, parte é que ele, ao mesmo tempo, não pode ser. 
Ressalte-se, no entanto, que, em geral, o devedor afiançado participa do ato, não 
como parte, mas como simples interessado, indicando pessoa física ou jurídica para 
figurar como fiador, posto a última palavra seja sempre do credor, a quem interessa, 
sob o prisma patrimonial, a constituição da garantia. (GAGLIANO, PAMPLONA 
FILHO, 2010, p.626-627) 

 

Quanto aos requisitos objetivos, não há restrições quanto à natureza das obrigações 

passíveis de fiança. Logo, a fiança pode versar sobre obrigações de dar, fazer ou não fazer, 

obrigações futuras, inferiores ou limitadas quanto à principal, desde que todas sejam válidas e 

não ultrapassem o valor da obrigação avençada no contrato principal. 

Conforme acima exposto, o artigo 821 do Código Civil em vigor estabelece que “as 

dívidas futuras podem ser objeto de fiança; mas o fiador, neste caso, não será demandado 

senão depois que se fizer certa e líquida a obrigação do principal devedor.” (BRASIL, 2002) 

O artigo 824 do Código Civil determina que “as obrigações nulas não são suscetíveis 

de fiança, exceto se a nulidade resultar apenas de incapacidade pessoal do devedor.” 

(BRASIL, 2002) 
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Silvio Luis Ferreira da Rocha comenta sobre a amplitude do objeto da fiança, 

especialmente no que concerne às peculiaridades do fiador que, em fiança futura, só poder ser 

demandado quando certa e líquida a obrigação e, por fim, também quanto a vedação da fiança 

de exceder o total da obrigação principal: 

 

O contrato de fiança pode garantir obrigações atuais ou futuras. No caso de garantir 
obrigações futuras, o fiador só poderá ser demandado depois que a obrigação 
afiançada tornar-se certa e líquida (art. 1485 do CC, art.821 do Novo Código Civil). 
Pode, também, garantir total ou parcialmente a obrigação (arts.1486 e 1487 do CC; 
arts. 822 e 823 do Novo Código Civil). Proíbe-se, no entanto, que a fiança exceda ao 
total da obrigação, devendo nesse caso ser reduzida até o limite da obrigação (art. 
1487 do CC, segunda parte; art.823 do Novo Código Civil, segunda parte). A fiança 
pode ser dada a qualquer modalidade de obrigação (dar, fazer ou não fazer), 
inclusive, pode ter por objeto outra fiança. Desta forma, o fiador do fiador, 
designado abonador (art.1482 - não há artigo correspondente no Novo Código 
Civil), somente responderá se houver inadimplemento do fiador principal). 
(ROCHA, 2002, p.398) 

 

César Fiúza compartilha do entendimento sobre o amplo objeto da fiança como se 

constata: 

O objeto será qualquer tipo de obrigação: de dar, fazer ou não fazer. Como contrato 
acessório, sua validade se sujeita à do principal. Assim, o fiador pode opor ao credor 
todas as exceções que lhe forem pessoais, e as extintivas da obrigação que 
competem ao devedor principal, tais como a prescrição. 
[...] A fiança geralmente é dada para cobrir obrigações atuais, mas nada impede que 
cubra dívidas futuras ou condicionais. Pelo princípio da acessoriedade, ela pode 
cobrir parte da obrigação ou toda ela, mas nunca será superior, quando não será 
inválida, mas apenas reduzida. (FIUZA, 2008, p.610) 

 

Quanto à forma, a fiança deve ser celebrada por escrito e não admite interpretação 

extensiva, como dispõe o artigo 819 do Código Civil: 

 
A fiança dar-se-á por escrito, e não admite interpretação extensiva. (BRASIL, 2002) 

 

Maria Helena Diniz destaca a elaboração da fiança por escrito como requisito formal 

do contrato: 

 

Para que o contrato de fiança tenha validade jurídica, será necessária a observância 
dos seguintes requisitos:  
[...] Formais, uma vez que pelo Código Civil, art.819, exige-se que a fiança se dê por 
escrito. Impõe-se-lhe a forma escrita ad solemmnitatem, podendo constar de  
instrumento público ou particular. (DINIZ, 2003, p.541-543) 
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Glauber Moreno Talavera e outros explicam a necessidade de adoção da forma escrita 

na celebração da fiança, em decorrência da necessidade de segurança para o fiador, 

especialmente, na delimitação da medida da obrigação cujo cumprimento assume em garantia: 

 

A regra denota que o contrato de fiança não comporta a forma verbal de 
formalização, pois os lindes em que esta haverá de se manifestar devem estar 
adstritos ao quanto convencionado pelas partes contraentes. Assim, essa disposição 
normativa exterioriza a incompatibilidade da segurança reclamada pelo instituto em 
face de eventual pretensão de formalização verbal do contrato que, nesse mister, não 
apresenta exatidão em seu delineamento. (TALAVERA et.al, 2009, p.1099) 

 

Observa-se que a fiança, quanto ao aspecto subjetivo, deve ser celebrada em 

consonância com as regras de capacidade dos contratos em geral bem como, em regra, com 

outorga conjugal. No que concerne aos requisitos objetivos, a fiança apresenta amplo objeto e 

quanto aos requisitos formais, deve ser celebrada por escrito. 

 

 

3.3 Características 

 

 

A fiança consiste em contrato caracterizado pela acessoriedade, unilateralidade, 

gratuidade e subsidiariedade. 

A fiança é acessória uma vez que é constituída para garantir o pagamento de uma 

obrigação celebrada em outro contrato principal. 

Os contratos de fiança e o principal apesar de serem correlatos não se confundem. O 

contrato originário, principal, é celebrado entre o credor e o devedor, tendo como objeto a 

assunção de determinada obrigação pelo devedor perante o credor. 

Já a fiança consiste em contrato celebrado por terceiro (fiador) e o credor da obrigação 

principal, tendo como objeto a promessa, pelo fiador, do adimplemento da obrigação 

assumida pelo devedor principal (afiançado), caso este não o faça. 

Em virtude da acessoriedade, a fiança não pode possibilitar ao fiador encargos 

superiores ao do devedor originário, é assegurado ao fiador a oposição das mesmas defesas 

possíveis ao afiançado e, por fim, a fiança se extinguirá uma vez findo o contrato principal. 

Silvio Rodrigues explica a acessoriedade da fiança, ao destacar a diferença deste 

contrato do principal e a vedação de que garanta obrigação superior à firmada pelo afiançado: 
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É contrato acessório porque não se concebe sua existência sem um contato principal, 
cujo cumpri mento a fiança visa assegurar. Verdade que a fiança pode ser contratada 
em instrumento autônomo, mas, mesmo neste caso, ela se refere a uma obrigação 
principal, cujo pagamento garante. Por força de sua condição de acessório a fiança 
segue o destino da obrigação principal, sendo nula se nula for a obrigação principal 
e extinguindo-se quando aquela se extingue. 
Ainda por essa razão, a fiança pode ser de valor inferior e contraída em condições 
menos onerosas do que a obrigação principal. Mas não se compreende que seja de 
valor superior ou mais onerosa do que a dívida afiançada, porque o acessório não 
pode exceder o principal. (RODRIGUES, 2004, p.358) 

 

O Código Civil em vigor consagra a acessoriedade da fiança ao estabelecer, no artigo 

823, que embora seja autônoma, diversa do contrato principal, a fiança segue a sorte da 

existência do referido contrato e não pode versar sobre obrigação mais onerosa do que 

naquele previsto: 

 

Art. 823. A fiança pode ser de valor inferior ao da obrigação principal e contraída 
em condições menos onerosas, e, quando exceder o valor da dívida, ou for mais 
onerosa que ela, não valerá senão até ao limite da obrigação afiançada. (BRASIL, 
2002) 

 

José Augusto Delgado também comenta sobre a acessoriedade da fiança e destaca que, 

em virtude desta característica, a fiança segue a sorte da obrigação principal e não poderá ser 

mais onerosa do que esta: 

  

A fiança é um contrato com as seguintes características: 

[...] d) é acessório. O contrato principal é firmado entre o credor e o devedor, o 
locador e o locatário, etc. Ele só existe se for celebrado o contrato principal. Embora 
siga a sorte da convenção principal, com ela não se equipara. Os contratos são 
diferentes. 
[...] e) por imposição da regra da acessoriedade na determinação do valor da fiança, 
o seu valor pode ser inferior ao da dívida principal. Não pode, contudo, garantir 
valor mais alto. (DELGADO, 2004, p.161) 

 

Outra característica atribuída à fiança, ligada à acessoriedade, é a subsidiariedade. A 

fiança apresenta natureza subsidiária uma vez que, salvo se estipulada contratualmente a 

solidariedade entre fiador e afiançado, o fiador só poderá ser acionado caso o devedor 

principal não realize o cumprimento da obrigação garantida. 

Miguel Maria de Serpa Lopes, em obra atualizada por José Serpa Santa Maria, explica 

a subsidiariedade da fiança: 

 

O caráter subsidiário da fiança é uma resultante do seu caráter acessório. A menos 
que se haja estipulado solidariedade, subsidiariedade se impõe e por ela o fiador só 
se obriga para o caso do devedor principal e afiançado não cumprir a prestação 



 48 

devida. Daí explicar-se a instituição do benefício de excussão ou o benefício de 
ordem. (LOPES, 1999, p.504) 
 

O artigo 827 do Código Civil positiva a subsidiariedade da fiança ao estabelecer o 

direito do fiador, uma vez acionado, exigir que primeiro sejam excutidos os bens do devedor 

principal, afiançado: 

 

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. (BRASIL, 
2002) 

 

Gustavo Tepedino, Heloísa Helena Barbosa e Maria Celina Bodin de Moraes, no 

mesmo sentido acima exposto, sobre a impossibilidade de se acionar o fiador, em regra, 

diretamente sem prévia tentativa de cumprimento da obrigação pelo afiançado, devedor 

principal, comentam a natureza subsidiária da fiança e o disposto no artigo 827 do Código 

Civil:  

 
A parte final do artigo em exame indica uma característica relevante da fiança: o seu 
caráter subsidiário. Por ele, pode-se entender que o cumprimento da fiança somente 
será devido se o devedor principal não adimplir a obrigação que lhe cabe.[...] Do 
caráter subsidiário da fiança resultam conseqüências importantes como, por 
exemplo, o benefício de ordem. (BARBOSA; MORAES, TEPEDINO, 2006, p. 633-
634) 
 

Outra característica atribuída à fiança é a unilateralidade, por ser celebrada entre 

credor e fiador e só acarretar obrigações contratuais para este último.  

Clóvis Beviláqua (1952, p.243), isoladamente, afirmou que a fiança teria natureza 

bilateral. Entretanto tal entendimento não prevalece na atualidade. 

Orlando Gomes confirma a unilateralidade da fiança e refuta o argumento de que a 

fiança seria bilateral em decorrência de, salvo disposição contratual diversa, somente poder o 

credor acionar o fiador após frustrada a tentativa de recebimento do crédito perante o devedor 

principal afiançado. Para o referido autor, tal imposição não trata de obrigação contratual na 

fiança, mas de condição para o exercício do direito de cobrança pelo credor: 

 

Mesmo a fiança onerosa é contrato unilateral, pois se efetua entre fiador e o credor, 
independentemente do consentimento do devedor da obrigação principal. Sua 
bilateralidade é defendida, no entanto, pelos que sustentam a existência de um dever 
de diligência ou parte do credor, que seria obrigado a obter o pagamento do devedor 
principal. Se é certo que deve exigi-lo primeiramente deste, esse comportamento não 
passa de uma condição para o exercício do seu direito contra o fiador, nunca uma 
obrigação. Entendem alguns escritores que a fiança é contrato bilateral imperfeito, 
porque, se o fiador paga a dívida, se sub-roga no direito do credor, mas essa opinião 
assenta no falso pressuposto de que o contrato se realiza entre o fiador e o devedor. 
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Insustentável, demais disso, porque, cumprida a obrigação do fiador, se extingue o 
contrato de fiança. (GOMES, 1999, p.35-36) 

 

Caio Mário da Silva Pereira, em sentido similar ao acima exposto, se posiciona pela 

unilateralidade da fiança e discorda da bilateralidade ao afirmar que: 

 

Não há bilateralidade eventual de obrigações, senão consequência da sub-rogação e 
simples repercussão dos efeitos do pagamento, o que permite ao fiador proceder 
contra o devedor sem que afetem as relações contratuais estabelecidas entre fiador e 
credor. (PEREIRA, 2007, p. 494). 
 

A gratuidade também está presente na fiança uma vez que o fiador assume, em 

benefício do credor, o adimplemento pelo devedor principal, sem aferir, em regra, qualquer 

vantagem ou contraprestação. Importante destacar que a gratuidade é regra uma vez que, por 

ausência de vedação legal, nada obsta que a fiança onerosa, ou seja, mediante remuneração 

pelo fiador seja celebrada. 

Sobre a natureza benéfica ou gratuita da fiança Antônio Ferreira Inocêncio (1982, 

p.21-22)  afirma que “a fiança, como ademais qualquer contrato, é benéfico ou gratuito, visto 

que é prestado de forma desinteressada, sem qualquer recompensa, forma de pagamento ou 

retribuição, com exceção da fiança mercantil ou comercial.”  

Lauro Laertes de Oliveira analisa a gratuidade da fiança com a peculiaridade de 

destacar a excepcionalidade de sua onerosidade: 

 

O contrato é gratuito quando só um dos contraentes assume obrigação enquanto o 
outro só afere vantagens. De regra, o contrato de fiança é gratuito ou de 
beneficência. Mas não essencialmente. Inescondível que inúmeras vezes ocorre 
onerosidade na fiança. (OLIVEIRA, 1981, p.7) 

 

A fiança apresenta os atributos principais de acessoriedade, por sua existência e 

limitação depender de um contrato principal, unilateralidade por ser celebrada entre credor e 

fiador. 

A subsidiariedade também se encontra presente na fiança por assistir ao fiador, salvo 

estipulação diversa no contrato de fiança, o direito de só ser acionado diante do 

inadimplemento do devedor principal e de primeiro ver o patrimônio deste excutido para a 

satisfação da dívida.  

Outro marco da fiança consiste na gratuidade, uma vez que o fiador tende a assumir 

obrigações perante o credor, em regra, sem aferir qualquer vantagem ou contraprestação. 
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3.4 Efeitos  

  

  

A celebração da fiança repercute na esfera jurídica dos contratantes, credor e fiador, 

bem como em relação entre fiador e afiançado. 

Na perspectiva da relação entre credor e fiador, uma vez ocorrido o inadimplemento 

do crédito pelo afiançado, nasce para o credor o direito de exigir o pagamento da dívida 

perante o fiador, acrescida, salvo disposição diversa, de todos os acessórios, inclusive 

despesas judiciais, como dispõem os artigos 818 e 822 do Código Civil: 

 
Art. 818 Pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma 
obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra. 
Art. 822. Não sendo limitada, a fiança compreenderá todos os acessórios da dívida 
principal, inclusive as despesas judiciais, desde a citação do fiador. (BRASIL, 2002) 

 

Como Joel Dias Alves (2008, p.740), em obra coordenada por Regina Beatriz Tavares 

Silva, salienta “a fiança é um contrato mediante o qual uma parte (o fiador) assume para com 

outra, credor de determinada obrigação de terceiro (afiançado), a garantia de por ela 

responder caso aquele não venha adimpli-la.” 

Outra consequência da fiança, na perspectiva do credor e fiador, é que ao ser cobrado 

pelo credor, o fiador, dada a subsidiariedade da fiança, poderá utilizar todas as defesas que 

seriam possíveis ao afiançado, bem como invocar o benefício de ordem, ou seja, que primeiro 

sejam excutidos os bens do afiançado.  

Nos dizeres de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (2008, p.691), 

sobre o benefício de ordem ou excussão, “esse benefício dá ao fiador o direito de exigir que 

sejam primeiro excutidos os bens do devedor”.  

A propósito, sobre o efeito de benefício de ordem e alegação pelo fiador das mesmas 

exceções pessoais possíveis ao afiançado em face do credor, assim dispõem os artigos 827 e 

837 do Código Civil: 

 
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. 
Art 837 O fiador pode opor ao credor as exceções que lhe forem pessoais, e as 
extintivas da obrigação que competem ao devedor principal, se não provierem 
simplesmente de incapacidade pessoal, salvo o caso do mútuo feito a pessoa menor. 
(BRASIL, 2002) 

 

Importante destacar que o benefício de ordem pode ser afastado caso o fiador tenha o 

renunciado expressamente, se tiver se responsabilizado contratualmente como devedor 
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solidário e, por fim, se o afiançado for insolvente ou falido, como estabelece o artigo 828 do 

Código Civil: 

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.( (BRASIL, 2002) 

 

Eduardo Espínola comenta sobre o benefício de ordem e as impossibilidades de sua 

alegação como acima mencionado: 

 
O fiador, demandado pelo pagamento da dívida, tem o direito de exigir, até a 
contestação da lide, que sejam excutidos em primeiro lugar os bens do devedor. 
O fiador que alegar o benefício de ordem deve nomear os bens do devedor, sitos no 
mesmo município, livres e desembaraçados, que bastem para pagar a dívida. 
O benefício de ordem não aproveita ao fiador: 
a) se ele o renunciou expressamente 
b) se se obrigou como principal pagador, ou devedor solidário 
c) se o devedor for insolvente ou falido (ESPÍNOLA, 1956, p. 445-446) 

 

Um outro efeito da fiança, ainda na relação entre credor e fiador, é o benefício de 

divisão. Se a fiança foi estipulada por vários fiadores, mas com a ressalva do benefício de 

divisão, ou seja, de que a cada fiador incumbirá adimplir parte da obrigação do afiançado, 

cada fiador poderá, uma vez acionado pelo credor, exigir a limitação de sua responsabilidade 

ao que foi acordado, como dispõe o artigo 829 do Código Civil: 

 

Art. 829. A fiança conjuntamente prestada a um só débito por mais de uma pessoa 
importa o compromisso de solidariedade entre elas, se declaradamente não se 
reservarem o benefício de divisão.  
Parágrafo único. Estipulado este benefício, cada fiador responde unicamente pela 
parte que, em proporção, lhe couber no pagamento. (BRASIL, 2002) 

 

Há que se observar que além do benefício de ordem, caso o credor esteja a executar 

seu crédito em face do afiançado e demore em tomar providências em tal procedimento, 

poderá o fiador promover-lhe o andamento, nos termos do artigo 834 do Código Civil:  

 

Art. 834. Quando o credor, sem justa causa, demorar a execução iniciada contra o 
devedor, poderá o fiador promover-lhe o andamento. (BRASIL, 2002) 

 

Caio Mário da Silva Pereira, em obra atualizada por Regis Fichtner, comenta sobre o 

benefício de divisão atribuído ao fiador caso seja acionado pelo credor: 

 
 Outro benefício instituído para o fiador demandado é o da divisão, que remonta ao 
tempo do imperador Adriano, e somente pode ocorrer na pluralidade de fiadores ou 
co-fiança. É de princípio que os co-fiadores se presumem solidários, admitido, 
porém, que se ilida a presunção pela estipulação contrária, e neste caso cada um 
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responderá pro rata (Código Civil, art. 829). Poderá a convenção desde logo 
determinar a parte da dívida que toma cada fiador sob a sua responsabilidade, e 
então ao credor não é lícito exigir senão de cada qual a sua quota viril. Mas, nas 
relações entre os co-fiadores entre si, a regra é a divisão, cabendo ao fidejussor 
solvente da dívida inteira demandar dos demais co-fiadores pro parte. E se algum 
deles for insolvente, partilha-se entre os demais a sua cota. (PEREIRA, 2007, p.500) 

 

Quanto à relação entre fiador e afiançado, uma vez ocorrido o descumprimento da 

obrigação por este e o respectivo adimplemento pelo fiador, terá o fiador o direito de se voltar 

contra o afiançado, em sub-rogação nos direitos do credor de ser ressarcido, como dispõe o 

artigo 831 do Código Civil: “ao estabelecer que o fiador que pagar integralmente a dívida 

fica sub-rogado nos direitos do credor; mas só poderá demandar a cada um dos outros 

fiadores pela respectiva quota.” (BRASIL, 2002) 

Magno Federici Gomes sintetiza os efeitos da fiança na esfera do fiador e afiançado, 

ao explicar o benefício de ordem e de sub-rogação: 

 
O CC/2002 dispõe, nos arts. 827 a 836, sobre os efeitos da fiança. O de maior 
relevância, para esta análise, é o benefício de ordem, que “é o direito assegurado ao 
fiador de exigir do credor que acione, em primeiro lugar, o devedor principal, isto é, 
que os bens do devedor principal sejam excutidos antes dos seus, o que deve ser 
expressamente requerido pelo fiador no curso do processo, seja no de conhecimento 
(na defesa) ou no de execução (art. 595 do CPC). Para que o fiador tenha direito ao 
benefício da ordem não pode haver no contrato disposição em contrário, seja 
renunciando expressamente o benefício ou estabelecendo a solidariedade, como 
explica Venosa (2004).  
[...] O segundo efeito da fiança é o da sub-rogação. É o instituto que dá direito ao 
fiador de reaver, em face do locatário, aquilo que gastou por meio de uma ação 
regressiva (art. 595, parágrafo único do CPC). (GOMES, 2008, p.10) 

 

De acordo com o artigo 832 do Código Civil, “o devedor responde também perante o 

fiador por todas as perdas e danos que este pagar, e pelos que sofrer em razão da fiança.” 

(BRASIL, 2002).  

Interessante destacar que seja na norma que estabelece que uma vez paga a dívida 

principal, o fiador se sub-roga nos direitos do credor em face do afiançado, bem como na que 

determina o direito do fiador exigir seja o afiançado responsabilizado por perdas e danos 

advindos do pagamento da dívida principal, tem-se claros exemplos que o afiançado, mesmo 

não sendo parte, ou seja, não tendo celebrado a fiança, pode apresentar obrigações impostas 

em lei em razão de tal contrato. 

Heloisa Helena Barbosa, Maria Celina Bodin de Moraes e Gustavo Tepedino 

reconhecem expressamente a existência de obrigações pelo afiançado em decorrência da 

fiança, mesmo não sendo parte contratual: 
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A razão para a sub-rogação está em que o pagamento realizado pelo fiador não 
importa a extinção da obrigação para o devedor, apenas modificando a pessoa a 
quem este deve prestar, uma vez que a responsabilidade do fiador dá-se perante o 
credor, embora nada deva. O devedor não se libera enquanto não quita sua 
obrigação, seja para com o credor, seja para com o fiador sub-rogado. (BARBOSA; 
MORAES; TEPEDINO, 2006, p.647) 
 

Observa-se, portanto, que diante do inadimplemento da obrigação do afiançado, salvo 

disposição contratual diversa, nasce para o credor o direito de exigir tal cumprimento perante 

o fiador. O fiador, por sua vez, também salvo disposição em sentido diverso, uma vez 

acionado pode se valer do benefício de ordem, ou seja, de exigir que primeiro sejam atingidos 

os bens do afiançado em processo de cobrança ou execução, de divisão, ou seja, de pagar 

apenas a cota parte de sua dívida, se houver mais de um fiador. 

Se o fiador cumprir a obrigação do afiançado poderá contra este se voltar, em sub-

rogação dos direitos do credor, de modo a também poder exigir a reparação por perdas e 

danos decorrentes do inadimplemento. 

 

 

3.5 Modalidades 

 

 

A fiança, na perspectiva de garantia de cumprimento de obrigação por terceiro, admite 

as modalidades contratual, legal ou judicial.  

A fiança contratual é aquela pactuada entre fiador e credor, mediante acordo de 

vontades, ou, no dizer de Silvio Rodrigues (2004, p.358) “é a fiança resultante do contrato e 

chamada convencional”. 

A lei também pode estabelecer a obrigação de fiança, hipótese em que se tem a fiança 

legal. 

A fiança legal pode ser observada na hipótese de pagamento do devedor a um credor 

solidário, quando este, por ter recebido todo o crédito, libera o devedor e se responsabiliza 

perante os demais credores solidários, como dispõe o artigo 260 do Código Civil de 2002: 

 
Art. 260,. Se a pluralidade for dos credores, poderá cada um destes exigir a dívida 
inteira; mas o devedor ou devedores se desobrigarão, pagando: 
I - a todos conjuntamente; 
II - a um, dando este caução de ratificação dos outros credores. (BRASIL, 2002) 

 

Outra hipótese de fiança legal é a prevista no artigo 495 do Código Civil que 

condiciona o comprador insolvente a oferta de garantia ao vendedor para obter a tradição 



 54 

(entrega) da coisa móvel em contrato de compra e venda. A propósito, a redação de tal regra 

no sentido que. “não obstante o prazo ajustado para o pagamento, se antes da tradição o 

comprador cair em insolvência, poderá o vendedor sobrestar na entrega da coisa, até que o 

comprador lhe dê caução de pagar no tempo ajustado.” (BRASIL, 2002) 

O artigo 1.280 do Código Civil estabelece o direito do proprietário ou possuidor de 

exigir garantia ao proprietário do prédio vizinho em virtude de dano iminente possivelmente 

advindo deste, ao estabelecer que “o proprietário ou o possuidor tem direito a exigir do dono 

do prédio vizinho a demolição, ou a reparação deste, quando ameace ruína, bem como que 

lhe preste caução pelo dano iminente.” (BRASIL, 2002) 

Em sentido similar à situação acima exposta, o Código Civil, no artigo 1305, parágrafo 

único, estabelece o direito do confinante de exigir garantia ao vizinho caso este deseje 

construir parede divisória que exponha a risco a construção do primeiro, como se observa no 

artigo do Código Civil: 

 

Art. 1.305.[...] 
Parágrafo único. Se a parede divisória pertencer a um dos vizinhos, e não tiver 
capacidade para ser travejada pelo outro, não poderá este fazer-lhe alicerce ao pé 
sem prestar caução àquele, pelo risco a que expõe a construção anterior. (BRASIL, 
2002) 

 

O artigo 1.745 do Código Civil, no parágrafo único, determina ao interessado em 

exercer a tutela sobre criança ou adolescente com patrimônio considerável que oferte garantia, 

o que pode ser dispensado caso o pretenso tutor seja de reconhecida idoneidade: 

 

Art. 1.745 Os bens do menor serão entregues ao tutor mediante termo especificado 
deles e seus valores, ainda que os pais o tenham dispensado. 
Parágrafo único. Se o patrimônio do menor for de valor considerável, poderá o juiz 
condicionar o exercício da tutela à prestação de caução bastante, podendo dispensá-
la se o tutor for de reconhecida idoneidade. (BRASIL, 2002) 

 

O Decreto nº 24.463 de 1934, conhecido como Código das Águas, estabelece no artigo 

121 o direito de proprietários de prédios servientes exigirem garantia para reparação por 

danos decorrentes de infiltração, irrupção de águas ou deterioração de obras decorrentes da 

condução: 

Art. 121. Os donos dos prédios servientes têm, também, direito a indenização dos 
prejuízos que de futuro vierem a resultar da infiltração ou irrupção das águas, ou 
deterioração das obras feitas, para a condução destas. Para garantia deste direito eles 
poderão desde logo exigir que se lhes preste caução. (BRASIL, 1934) 
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Maria Helena Diniz (2003, p.543) menciona os exemplos da hipótese acima 

mencionada de fiança ao ponderar que “a fiança poderá ser: [...] Legal, se oriunda de lei, 

como ocorre nas disposições constantes dos arts. 1.745, parágrafo único, 1.280, 1.305, 

parágrafo único, 260, II, e 495 do Código Civil; art.121 do Código de Águas.” 

A fiança, como garantia de cumprimento de obrigação por terceiro, também pode ser 

fixada judicialmente, de ofício ou mediante requerimento pelas partes, hipótese em que recebe 

a classificação de fiança judicial. 

A fiança judicial é autorizada nos artigos 925 e 940 do Código de Processo Civil. O 

artigo 588 do referido diploma também estabelecia mais uma possibilidade de fiança judicial, 

na hipótese de execução provisória, entretanto tal dispositivo foi revogado pela Lei Federal n. 

11.232 de 2005. 

No artigo 925 do Código de Processo Civil, o juiz está autorizado a exigir garantia 

daquele beneficiado por liminar em ação possessória, caso reste demonstrado que, na 

eventualidade da liminar ser revogada em perda da ação, aquele não tenha idoneidade 

financeira para responder por perdas e danos: 

 
Art. 925 Se o réu provar, em qualquer tempo, que o autor provisoriamente mantido 
ou reintegrado na posse carece de idoneidade financeira para, no caso de decair da 
ação, responder por perdas e danos, o juiz assinar-lhe-á o prazo de 5 (cinco) dias 
para requerer caução sob pena de ser depositada a coisa litigiosa. (BRASIL, 1973) 

 
 

O indivíduo questionado em ação de nunciação de obra nova (paralisação) poderá 

requerer ao magistrado que determine o prosseguimento da obra, mediante oferta de garantia 

e comprovação de prejuízos decorrentes da suspensão, como estabelece o artigo 940 do 

Código de Processo Civil ao dispor que “o nunciado poderá, a qualquer tempo e em qualquer 

grau de jurisdição, requerer o prosseguimento da obra, desde que preste caução e demonstre 

prejuízo resultante da suspensão dela.” (BRASIL, 1973) 

Importante destacar que a entrada em vigor do Código Civil de 2002, ao revogar os 

artigos 256 a 264 do Código Comercial de 1850 que dispunham sobre a fiança mercantil ou 

comercial, afastou antiga distinção ou classificação entre a fiança civil e comercial, 

prevalecendo apenas a primeira como modalidade de garantia de obrigação do afiançado 

ainda que prestada em sede empresarial. 

Carlos Roberto Gonçalves comenta sobre as espécies de fiança, na perspectiva acima 

transcrita, e realiza a advertência do término da distinção entre fiança civil e comercial, ou 

mercantil: 
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A fiança pode ser convencional, legal e judicial. A primeira resulta de acordo de 
vontades, que deve necessariamente ser escrito. A segunda é imposta pela lei (CC. 
Arts. 100,1745, parágrafo único, etc). E a terceira, determinada pelo juiz, de ofício 
ou a requerimento das partes (CPC, arts.588, I, 925 e 940) 
Como exemplos de fiança legal podem ser mencionados ainda, dentre outros, os 
arts.260, II, 495 e 1305, parágrafo único, todos do Código Civil; e o art. 121 do 
Código das Águas. A fiança, quando se encontrava em vigor o Código de 1916, 
classificava-se ainda em civil (CC, arts.1481 e 1504) e mercantil (CCom, arts. 256 a 
264). O Código Civil de 2002 revogou, todavia, toda a parte primeira deste último 
diploma, inclusive os dispositivos concernentes à fiança. Desse modo, ela é hoje 
sempre civil, podendo ser chamada de empresária quando destinada a garantir o 
exercício da atividade própria de empresário. (GONÇALVES, 2007, p.529-530) 

 

A fiança civil, como modalidade de garantia assumida pelo fiador perante o credor de 

cumprimento da obrigação pelo afiançado, devedor principal, pode ser fixada por acordo entre 

as partes, hipótese em que é denominada de fiança contratual ou convencional, por 

determinação legislativa, intitulada de fiança legal ou por ordem de um magistrado, situação 

em que recebe a classificação de fiança judicial. 

 

 

3.6 Extinção 

 

 

A fiança alcança seu término em hipóteses de exoneração e extinção. O ordenamento 

jurídico brasileiro utiliza a terminologia exoneração para as situações peculiares de fim da 

fiança, específicas para tal espécie de contrato e a extinção para as situações ordinárias, 

comuns, de desfecho dos contratos, no geral. 

Sobre o significado dos termos exoneração e extinção na fiança, Silvio de Salvo 

Venosa, conforme ilustrado, afirma: 

 

O ordenamento emprega os temos exoneração e extinção como equivalentes, embora 
o primeiro deva ser reservado para as causas particulares da fiança e o segundo para 
as situações de extinção, como qualquer negócio jurídico”. (VENOSA, 2003, 
p.437). 
 

De acordo com o ordenamento jurídico, o fiador pode ser ver exonerado da fiança se, 

sem seu consentimento, o credor conceder moratória ao devedor, se por fato do credor for 

impossível a sub-rogação nos seus direitos e preferências e 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. Neste sentido, assim dispõe o artigo 838 do 

Código Civil de 2002: 
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Art. 838 O fiador, ainda que solidário, ficará desobrigado: 
I - se, sem consentimento seu, o credor conceder moratória ao devedor; 
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. (BRASIL, 2002) 

 

A exoneração pelo fiador também pode ocorrer se a fiança foi prestada sem limitação 

de tempo quando convier ao fiador, hipótese em que este ficará obrigado por todos os efeitos 

da fiança durante 60 dias após a notificação do credor, se o fiador opor as exceções pessoais 

possíveis ao afiançado diante do credor e estas forem aceitas e, por fim, se o fiador, uma vez 

acionado, solicitar que sejam primeiro excutidos (expropriados) bens penhoráveis do devedor, 

bem como se o credor retardar a execução.  

A propósito, sobre as hipóteses de exoneração da fiança abordadas no parágrafo 

anterior, assim dispõem os artigos 835, 837 e 839 do Código Civil de 2002: 

 

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. 837 O fiador pode opor ao credor as exceções que lhe forem pessoais, e as 
extintivas da obrigação que competem ao devedor principal, se não provierem 
simplesmente de incapacidade pessoal, salvo o caso do mútuo feito a pessoa menor 
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. (BRASIL, 2002) 

 

A fiança, como todo contrato, se extingue, por exemplo, pela expiração de seu prazo 

de duração ou do contrato principal, o que corre através do pagamento da dívida ou 

equivalente, como, a propósito, Orlando Gomes comenta: 

 

A fiança extingue-se por via de consequência ou diretamente. De sua natureza 
acessória decorre a extinção quando a obrigação principal é cumprida. Pouco 
importa o modo por que se extingue a obrigação do afiançado. Tanto faz que se 
cesse pelo modo ordinário, como pela dação em pagamento, pela novação, ou pela 
remissão. Em qualquer hipótese, verifica-se a extinção por via de conseqüência.  
Diretamente ou por via principal, dá-se a extinção quando a causa extintiva afeta a 
obrigação fidejussória. Qualquer dos modos de extinção das obrigações em geral 
determina o fim da fiança, sem que desapareça a obrigação principal. (GOMES, 
1999, p. 439) 

 

Sobre o término da fiança, importante, portanto, ter especial atenção à situação do 

contrato principal, dada a acessoriedade da fiança, bem como para as prerrogativas conferidas 
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ao fiador no ordenamento jurídico, capazes de ensejar a extinção ou exoneração da garantia, 

como exposto acima. 

Tecidas algumas considerações sobre o conceito, as características, os requisitos, os 

efeitos e a extinção da fiança, passa-se adiante a refletir sobre aspectos da fiança quando 

prestada em acessoriedade ao contrato de locação, a fiança locatícia. 
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4 A FIANÇA LOCATÍCIA.  

 

 

4.1 Conceito  

 

 

No capítulo anterior, observou-se que a fiança consiste em contrato de natureza 

acessória com o objetivo de garantir o cumprimento de obrigação assumida em um contrato 

principal. Na fiança, um terceiro denominado fiador promete ao credor o cumprimento da 

obrigação assumida pelo devedor principal, caso este não a realize. 

A fiança prestada em garantia ao contrato de locação recebe a denominação de fiança 

locatícia, como César Fiúza confirma: 

 

É o contrato por meio do qual uma pessoa se obriga para com o credor de outra a 
satisfazer a obrigação, caso esta não cumpra. A fiança pode ser convencional, legal 
ou judicial, sendo muito comum como pacto acessório aos contratos de locação e 
mútuo bancário. (FIÚZA, 2008, p.609) 

 

Além da fiança, a locação comporta outras alternativas de garantia de suas obrigações, 

como a caução, o seguro de fiança locatícia e cessão fiduciária de quotas de fundo de 

investimento, embora a legislação restrinja a utilização apenas de uma garantia por contrato, 

como se observa no artigo 37 da Lei 8.245 de 1991: 

 
Art. 37. No contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes 
modalidades de garantia: 
I - caução; 
II - fiança; 
III - seguro de fiança locatícia; 
IV - cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento;   
Parágrafo único. É vedada, sob pena de nulidade, mais de uma das modalidades de 
garantia num mesmo contrato de locação. (BRASIL, 1991) 

 
A caução consiste na oferta de bens móveis e imóveis, ou de dinheiro na quantia de 

três aluguéis ou de títulos e ações em garantia, como Flávio Tartuce relata: 

 

Quanto à caução real, poderá ser de bens móveis ou imóveis (art.38, caput, da LL). 
[...] A caução em dinheiro não poderá exceder o correspondente a três aluguéis § 2º 
do art. 38 da LL). [...] Quanto à eventual caução em títulos e ações, a mesma deverá 
ser substituída, no prazo de trinta dias, em casos de concordata, falência ou 
liquidação das sociedades emissoras. (TARTUCE, 2007, p.362) 
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A caução se diferencia da fiança uma vez que na caução há oferta de bens ou valores 

específicos como garantia, já na fiança há apenas a promessa pelo fiador de cumprimento da 

obrigação caso o devedor principal não o faça, sem distinção de parcelas do patrimônio do 

fiador a serem vinculadas, em específico, ao cumprimento da obrigação. 

Outra possibilidade de garantia é o seguro-fiança locatícia. O seguro-fiança locatícia 

representa a oferta ao locador credor, pelo locatário, de uma terceira pessoa, uma seguradora 

autorizada pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), para arcar com as dívidas 

oriundas da locação.  

A diferença da fiança para o seguro-fiança locatícia é que a fiança consiste em um 

contrato gratuito, ou seja, o fiador promete o cumprimento das obrigações locatícias caso o 

devedor principal não o faça sem aferir, em contrapartida, em regra, remuneração.  

Já o seguro-fiança resulta de um contrato oneroso celebrado entre o devedor principal, 

na locação, e a seguradora e esta só irá oferecer a garantia locatícia, mediante o pagamento, 

em contraprestação, de determinada quantia pelo devedor principal. 

Observa-se, portanto, que diversamente da fiança que não envolve custos para o 

afiançado, devedor principal, para oferecer o seguro-fiança em garantia o devedor necessita 

previamente contratar e pagar uma seguradora, ou seja, desembolsar gastos, para que esta se 

comprometa, em contrapartida, a assegurar o cumprimento das obrigações locatícias. 

Arnaldo Rizzardo sintetiza os conceitos sobre o seguro-fiança, como pode se observar: 

 

A Lei do Inquilinato admite o seguro-fiança como opção para dar garantia ao 
contrato de locação. Destina-se tanto a pessoas físicas como jurídicas, e substitui a 
apresentação de fiadores ou a entrega de bens ou dinheiro em caução. 
Por este contrato, compromete-se a seguradora a antecipar ao segurado o montante 
das dívidas, incluídas as do aluguel e dos encargos legais que se encontram 
vencidos. 
A matéria foi regulamentada pela Circular n.1º, de 14.01.1992, expedida pela 
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. (RIZZARDO, 2010, p.565) 

 

Como seguradora destaca-se a figura da sociedade devidamente autorizada e que 

conseguiu, junto à Superintendência de Seguros Privados, a devida autorização para fornecer 

seguro-fiança. O segurado, por sua vez, será o locador. Ele será o favorecido, ou seja, a 

pessoa para quem a companhia seguradora pagará os prejuízos que teve com a locação, desde 

que aconteça um evento previsto como sinistro, na hipótese o inadimplemento pelo devedor. 

Silvio Rodrigues também comenta sobre as vantagens da inserção do seguro-fiança 

como garantia da locação em alternativa da fiança, segundo o autor, pelo fato da fiança 

representar, em não raras hipóteses, humilhação para o afiançado na procura de um fiador. 
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O seguro da fiança locatícia, admitido pelo art.37 da Lei do Inquilinato, é uma 
inovação capaz de beneficiar o locador, por aumentar sua garantia, e igualmente o 
locatário, por livrá-lo do encargo, às vezes humilhante, de apresentar fiador. 
(RODRIGUES, 2004, p.362) 

 

Uma alternativa também possível de garantia às obrigações na locação é a cessão, 

durante a duração do contrato, de quotas de fundo de investimento. As quotas de fundo de 

investimento são participações em planos de previdência complementar ou em seguros de 

vida, conforme dispõe o artigo 84 da Lei Federal n.11.196 de 2005: 

 

Art. 84. É facultado ao participante de plano de previdência complementar 
enquadrado na estrutura prevista no art. 76 desta Lei o oferecimento, como garantia 
de financiamento imobiliário, de quotas de sua titularidade dos fundos de que trata o 
referido artigo. (BRASIL, 2005) 

 

A cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento, como cessão de direito de 

crédito, em garantia, realizada pelo locatário ao locador, é explicada por Maria Helena Diniz: 

 
A cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento é uma modalidade de 
garantia locatícia (Lei n. 8.245/91, art.37, IV, acrescentada pela Lei n. 11.196/2005) 
em que o locatário (devedor) cede, até que se dê a liquidação da dívida ex locato, ao 
locador (credor) e seus direitos creditórios, representados em quotas (títulos de 
investimento) emitidas por entidade financeira, originárias de operações nos 
segmentos financeiro, comercial, industrial, de arrendamento mercantil, prestação de 
serviços e sistema de distribuição de valores mobiliários destinados à aplicação em 
empreendimentos imobiliários (construção de imóveis, aquisição de imóveis prontos 
ou investimentos em projetos, visando viabilizar o acesso à habitação e serviços, 
inclusive em áreas rurais para posterior alienação, locação ou arrendamento), objeto 
de fundo, que não poderá ser explorado comercialmente pelo mesmo, salvo através 
de locação ou arrendamento ou em carteira diversificada de títulos e valores 
imobiliários. (DINIZ, 2009, p.167) 

 

Observa-se, portanto, que a fiança pode ser oferecida como contrato acessório em 

garantia de uma locação, contrato principal, hipótese em que é denominada de fiança 

locatícia. Além da fiança, outras alternativas de garantia são também possíveis e previstas na 

Lei 8.245 de 199, como a caução em dinheiro, seguro-fiança e cessão fiduciária de quotas de 

fundo de investimento. 
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4.2 A fiança locatícia no direito brasileiro  vigente 

 

 

A fiança locatícia, no direito brasileiro, atualmente segue as disposições do Código 

Civil e da Lei Federal nº 8.245 de 1991. Passa-se, adiante a expor as disposições sobre a 

fiança em tais normas. 

 

 

4.2.1 A fiança locatícia e o Código Civil de 2002 

 

 

Ainda que a fiança locatícia seja especificamente prevista na Lei Federal n 8.245 de 

1991, não se pode deixar de considerar o também regramento a tal contrato pelo Código Civil 

de 2002. 

Primeiramente, porque a fiança, por ser locatícia, ou seja, acessória a um contrato de 

locação, não perde a natureza de fiança. A fiança locatícia continua a tratar de fiança 

convencional, ou seja, oriunda de acordo de vontades tal como prevista no Código Civil de 

2002 e recebe a terminologia de locatícia em virtude do contrato principal, a qual se refere, 

tratar de locação.  

Neste sentido, Gildo dos Santos (2009, p.12) confirma o sentido de fiança locatícia, 

como a fiança atrelada ao contrato de locação ao afirmar que “é sabido que o instituto da 

fiança tem a sua maior aplicação, no Brasil, no campo da locação predial urbana.”  

Caio Mário da Silva Pereira, aborda a possibilidade da fiança se referir a um contrato 

de locação, como a outros contratos como nota-se: 

 

Como garantia pessoal (fideiussio, cautionnement, fideiussione), ora resulta do 
acordo livremente ajustado (fiança convencional), ora emana do comando da lei  
(fiança legal), ora provém de imposição do juiz (fiança judicial). A estas últimas  
não nos referiremos, mas à primeira, que definiremos como o contrato por via do 
qual uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo  devedor, 
caso este não a cumpra (Código Civil, art. 818).  
Em nosso meio, é um contrato muito frequente, particularmente adjeto à locação, 
como a contratos bancários. Além do "aval" o mais freqüente é a "fiança". 
(PEREIRA, 2007, p.493) 
 

Ainda que se considere que o Código Civil trata de norma geral e a Lei 8.245 de 1991 

de norma específica sobre a fiança locatícia, a partir da consideração do ordenamento jurídico 

como um sistema, não se pode negar que ambas legislações, no que forem compatíveis, 
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apresentam normas válidas que se complementam e, portanto, regem conjuntamente o 

contrato de fiança locatícia. 

Sobre a consideração do ordenamento jurídico como um sistema e a validade de 

normas ainda que oriundas de diplomas diversos, Norberto Bobbio realiza os seguintes 

comentários: 

 

Diz-se que um ordenamento jurídico constitui um sistema porque não podem 
coexistir nele normas incompatíveis. Aqui, "sistema" equivale à validade do 
princípio que exclui a incompatibilidade das normas. 
[...] O sistema jurídico é alguma coisa de menos; confrontado com o sistema 
dinâmico, do qual falamos no parágrafo anterior, é algo de mais: de fato, se se 
admitir o princípio de compatibilidade, para se considerar o enquadramento de uma 
norma no sistema, não bastará mostrar a sua derivação de uma das fontes 
autorizadas, mas será necessário também mostrar que ela não é incompatível com 
outras normas. Neste sentido, nem todas as normas produzidas pelas fontes 
autorizadas seriam normas válidas, mas somente aquelas compatíveis com as outras. 
(BOBBIO, 1997, p. 80-81) 

 

Observa-se que o Código Civil de 2002 apenas não disciplinará a fiança locatícia caso 

seja expressamente incompatível com o disposto sobre tal contrato em leis especiais uma vez 

que, segundo os critérios de interpretação prevalecentes, em hipótese de conflito de normas 

como lei especial anterior, como a Lei 8.245 de 1991 e lei geral posterior, como o Código 

Civil de 2002, prevalece o critério da especialidade, ou seja, a lei especial, conforme Norberto 

Bobbio esclarece: 

 
Conflito entre o critério de especialidade e o cronológico: esse conflito tem lugar 
quando uma norma anterior-especial é incompatível com uma norma posterior geral. 
Tem-se conflito porque, aplicando o critério de especialidade, dá-se preponderância 
à primeira norma, aplicando o critério cronológico, dá-se à segunda norma. Também 
aqui foi transmitida uma regra geral, que soa assim: Lex posterior generalis non 
derogat priori speciali. Com base nessa regra, o conflito entre critério de 
especialidade e critério cronológico deve ser resolvido em favor do primeiro: a lei 
geral sucessiva não tira do caminho a lei especial precedente. (BOBBIO, 1997, 
p.108) 

 

José Dilvanir Costa, em obra sobre a Lei 8.245 de 1991, relativa à locação de imóveis 

urbanos, defende a aplicação subsidiária do Código Civil a tal contrato e, consequentemente 

às garantias ali previstas, como a fiança locatícia: 

 
Aqui temos o Código como lei geral, aplicável subsidiariamente a todas as espécies 
de locações de imóveis, pela sua maior abrangência dos fatos e das relações 
jurídicas. Assim é que se aplica nas omissões das outras leis [...] 
Obviamente, o que remanesce do Código, aplicável na omissão das leis especiais, 
são as disposições gerais sobre a locação de coisas e de imóveis, e não aquelas 
regras igualitárias que caracterizam o seu sistema, francamente defensor da 
propriedade e da autonomia da vontade nos contratos. A menos que se trate de um 
regime especial mitigado ou atenuado, bem próximo da locação civil, como ocorre 
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com as locações não residenciais, onde transita a denúncia vazia. (COSTA, 1993, 
p.35-36) 

 

Em confirmação ao entendimento de que o Código Civil de 2002 se aplica à fiança 

locatícia, apesar da vigência concomitante da Lei 8.245 de 1991, é relevante destacar que 

recentemente houve o veto presidencial a uma proposta da Lei Federal n. 10.931 de 2004 de 

acrescentar o artigo 819-A ao Código Civil, com a disposição de que a fiança locatícia seria 

submetida à disciplina da lei específica, bem como que somente poderiam ser aplicadas as 

disposições do Código Civil no que não fosse incompatível com a legislação especial. 

A motivação do veto foi justamente no sentido de que não se torna necessário dispor 

expressamente que o Código Civil só se aplica a fiança locatícia no que for compatível com as 

leis especiais, uma vez que tal raciocínio pode ser deduzido e encontrado facilmente a partir 

dos critérios hermenêuticos, ou seja, de interpretação de normas como acima explicado a 

partir do ensinamento de Norberto Bobbio. 

A propósito, eis a justificativa do veto presencial à Lei 10.931 de 2004 no que 

concerne à inserção do artigo 819-A no Código Civil, na mensagem nº 461 da Casa Civil ao 

Senado Federal: 

 

Se o dispositivo fosse incompatível com a lei de locações, o afastamento se daria 
independentemente de previsão legal expressa, mas apenas com base nas regras 
normais de hermenêutica.(BRASIL, 2004) 
 

A fiança locatícia trata, portanto, de um contrato de fiança, previsto nos artigos 818 a 

836 do Código Civil, que, dada a natureza acessória, adere ao contrato de locação de imóveis 

como garantia, seguindo por esta razão o disposto na legislação que trata especificamente 

sobre a locação, Lei Federal n. 8.245 de 1991. 

A partir da regra hermenêutica de que a legislação específica prevalece sobre a geral, 

principalmente se houver conflito entre as normas, a fiança locatícia é regida pela Lei 8.245 

de 1991 e, subsidiariamente, ou seja, na omissão e se existir compatibilidade, pela norma 

geral, o Código Civil de 2002. 
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4.2.2 A fiança e a Lei 8.245 de 1991  

 

 

Exposto que o Código Civil se aplica à fiança locatícia, sendo válidas as considerações 

sobre tal contrato à luz do Código Civil realizadas no capítulo anterior, passa-se a analisar as 

principais disposições sobre a fiança locatícia na Lei 8.245 de 1991. 

No âmbito da legislação especial brasileira, a fiança locatícia é regida pela Lei 8.245 

de 1991. Esta lei dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos, bem como sobre os 

procedimentos a ela pertinentes. 

A Lei 8.245 de 18 de outubro de 1991 entrou em vigor com o propósito de estimular 

as locações. Constatou-se que em virtude da legislação anterior, a então revogada Lei 6.6649 

de 1979, ter estabelecido regras demasiadamente protetivas ao devedor, locatário, 

proprietários de imóveis se viram desestimulados a serem locadores, ou seja a oferecerem 

bens para locação.  

Desta forma, através da Lei 8.245 de 1991 procurou-se alterar a realidade anterior de 

um mercado imobiliário com poucas locações ou, se existentes, em elevado preço, dada a 

intensa procura para pequena oferta de bens, o que se revelou prejudicial para toda sociedade, 

principalmente para os próprios locatários, cuja proteção se almejava pela Lei 6.649 de 1979. 

Como exemplos de disposições protetivas ao locatário pela Lei 6.649, tinha-se o artigo 

6º, que previa a possibilidade do locatário rescindir unilateralmente o contrato com 

antecedência de 30 dias sem estabelecer outras hipóteses de rescisão, por exemplo, pelo 

locador, como ocorre com o atual artigo 9º da Lei n.8.245 de 1991, assim como o antigo 

artigo 8º que vedava a possibilidade de qualquer correção monetária ao contrato senão 

prevista contratualmente: 

 

Art. 6º O locatário pode, mediante notificação ou aviso ao locador, com 
antecedência mínima de trinta dias, dar por findo o contrato por tempo 
indeterminado. 
Art. 8º - O empregador pode (VETADO) dar por findo o contrato de locação com o 
empregado, quando houver rescisão do contrato de trabalho e o prédio locado se 
destinar moradia de empregado. (BRASIL, 1979) 

 

Joaquim de Almeida Baptista relata sobre a realidade de desaquecimento do mercado 

de aluguel de imóveis, vivenciada na década de 80 mais recente, bem como sobre o objetivo 

da Lei 8.245 de 1991 de modificar esse contexto, através de estímulos aos proprietários de 

imóveis para locarem seus bens: 
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O fato é que, até 1991, nada se fez de positivo a respeito. Não há uma vontade 
política no incremento às edificações de casas de aluguel. Opta-se por crucificar o 
locador rotulando-o de lobo e o inquilino de chapeuzinho vermelho. Não há 
seriedade nas proposições governamentais. Meros paliativos, sem densidade de 
seriedade são apresentados. [...] Quanto ao problema do inquilinato em si e 
especialmente das moradias de aluguel que atingira situação insuportável em 
decorrência do binômio congelamento-inflação, os governos Sarney e Collor 
promoveram a maior intervenção nas relações decorrentes de contratos de locações 
residenciais, aviltando os aluguéis a valores impensáveis, em razão da supressão dos 
índices inflacionários no cálculo da correção monetária. O tênue mercado de 
residências para arrendamento retraiu-se a níveis insuportáveis, penalizando os 
novos pretendentes às casas de moradia e as ofertas de novas moradias para locação 
decresceram. 
Essas, em linhas muito gerais, no que concerne às moradias de aluguel, as diretrizes 
adotadas pela Lei nº 8.245 de 18 de outubro de 1991, a qual, ab-rogando todas as 
leis anteriores, promulgada em caráter permanente, passou a regular no Brasil todas 
as locações prediais urbanas e outras, residenciais ou não atuais e futuras. 
(BAPTISTA, 1993, p.16-18) 
 

A exposição de motivos da Lei 8.245 de 1991, elaborada em autoria conjunta pelos 

Ministérios da Justiça, Economia, Planejamento, Fazenda e da Ação Social, também informa 

sobre as dificuldades então existentes no mercado imobiliário e apresenta os objetivos 

legislativos de aquecimento a tal setor a partir, por exemplo, de estímulos à locação pelos 

proprietários: 

 

Percebeu-se, sem grande dificuldade, que a atual Lei do Inquilinato, ao presumir a 
hipossuficiência de uma das partes na relação locatícia, restou por inviabilizar a 
locação de imóveis e os investimentos que tradicionalmente eram destinados à 
construção civil, especialmente na área de habitação. 
Verificou-se, também, que a excessiva proteção ao inquilino já instalado, 
acarretando a queda de investimentos em imóveis residenciais, restou por 
desconsiderar os inquilinos em potencial, que não dispõem de imóveis para locação. 
Criou-se, por força da atual Lei de Locações, uma profunda escassez de imóveis 
residenciais para locação, o que tem levado o mercado a elevar excessivamente o 
valor inicial do aluguel, gerando, entre outras consequências, a elevação dos índices 
inflacionários. 
[...] Sensível às expectativas da sociedade, a Comissão interministerial buscou criar 
uma legislação que, de fato, viesse ao encontro das necessidades do mercado de 
locação residencial, tratando de compor prudentemente os interesses envolvidos.  
[...] Há muito o que fazer até que as necessidades dos brasileiros por moradia sejam 
definitivamente supridas. O presente projeto de lei do inquilinato, ao buscar o 
equilíbrio de mercado através da livre negociação e da ausência de regras 
excessivamente protecionistas, certamente contribuirá para minimizar o grave 
problema habitacional do país.(BRASIL, 1991) 

 

A Lei Federal n. 8.245 de 1991 entrou em vigor, de modo a revogar a Lei 6.649 de 

1979, e estabelecer inovações. 

A título de exemplo, enquanto o artigo 48 da Lei Federal nº 6.649 de 1979 estipulava a 

prorrogação de locações automaticamente, sem restrições, após o vencimento dos prazos 

contratuais estabelecidos, o artigo 46 da Lei 8.245 de 1991 prevê que, mesmo expirado o 
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prazo do contrato, é possível evitar a prorrogação automática, se houver oposição pelo 

locador. 

Outra modificação é a possibilidade de despejo liminar, contida no artigo 59 da Lei 

8.245 de 1991, ou seja do locatário ser retirado do imóvel antes do julgamento definitivo da 

ação de despejo, o que não se encontrava previsto no artigo 52 da Lei 6.649 de 1979 sobre o 

despejo. 

A exposição de motivos da Lei 8.245 de 1991 demonstra as inovações desta lei em 

relação à legislação anterior: 

 

Na proposta ora enviada a Vossa Excelência, garantiu-se uma estabilidade ainda 
maior ao locatário na ocupação do imóvel, que só poderá ser retomado após um 
prazo mínimo de trinta meses, garantidos ainda mais seis meses para desocupação, 
caso haja acordo judicial ou extrajudicial. Ao mesmo tempo, garantiu-se, ao 
contrário da legislação vigente, a possibilidade da não renovação automática do 
contrato. 
[...] Dentre tantas e profundas alterações, preocupou-se a Comissão em celerizar o 
andamento das ações de despejo, introduzindo, inclusive, a figura do despejo 
liminar, nos casos de acordo extrajudicial.(BRASIL, 1991) 

 

Outras disposições, não previstas na Lei 6.649 de 1979, são as estipulações da cessão 

de quotas de investimento e a caução de bens como modalidades de garantia à locação, nos 

artigos 37 e 38 da Lei 8.245 de 1991: 

 
Art. 37. No contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes 
modalidades de garantia:  
I - caução;  
II - fiança;  
III - seguro de fiança locatícia.  
IV - cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento. (Incluído pela Lei nº 
11.196, de 2005) 
Parágrafo único. É vedada, sob pena de nulidade, mais de uma das modalidades de 
garantia num mesmo contrato de locação.  
Art. 38. A caução poderá ser em bens móveis ou imóveis. (BRASIL, 1991) 

 

No que concerne à fiança locatícia, especificamente, tal contrato já era previsto na Lei 

6.649 de 1979 como modalidades de garantia à locação. Na referida lei não se utilizava a 

expressão fiança ou fiança locatícia. Apenas havia a disposição no artigo 31, inciso II, de que 

no contrato de locação o locador poderia exigir do locatário a garantia fidejussória prevista na 

forma do artigo 1.481 do Código Civil, correspondente à regra relativa à fiança prevista no 

Código Civil de 1916, então em vigor: 

 

Art. 31 No contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes 
garantias: 
I - caução em dinheiro; 
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II - garantia fidejussória, na forma do art. 1.481 do Código Civil; 
III - seguro de fiança locatícia. (BRASIL, 1979) 

 

Observa-se, portanto, que a Lei 6.649 de 1979 admitia a fiança locatícia como 

modalidade de garantia, mas remetia sua disciplina ao Código Civil vigente à época, o Código 

de 1916. 

A Lei n. 8.245 de 1991, diversamente da Lei 6.649 de 1.979, expressamente no artigo 

37, inciso II, dispôs que o contrato de fiança locatícia consiste em uma das garantias à 

locação, sem fazer alusão à nomenclatura garantia fidejussória, bem como estabeleceu outras 

disposições sobre a fiança locatícia, sem remeter a disciplina exclusivamente ao Código Civil. 

Outra disposição sobre a fiança locatícia, na Lei 8.245 de 1991, consiste na 

possibilidade de, uma vez separado ou divorciado o locatário e permanecido no imóvel seu 

ex-cônjuge ou companheiro, ser possível ao fiador requerer a exoneração das suas 

responsabilidades no prazo de 30 dias, ficando responsável pelos efeitos da fiança durante 120 

dias, após notificar o locador sobre a exoneração, como dispõe o artigo 12, recentemente 

alterado pela Lei 12.112 de 2009: 

 
Art. 12. Em casos de separação de fato, separação judicial, divórcio ou dissolução da 
união estável, a locação residencial prosseguirá automaticamente com o cônjuge ou 
companheiro que permanecer no imóvel. (Redação dada pela Lei nº 12.112, de 2009) 
§ 1o Nas hipóteses previstas neste artigo e no art. 11, a sub-rogação será comunicada por 
escrito ao locador e ao fiador, se esta for a modalidade de garantia locatícia. (Incluído pela 
Lei nº 12.112, de 2009) 
§ 2o O fiador poderá exonerar-se das suas responsabilidades no prazo de 30 (trinta) dias 
contado do recebimento da comunicação oferecida pelo sub-rogado, ficando responsável 
pelos efeitos da fiança durante 120 (cento e vinte) dias após a notificação ao locador. 
(Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009) (BRASIL, 2009) 

 

Similar previsão ao artigo 12 é a do artigo 40, inciso X, da Lei 8.245 de 1991, que 

estabelece que o fiador, em contrato a prazo indeterminado, pode comunicar ao locador o 

interesse na exoneração da fiança, ficando obrigado por todos os efeitos desta, durante 120 

dias após a notificação ao locador. Nesta hipótese o locador poderá notificar o locatário para 

apresentar nova garantia locatícia no prazo de 30 dias, sob pena de desfazimento da locação: 

 

Artigo 40  O locador poderá exigir novo fiador ou a substituição da modalidade de 
garantia, nos seguintes casos:  
X – prorrogação da locação por prazo indeterminado uma vez notificado o locador 
pelo fiador de sua intenção de desoneração, ficando obrigado por todos os efeitos da 
fiança, durante 120 (cento e vinte) dias após a notificação ao locador. (Incluído pela 
Lei n 12.112, de 2009) 
Parágrafo único. O locador poderá notificar o locatário para apresentar nova garantia 
locatícia no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de desfazimento da locação. (Incluído 
pela Lei nº 12.112, de 2009) (BRASIL, 2009) 
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Interessante destacar que tanto as regras dos artigos 12 e 40, inciso X, da Lei 8.245 de 

1991, como a prevista no artigo 835 do Código Civil, versam sobre a exoneração da fiança 

pelo fiador e o prazo de sua responsabilidade pelos efeitos em decorrência de tal contrato. 

Nas hipóteses dos artigos 12 e 40, inciso X, da Lei 8.245 de 1991, respectivamente 

sobre a exoneração da fiança em decorrência do fim da sociedade conjugal do locatário, bem 

como em virtude do contrato de locação ser a prazo indeterminado, o fiador ficará responsável 

por 120 dias a contar da notificação de exoneração ao locador. 

Já o artigo 835 do Código Civil trata de norma geral sobre a exoneração da fiança, no 

sentido de não discriminar as hipóteses de aplicação, e fixa a responsabilidade do fiador por 

60 dias a contar da notificação ao credor.  

Observa-se a existência de divergência entre o Código Civil de 2002 e a Lei 8.245 de 

1991 quanto ao prazo de responsabilidade do fiador pelos efeitos da fiança. A solução diante 

da aparente incompatibilidade entre as regras acima referidas pode ser encontrada através da 

utilização do já apontado critério hermenêutico de prevalência da norma especial anterior 

sobre a norma geral posterior, às hipóteses de fim da fiança por término da relação conjugal. 

Desta forma, para as hipóteses de exoneração de fiança decorrentes do término da 

relação conjugal do locatário e da prorrogação por prazo indeterminado do contrato de 

locação, prevalece o regramento da norma que especificamente disciplina tais situações, a Lei 

8.245 de 1991. As demais situações de exoneração da fiança porventura existentes, dada a 

omissão pela Lei 8.245 de 1991, continuam regidas pela norma geral, o artigo 835 do Código 

Civil. 

Uma novidade também inserida no ordenamento jurídico brasileiro, a repercutir sobre 

a fiança locatícia, é a previsão no artigo 40 da Lei 8.245 de 1991 das possibilidades de 

exigência de novo fiador pelo locador, o que não era disciplinado na legislação anterior, Lei 

6.649 de 1979. 

De acordo com o artigo no artigo 40 da Lei 8.245 de 1991, o locador pode exigir novo 

fiador em caso de morte, ausência, interdição, recuperação judicial, falência ou insolvência do 

fiador, declaradas judicialmente, alienação ou gravação de todos os bens imóveis do fiador ou 

sua mudança de residência sem comunicação ao locador e exoneração do fiador, como se 

constata: 

Art. 40 O locador poderá exigir novo fiador ou a substituição da modalidade de 
garantia, nos seguintes casos:  
I - morte do fiador;  
II – ausência, interdição, recuperação judicial, falência ou insolvência do fiador, 
declaradas judicialmente;   
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III - alienação ou gravação de todos os bens imóveis do fiador ou sua mudança de 
residência sem comunicação ao locador;  
IV - exoneração do fiador; (BRASIL, 1991) 

 

Há também a possibilidade de exigência de novo fiador na hipótese de prorrogação da 

locação por prazo indeterminado, sendo a fiança ajustada por prazo certo, desaparecimento 

dos bens móveis, desapropriação ou alienação do imóvel, exoneração de garantia constituída 

por quotas de fundo de investimento, liquidação ou encerramento do fundo de investimento, 

prorrogação da locação por prazo indeterminado uma vez notificado o locador pelo fiador de 

sua intenção de desoneração, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança, durante 120 dias 

após a notificação ao locador, como determina o artigo 40 da Lei 8.245 de 1991: 

 
Art 40 
[...] V - prorrogação da locação por prazo indeterminado, sendo a fiança ajustada por 
prazo certo;  
VI - desaparecimento dos bens móveis;  
VII - desapropriação ou alienação do imóvel.  
VIII - exoneração de garantia constituída por quotas de fundo de investimento;  
IX - liquidação ou encerramento do fundo de investimento de que trata o inciso IV 
do art. 37 desta Lei 
X – prorrogação da locação por prazo indeterminado uma vez notificado o locador 
pelo fiador de sua intenção de desoneração, ficando obrigado por todos os efeitos da 
fiança, durante 120 (cento e vinte) dias após a notificação ao locador.  
Parágrafo único. O locador poderá notificar o locatário para apresentar nova garantia 
locatícia no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de desfazimento da locação. (Incluído 
pela Lei nº 12.112, de 2009) (BRASIL, 1991) 

 

O artigo 62, no caput e incisos I e II, também inseriu uma pioneira disposição no 

ordenamento jurídico ao estabelecer que diante de ação de despejo por falta de pagamento, a 

ser movida contra o locatário e possivelmente contra o fiador, ambos podem evitar a rescisão 

da locação se efetuarem o pagamento da dívida no prazo de 15 dias a contar da citação: 

 

Art. 62. Nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel e 
acessórios da locação, de aluguel provisório, de diferenças de aluguéis, ou somente 
de quaisquer dos acessórios da locação, observar-se-á o seguinte:  
I – o pedido de rescisão da locação poderá ser cumulado com o pedido de cobrança 
dos aluguéis e acessórios da locação; nesta hipótese, citar-se-á o locatário para 
responder ao pedido de rescisão e o locatário e os fiadores para responderem ao 
pedido de cobrança, devendo ser apresentado, com a inicial, cálculo discriminado do 
valor do débito;  
II – o locatário e o fiador poderão evitar a rescisão da locação efetuando, no prazo de 
15 (quinze) dias, contado da citação, o pagamento do débito atualizado, 
independentemente de cálculo e mediante depósito judicial, incluídos: 
a) os aluguéis e acessórios da locação que vencerem até a sua efetivação;  
b) as multas ou penalidades contratuais, quando exigíveis;  
c) os juros de mora;  
d) as custas e os honorários do advogado do locador, fixados em dez por cento sobre 
o montante devido, se do contrato não constar disposição diversa. (BRASIL, 1991) 
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Apesar da Lei 8.245 de 1991, nas regras acima abordadas, ter consagrado várias 

alterações relevantes, é na disposição do artigo 82 da referida Lei, sobre a penhorabilidade do 

bem de família por dívida decorrente de fiança locatícia, que se intensifica a maior parte dos 

debates sobre as inovações relativas a tal garantia. Para melhor compreensão da regra em 

questão, cumpre discorrer brevemente, em seguida, sobre o contexto normativo em que se 

inseriu. 

 

 

4.2.3 A Lei 8.009 de 1990, o artigo 82 da Lei 8.245 de 1991 e a penhorabilidade do bem 

de família por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação 

 

 

Antes da entrada em vigor da Lei 8.245 de 1991, como salientado anteriormente, a 

fiança locatícia, por disposição do artigo 31, inciso II, da Lei 6.649 de 1979, seguia 

exclusivamente as disposições do Código Civil em vigor, de 1916. 

Em 1990 ocorreu a entrada em vigor de uma legislação que indiretamente repercutiu 

na fiança locatícia, a Lei 8.009. Esta lei estabelecia a regra da impenhorabilidade do bem de 

família.  

O bem de família consiste em uma parcela do patrimônio do devedor não sujeita, em 

regra, à execução de dívidas. Como Álvaro Villaça Azevedo (1974, p.113) afirmou “o bem de 

família é um meio de ser garantir um asilo à família, tornando-se o imóvel, onde a mesma se 

instala, domicílio impenhorável e inalienável, enquanto forem vivos os cônjuges e até que os 

filhos completem a maioridade.”  

Há duas espécies de bem de família, o convencional ou voluntário e o legal. 

O bem de família convencional, estabelecido desde o Código Civil de 1916 e 

atualmente regido pelo Código Civil de 2002 e pela Lei 6.015 de 1973, consiste na instituição 

via escritura pública, de um imóvel, pertenças e acessórios que o guarnecem, destinado ao 

domicílio familiar. Este bem não poderá ser comprometido por dívidas posteriores à 

instituição, salvo as que provierem de tributos relativos ao prédio ou despesas de condomínio. 

João Hora Neto, em sentido similar ao acima exposto, explica o conceito de bem de 

família convencional ou voluntário e seu histórico: 

 
Inicialmente, essa espécie de bem de família era prevista pelo Código Civil de 1916, 
que dele cuidava em quatro artigos (70 a 73), no Livro II, intitulado Dos Bens. 
Posteriormente, com o advento do Dec-lei 3.200, de 19.04.1941, foram 
estabelecidos valores máximos dos imóveis classificados como bem de família, 
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limitando assim tais valores, sendo que essa limitação foi afastada pela Lei 6.742/79, 
possibilitando a isenção de penhora de imóveis de qualquer valor. Outros diplomas 
legais também trataram do tema (a Lei 6.015/73, arts. 260 a 265) e o Código de 
Processo Civil de 1973 (art.1218, VI). No Código Civil de 2002, o bem de família 
acha-se regulado os arts. 1.711 a 1.722, o qual, por seu turno, limitou o valor do 
imóvel a um terço do patrimônio líquido do instituidor, quando existentes outros 
residenciais. Em linhas gerais, o bem de família voluntário, como tal se acha 
regulado no Código Civil de 2002, só pode ser constituído pela vontade expressa do 
instituidor, via escritura pública ou testamento. [...] (HORA NETO, 2007 p.180) 

 

Sobre as principais características do bem de família convencional, como o modo de 

previsão, via escritura pública ou testamento, em que consiste e a consequência de isenção de 

dívidas, o Código Civil de 2002 assim dispõe nos artigos 1.711, 1.712 e 1.715, 

respectivamente: 

 
Art. 1.711. Podem os cônjuges, ou a entidade familiar, mediante escritura pública ou 
testamento, destinar parte de seu patrimônio para instituir bem de família, desde que 
não ultrapasse um terço do patrimônio líquido existente ao tempo da instituição, 
mantidas as regras sobre a impenhorabilidade do imóvel residencial estabelecida em 
lei especial. 
Art. 1.712. O bem de família consistirá em prédio residencial urbano ou rural, com 
suas pertenças e acessórios, destinando-se em ambos os casos a domicílio familiar, e 
poderá abranger valores mobiliários, cuja renda será aplicada na conservação do 
imóvel e no sustento da família. 
Art. 1.715. O bem de família é isento de execução por dívidas posteriores à sua 
instituição, salvo as que provierem de tributos relativos ao prédio, ou de despesas de 
condomínio. (BRASIL, 2002) 

 

A segunda espécie de bem de família, que é a consagrada na Lei 8.009 de 1990, 

relacionada à problemática da fiança locatícia, como se demonstrará adiante, trata do bem de 

família legal. 

O bem de família legal, diversamente do convencional, não é instituído expressa e 

voluntariamente pelo cônjuge ou família, mas advém de previsão normativa, a Lei n. 8.009 de 

1990. Esta lei estabeleceu o bem de família ex lege, ou seja, que parcela do patrimônio do 

devedor, especificamente o imóvel onde reside ou, se tiver mais de um, o de menor valor, em 

regra, não poderá ser penhorada por dívidas. 

Maria Berenice Dias discorre sobre as espécies de bem de família e traça as diferenças 

acima expostas, entre a espécie convencional e a legal:  

 

Existem duas espécies de bem de família: a) voluntário-decorrente da vontade dos 
interessados, de seu proprietário ou de terceiro, sendo necessário o atendimento a 
uma série de requisitos; e b) legal - que não depende da manifestação do instituidor 
e não está condicionado a qualquer formalidade. 
[...] O Código Civil injustificadamente regula tão só a constituição voluntária de um 
bem como de família (CC 1.711 a 1.722). Autoriza cônjuges, companheiros e até 
terceiros a destinarem um imóvel (e os móveis que o guarnecem e até as rendas para 
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sua manutenção) para servir de moradia a uma entidade familiar, ficando esses bens 
isentos de execução por dívidas. É o que se chama de bem de família voluntário. O 
bem de família legal persiste regulado pela Lei 8.009/1990 e livra da penhora o bem 
imóvel que serve de residência ao devedor e à sua família, os móveis que o 
guarnecem (desde que quitados) e todos os equipamentos de uso profissional. 
(DIAS, 2007, p.523) 

 

Em um contexto histórico de previsão apenas do bem de família voluntário como 

modo de proteção às moradias, desconhecido por muitos, e de uma grave crise e instabilidade 

econômica vivenciada no país na década de 80 passada e início da década de 90, com intenso 

endividamento populacional, a fim de conferir maior proteção às moradias, o legislador optou 

por estabelecer o bem de família por determinação legal, então da Lei 8.009 de 1990. 

A propósito, as razões da Lei 8.009 de 1990, acima expostas, podem ser observadas 

em sua exposição de motivos: 

 

Na legislação atual, a proteção somente se efetiva mediante o registro do imóvel 
para esse fim, o que não tem sido feito pela maioria das famílias brasileiras quer por 
desinformação, quer pelas exigências burocráticas dos registros imobiliários. 
[…] Em decorrência da inflação e cumulação de juros, centenas de milhares de 
famílias estão com suas residências ou moradias ameaçadas de execução, ou já em 
processo executório, para pagar dívidas contraídas no atual sistema financeiro voraz 
e socialmente injusto, em operações que, por insucesso ou impenhorabilidade, 
arrastaram á ruína todos os bens dos devedores, inclusive o teto que abria o cônjuge 
e filhos. 
A medida, que apenas vem transformar ex lege a proteção que, hoje, depende do ato 
cartorial voluntário, beneficiará inquestionavelmente milhões de famílias brasileiras 
atingidas pelo avalanche de dívidas crescidas geometricamente sob a mais completa 
das imprevisibilidades.(BRASIL, 1990) 
 

Domingo Pietrangelo Ritondo também comenta sobre a realidade econômica que 

justificou a entrada em vigor da Lei 8.009 de 1990: 

 
Em meio à grave crise econômica por que passava o País no fim do mandato do 
presidente José Sarney, foi editada a Medida Provisória n.143, de 8 de março de 
1990, com a estipulação da impenhorabilidade ex lege do imóvel residencial e 
outros bens da entidade familiar, como móveis quitados que guarneçam o prédio. 
Após uma breve tramitação no Congresso Nacional, a referida Medida Provisória foi 
aprovada e promulgada a Lei n. 8.009, de 29 de março de 1990, em tempo recorde. 
(RITONDO, 2008, p.64) 

 

A Lei 8.009 estabeleceu a regra da impenhorabilidade do bem de família na hipótese 

de cobrança e execução de dívidas. Por bem de família, para fins de impenhorabilidade, de 

acordo com o artigo 1º da referida legislação,  tem-se “ o imóvel residencial próprio do casal, 

ou da entidade familiar”, conceito que foi ampliado pela Súmula n. 364 do Superior Tribunal 

de Justiça (BRASIL, 2008) ao imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas ou viúvas. 
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Segundo a redação original do artigo 3º da Lei 8.009 de 1990, a impenhorabilidade do 

bem de família seria oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, 

trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido em razão dos créditos de trabalhadores da 

própria residência e das respectivas contribuições previdenciárias, pelo titular do crédito 

decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos 

créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato, pelo credor de pensão 

alimentícia, para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em 

função do imóvel familiar; para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia 

real pelo casal ou pela entidade familiar e por ter sido adquirido com produto de crime ou para 

execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens. 

Uma vez que, quando da entrada em vigor da Lei 8.009 de 1990, a dívida decorrente 

de fiança locatícia não se encontrava prevista nas exceções à regra da impenhorabilidade do 

bem de família, os sujeitos acionado em cobrança ou execução decorrente de fiança em 

locação,  seja o devedor afiançado, seja seu fiador, podiam alegar a impenhorabilidade do 

bem de família e tinha, portanto, a proteção de tal patrimônio. 

Ocorre que aproximadamente um ano após a vigência da Lei 8.009 de 1990, em 1991, 

tal legislação foi objeto de modificação. Houve a entrada em vigor da Lei 8.245 de 1991 que, 

ao disciplinar a locação de imóveis urbanos, no artigo 82, determinou o acréscimo ao artigo 3º 

da Lei 8.009 de 1990 de mais um inciso, o sétimo, e dispôs que a impenhorabilidade não será 

oponível, também, diante de obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de 

locação, como se observa: 

 

Art. 82 O art. 3° da Lei n. 8.009, de 29 de março de 1990, passa a vigorar acrescido 
do seguinte inciso VII:  
"Art. 3° (caput) 
VII - por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação." 
(BRASIL, 1991) 

 

Ricardo Arcoverde Credie discorre sobre a alteração da Lei 8.009 de 1990 pela Lei 

8.245 de 1991, a repercutir na fiança locatícia: 

 

A segunda falha, outra afronta aos princípios gerais que regem a Lei 8.009, refoge 
ao sentido que se pretendeu dar ao conceito bem de família. 
Desde a edição daquela lei a contratação de fiança não excluía a proteção dada pelo 
bem de família. O imóvel residencial do fiador estava isento da constrição judicial. 
O art.82 da Lei do Inquilinato vigente (n.8.245, de 18 de outubro de 1991), no 
entanto, acrescentou o inciso VII ao art. 3º da Lei 8.009, mas sem explicação 
coerente sobre os motivos ou razões legislativas que levaram a esta hipótese de 
quebra da regra geral de impenhorabilidade. (CREDIE, 2000, p.63) 
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Após a entrada em vigor do artigo 82 da Lei 8.245 de 1991, a doutrina e a 

jurisprudência brasileira, firmaram entendimento que a expressão “ “por obrigação decorrente 

de fiança concedida em contrato de locação”,  contida na referida norma, alcançaria apenas o 

fiador, por ser quem supostamente, a princípio, assume obrigações em decorrência da fiança.  

Logo, apenas o fiador, em decorrência de fiança locatícia, não poderia invocar o 

benefício da impenhorabilidade do seu bem de família. 

Rainer Czajkowski ilustra o entendimento de que a partir da entrada em vigor do 

artigo 3, inciso VII, da Lei 8.009 de 1990, por determinação da Lei 8.245 de 1991, apenas o 

fiador estaria comprometido pela penhorabilidade de seu bem de família: 

 
O último inciso do art. 3º, o VII, estabelece que também exclui-se a 
impenhorabilidade do bem de família no processo de execução movido por 
obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. O imóvel 
residencial próprio, destinado à moradia do fiador com sua família, pode assim ser 
penhorado em execução por dívida relativa à fiança no contrato de locação. Este 
inciso acrescentado pelo art. 82 da Lei 8.245/91, a Lei do Inquilinato. 
(CZAJKOWSKI, 1998, p.187-188) 

 

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em decisão recente, de 2009, também parte da 

suposição de que o art.3º, inciso VII, da Lei 8.009 de 1990 teria a disposição que o fiador 

estaria excluído do benefício da impenhorabilidade do bem de família, como se observa: 

 
A Lei 8.009/90, em seu art. 1º, dispõe que "o imóvel residencial próprio do casal, ou 
da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida 
civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges 
ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas 
hipóteses previstas nesta lei", que se encontram no art. 3º, inciso I a VII. 
O inciso VII, da citada Lei, dispõe que o imóvel do fiador, mesmo sendo bem de 
família, será penhorável quando a penhora se dever "por obrigação decorrente de 
fiança concedida em contrato de locação". 
Esse novo inciso, que excluiria o bem de família do fiador de uma das hipóteses de 
impenhorabilidade, vai contra o art. 6º da C.F., com a redação dada pela EC nº 26, 
de 2000, que dispõe que a moradia é um Direito Social. (MINAS GERAIS, TJ, 
Ap.1.071.08.226.273-7/001(1), Rel. Des. José Flávio de Almeida, 2009) 

 

A partir da interpretação, ilustrada acima, de que a expressão prevista no artigo 82 da 

Lei 8.245 de 1.991 “por obrigação decorrente de fiança em locação” excepcionaria do 

benefício de impenhorabilidade do bem de família apenas o fiador, por ser quem a princípio 

somente teria obrigações decorrentes da fiança em locação, de modo que o afiançado, por não 

ser parte na fiança, continuaria protegido, inclusive em face de cobrança pelo fiador, pela 

regra da impenhorabilidade de seu bem de família; a doutrina e jurisprudência têm se dividido 

sobre a constitucionalidade da norma em questão. 
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Para parte majoritária da doutrina e minoritária da jurisprudência brasileira, o artigo 82 

da Lei 8.245 de 1991 seria inconstitucional, uma vez que a situação de penhorabilidade do 

bem de família do fiador locatício ao passo que do afiançado, devedor principal, não, violaria 

o princípio da isonomia31 e o direito à moradia consagrados nos artigos 5, caput, e 6º da 

Constituição da República Brasileira de 1988 em vigor. 

A afronta ao princípio da isonomia32 se fundamenta no argumento de que a Lei 8.245  

de 1991, ao permitir a penhora do bem de família do fiador locatício e a impenhorabilidade  

de tal bem do afiançado, inclusive possível de ser alegada por este em cobrança pelo próprio 

fiador, estaria a ensejar a um devedor acessório, na hipótese o fiador locatício, ônus maior 

pelo inadimplemento que o arcado por quem contraiu a dívida, o afiançado locatário, devedor 

principal na locação. Desta forma, entende-se que ambos devedores, afiançado e fiador, 

deveriam ter responsabilidades e tratamentos similares pela legislação. 

Os artigos 82 da Lei 8.245 de 1991 e 3º, inciso VII, da Lei 8.009 de 1990 também são 

debatidos em face do direito constitucional à moradia. Alguns estudiosos entendem que tais 

dispositivos são inconstitucionais porque incompatíveis com a redação do artigo 6º da 

Constituição da República em vigor, modificada pela posterior Emenda Constitucional n.26 

de 2000, no sentido de ser a moradia um direito de todos. 

Logo, uma vez que a penhora do bem de família do fiador pode eventualmente privá-

lo de moradia, os artigos 82 da Lei 8.245 de 1991 e 3º, inciso VII, da Lei 8.009 de 1990 têm 

sua constitucionalidade confrontada ao disposto no artigo 6º da Constituição em vigor. 

Flávio Tartuce é um dos estudiosos que questiona a constitucionalidade dos artigos 82 

da Lei 8.245 de 1991 e 3º, inciso VII, da Lei 8.009 de 1990 em face do princípio da isonomia,  

sob o argumento de que seria um contrassenso atribuir maior penalidade ao devedor acessó- 

rio, o fiador, que ao devedor do contrato de locação, principal, o afiançado, bem como diante 

do direito constitucional à moradia, já que o artigo 6º da Constituição da República, norma de 

hierarquia superior, dispõe que a todos deve ser assegurar o direito à moradia: 

 
 
 
 
______________ 
32 Conforme ensinamento de Gilmar Ferreira Mendes, Inocêncio Mártires Coelho e Paulo Gustavo Gonet Branco 
na obra Curso de Direito Constitucional de 2008, página 57, o princípio da isonomia “significa em resumo tratar 
igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de sua desigualdade” 

 
O devedor principal (locatário) não pode ter o seu bem de família penhorado, 
enquanto o fiador (em regra devedor subsidiário – art. 827 do CC) pode suportar a  
constrição. A lesão à isonomia reside no fato de a fiança ser um contrato acessório,  
que não pode trazer mais obrigações do que o contrato principal (locação). 
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Em reforço, haveria desrespeito à proteção constitucional da moradia (art 6º da 
CF/1988), uma das exteriorizações do princípio de proteção da dignidade da pessoa 
humana. (TARTUCE, 2007, p.397) 
 

 
Domingos Ritondo também entende que o artigo 82 da Lei 8.245 de 1991, ao permitir 

a penhorabilidade do bem de família do fiador locatício, seria inconstitucional, por violar o 

direito à moradia e o princípio da isonomia: 

 

Diante do exposto, pode-se concluir que a norma permissiva da penhora do bem de 
família do fiador de relação locatícia confronta a Constituição Federal, por 
incompatível com o direito fundamental à moradia e com o princípio constitucional 
da igualdade, uma vez que dá tratamento diverso a pessoas que se encontram 
rigorosamente na mesma situação fática, no caso, o fiador e o locatário proprietários 
de um único bem imóvel cada um, que lhes servem de moradia. (RITONDO, 2008, 
p.88) 

 

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery sustentam a inconstitucionalidade dos 

artigos 82 da Lei 8.245 de 1991 e 3º, inciso VII, da Lei 8.009 de 1990 à luz do direito à 

moradia e do princípio da isonomia, ilustrado pela regra hermenêutica do eadem ratio, ibi 

eadem legis dispositio (onde existe a mesma razão fundamental prevalece a mesma regra de 

direito), aplicáveis às situações do fiador, devedor acessório, e afiançado, devedor principal, 

como se observa: 

 

A responsabilidade do fiador não pode ser maior que a atribuída ao afiançado  
Fiança em locação A LBF 1º e 3º e a LI, que acrescentou o inciso VII ao LBF 3º,  
ressalvando a penhora “por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de 
locação” não foi recepcionada pela CF 6º, com a redação da EC 26/00. 
Aplicabilidade do princípio isonômico e do princípio de hermenêutica ubi eadem 
ratio, ibi eadem legis dispositio (onde existe a mesma razão fundamental prevalece a 
mesma regra de direito. (NERY; NERY JÚNIOR, 2008, p.692) 
 

Na jurisprudência, principalmente a partir da entrada em vigor da Emenda 

Constitucional n. 26 de 2000, prevalecia o entendimento pela inconstitucionalidade dos 

artigos 82 da Lei 8.245 de 1991 e 3º, inciso VII, da Lei 8.009 de 1990 por afronta ao princípio 

da isonomia e ao direito à moradia como defendido pela doutrina. 

A propósito, o Supremo Tribunal Federal assim decidiu em 2005: 

 

Veja-se a contradição: a Lei 8.245, de 1991, excepcionando o bem de família do 
fiador, sujeitou o seu imóvel residencial, imóvel residencial próprio do casal, ou da 
entidade familiar, à penhora. Não há dúvida que ressalva trazida pela Lei 8.245, de 
1991, ¾ inciso VII do art. 3º feriu de morte o princípio isonômico, tratando 
desigualmente situações iguais, esquecendo-se do velho brocardo latino: ubi eadem 
ratio, ibi eadem legis dispositio, ou em vernáculo: onde existe a mesma razão 
fundamental, prevalece a mesma regra de Direito. 
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Isto quer dizer que, tendo em vista o princípio isonômico, o citado dispositivo ¾ 
inciso VII do art. 3º, acrescentado pela Lei 8.245/91, não foi recebido pela EC 26, de 
2000. Essa não recepção mais se acentua diante do fato de a EC 26, de 2000, ter 
estampado, expressamente, no art. 6º, C.F., o direito à moradia como direito 
fundamental de 2ª geração, direito social. Ora, o bem de família ¾ Lei 8.009/90, art. 
1º ¾ encontra justificativa, foi dito linha atrás, no constituir o direito à moradia um 
direito fundamental que deve ser protegido e por isso mesmo encontra garantia na 
Constituição. 
Em síntese, o inciso VII do art. 3º da Lei 8.009, de 1990, introduzido pela Lei 8.245, 
de 1991, não foi recebido pela CF, art. 6º, redação da EC 26/2000. (BRASIL, STF. 
Re. 349370-SP, Relator. Min.Carlos Velloso, 2005) 

 

Em sentido similar, também pela inconstitucionalidade dos artigos 82 da Lei 8.245 de 

1991 e 3º, inciso VII, da Lei 8.009 de 1990, o Superior Tribunal de Justiça proferiu a seguinte 

decisão, em 2005: 

 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. 
LOCAÇÃO. FIADOR. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 3º, 
VII, DA LEI N º8.009/90. NÃO RECEPÇÃO. 
Com respaldo em recente julgado proferido pelo Pretório Excelso, é impenhorável 
bem de família pertencente a fiador em contrato de locação, porquanto o art. 3º, VII, 
da Lei nº 8.009/90 não foi recepcionado pelo art. 6º da Constituição Federal 
(redação dada pela Emenda Constitucional nº 26/2000). Recurso desprovido. 
(BRASIL, STJ. Resp 699.837/RS, Rel. Min.Felix Fischer, 2005) 
 

Conforme entendimento acima, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul também se 

manifestou pela inconstitucionalidade do artigo 82 da Lei 8.245 de 1991: 

 

Se há uma desigualdade de tratamento entre devedor principal e fiador, atingindo 
este último em direito que atende à sua própria dignidade, que é o direito à moradia, 
não aplicar o art. 82 da Lei 8.245 não é negar-lhe vigência, mas afirmar a sua 
invalidade por trazer como conseqüência a inobservância de princípio fundamental 
norteador da Carta Constitucional que é o da preservação da dignidade humana  
previsto no art. 1º, inc. III. A isso se aliam os termos do art. 6º da CF que prevê a 
moradia como direito social a ser preservado (Emenda Constitucional 26, de 
14.2.2000).  
No caso, o apelante demonstrou à fl. 08 dos embargos tratar-se de único imóvel de 
sua propriedade, circunstância que permite afastar a penhora sobre o bem imóvel. 
(RIO GRANDE DO SUL, Tj. Ap. 70002348662, Rel.Des. Genacéia da Silva 
Alberton, 2001)  
 
  

Em sede legislativa, de modo a corroborar com a posição pela inconstitucionalidade 

dos artigos 82 da Lei 8.245 de 1991, e consequentemente do artigo 3º, inciso VII, da Lei 

8.009 de 1990, alguns projetos de lei tramitam na Câmara dos Deputados e Senado com a 

proposta de revogação de tais dispositivos. 

A propósito, tem-se o projeto de Lei nº 6.413 de 2009, de autoria do Deputado 

Vincentinho Alves (2009), proposto na Câmara dos Deputados, bem como o Projeto de Lei n. 

408 de 2008, iniciado no Senado. 
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A título ilustrativo, eis a exposição de motivos do projeto de Lei nº 408 proposto pelo 

Senador Papaléo Paes:  

É nessa condição que reside a teratologia jurídica: o locatário, na condição de 
devedor principal, tem o direito de invocar a impenhorabilidade do bem de família, 
mas ao fiador, conquanto seja devedor secundário, é negado esse privilégio, e pode 
ter o seu imóvel penhorado. 
O desdobramento dessa condição é ainda mais surpreendente. O fiador pode ser 
expropriado de seu patrimônio para pagar dívida do afiançado, mas, em ação de 
regresso contra o locatário inadimplente, é impedido pelo inciso VII ao art. 3º da Lei 
8.009 de 1990, de obter a penhora de imóvel pertencente ao seu devedor. 
Isso, porque se a lei assegura proteção apenas ao imóvel do locatário, mas não ao 
pertencente ao fiador, como se, na hierarquia social, a família do fiador ocupasse 
grau inferior a do locatário, o que contraria o princípio da isonomia traçado pela 
Constituição Federal. 
Nesse contexto, impende restaurar-se a proteção dada ao imóvel, considerada a sua 
função social, como determina a Constituição, e como constava originalmente na 
Lei do Bem de Família[...]  (PAES, 2008) 
 

Apesar de ainda ser possível encontrar julgados pela inconstitucionalidade da regra 

que autoriza a penhorabilidade do bem de família do fiador locatício, não se pode deixar de 

registrar a recente modificação de entendimento jurisprudencial sobre a questão em exame. 

Atualmente tem prevalecido nos tribunais a posição pela constitucionalidade dos artigos 82 da 

Lei 8.245 de 1991 e 3º, inciso VII, da Lei 8.009 de 1990. 

A razão da alteração interpretativa jurisprudencial deve-se ao fato do Supremo 

Tribunal Federal, corte de hierarquia máxima na interpretação da Constituição, em 2006, ter 

modificado o entendimento tido em 2005 e passado a decidir pela constitucionalidade dos 

artigos 82 da Lei 8.245 de 1991e 3º, inciso VII, da Lei 8.009 de 1990.  

Os fundamentos apresentados pelo Supremo Tribunal Federal, em sua mais recente 

posição, seriam de que o direito à moradia, previsto no artigo 6º da Constituição em vigor, 

alterado pela Emenda Constitucional n.26 de 2000, não se confunde com o direito à 

propriedade e apresenta a natureza de direito social à prestação. Sendo o direito à moradia um 

direito à prestação, incumbiria ao Estado a margem de liberdade para estabelecer políticas que 

assegurem a moradia.  

E, neste contexto, sugere-se que deve ser respeitada a opção estatal legislativa de 

determinar a penhorabilidade do bem de família do fiador locatício, já que ao reforçar a 

garantia do credor de satisfação de seu crédito, a locação seria estimulada e com isso 

permitiria efetividade ao direito à moradia pelo locatário. 

A propósito, eis a motivação do trecho do acórdão supra referido: 

 

Daí se vê logo que não repugna à ordem constitucional que o direito social de 
moradia - o qual, é bom observar, se não confunde, necessariamente, com direito à 
propriedade imobiliária ou direito de ser proprietário de imóvel - pode, sem prejuízo 
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doutras alternativas conformadoras, reputar-se, em certo sentido, implementado por 
norma jurídica que estimule ou favoreça o incremento da oferta de imóveis para fins 
de locação habitacional, mediante previsão de reforço das garantias contratuais dos 
locadores. 
[...] A respeito, não precisaria advertir que um dos fatores mais agudos de retração e 
de dificuldades de acesso do mercado de locação predial está, por parte dos 
candidatos a locatários, na falta absoluta, na insuficiência ou na onerosidade das 
garantias contratuais licitamente exigíveis pelos proprietários ou possuidores de 
imóveis de aluguel. Nem, tampouco, que acudir a essa distorção, facilitando 
celebração dos contratos e com isso realizando, num dos seus múltiplos modos de 
positivação e de realização histórica, o direito social de moradia, é a própria ratio 
legis da exceção prevista no art.3º, inc. VII, da Lei n.8.009 de 1990. São coisas 
óbvias e intuitivas. (BRASIL, STF. RE. 407688 /AC, Rel.Min.Cezar Peluso,2006) 

 

Outro argumento utilizado seria de que não haveria violação ao princípio da isonomia 

pela norma em questão, pois a efetivação do direito à moradia, através da manutenção da 

regra da penhorabilidade do bem de família do fiador locatício, permite que se trate 

diversamente os devedores envolvidos, o locatário e seu fiador.  

Destacou-se, também, que o fiador não é obrigado a prestar fiança e, se o faz e sofre 

danos, tais prejuízos devem ser suportados por este, classe de menor dimensão, em prol de um 

benefício maior, que seria a efetivação social do direito à moradia. 

Acrescenta-se, ainda, que na fundamentação do voto em análise, o Supremo Tribunal 

Federal entendeu, em sua maioria, que restaria óbvio e intuitivo que o problema da retração 

do mercado de locações, advindos da falta, insuficiência ou onerosidade das garantias 

contratuais, poderia ser resolvido pela penhorabilidade do bem de família do fiador, prevista 

no artigo 3º, inciso VII, pois estimularia a realização de locações a partir da fiança, garantia 

não onerosa.  

Por fim, o referido tribunal sugere que a retirada de efeitos dos artigos 82 da Lei 8.245 

de 1991 e 3º, inciso VII, da Lei 8.009 de 1990, através do reconhecimento da 

inconstitucionalidade, romperia com o equilíbrio do mercado, de modo a despertar a 

exigência de outras garantias mais custosas para as locações residenciais, o que desestimularia 

as locações e consequentemente a efetivação do direito constitucional à moradia. 

Neste sentido, eis uma passagem do acórdão acima comentado, proferido no Recurso 

Extraordinário nº 407.688-8/SP, em que o Supremo Tribunal Federal passou a decidir pela 

constitucionalidade dos artigos 82 da Lei 8.245 de 1991 e 3º, inciso VII, da Lei 8.009 de 

1990, consoante os argumentos acima expostos: 

 

 [...] Nem parece, por fim, curial invocar-se de ofício o princípio isonômico, assim 
porque se patenteia diversidade de situações factuais e de vocações normativas - a 
expropriabilidade do bem do fiador tende, posto que por via oblíqua, também a 
proteger o direito social de moradia, protegendo o direito à condição de locador, não 
um qualquer direito de crédito -, como porque, como bem observou José Eduardo 
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Faria, "os direitos sociais não configuram um direito de igualdade, baseado em 
regras de julgamento que implicam um tratamento uniforme: são, isto sim, um 
direito das preferências e das desigualdades, ou seja, um direito discriminatório com 
propósitos compensatórios. 
Não admira, portanto, que no registro e na modelação concreta do mesmo direito 
social, se preordene a norma subalterna a tutelar, mediante estímulo do acesso à 
habitação arrendada -  para usar os termos da Constituição Lusitana-, o direito de 
moradia de uma classe ampla de pessoas (interessadas na locação), em dano de outra 
de menor espectro (a dos fiadores proprietários de um só imóvel, enquanto bem de 
família, os quais não são obrigados a prestar fiança). Castrar essa técnica legislativa, 
o que não pré-exclui ações estatais concorrentes doutra ordem, romperia equilíbrio 
do mercado, despertando exigência sistemática de garantias mais custosas para as 
locações residenciais, com consequente desfalque do campo de abrangência do 
próprio direito constitucional à moradia. (BRASIL, STF. RE. 407688 /AC, 
Rel.Min.Cezar Peluso,2006) 

 

Importante destacar que a decisão acima mencionada não foi unânime. Apesar do 

Supremo Tribunal Federal ter decidido em seu pleno, ou seja, com todos os ministros, houve 

divergência entre estes. Os Ministros Eros Grau, Carlos Brito e Celso de Mello decidiram pela 

inconstitucionalidade dos artigos 82 da Lei 8.245 de 1991 e 2º, inciso VII, da Lei 8.009 de 

1990 por violarem o princípio da isonomia e direito a moradia, como se constata na seguinte 

passagem do voto vencido do Ministro Eros Grau: 

 

Se o benefício da impenhorabilidade viesse a ser ressalvado quanto ao fiador em 
uma relação de locação, poderíamos chegar a uma situação absurda: o locatário que 
não cumprisse a obrigação de pagar aluguéis, com o fito de poupar para pagar 
prestações devidas em razão de aquisição de casa própria, gozaria da proteção da 
impenhorabilidade. Gozaria dela mesmo em caso de execução procedida pelo fiador 
cujo imóvel resultou penhorado por conta do inadimplemento das suas obrigações, 
dele, locatário. 
Quer dizer, sou fiador; aquele a quem prestei fiança não paga o aluguel, porque está 
poupando para pagar a prestação da casa própria, e tem o benefício da 
impenhorabilidade. Eu não tenho o benefício da impenhorabilidade. A afronta à 
isonomia parece-me evidente. (BRASIL, STF. RE. 407688/AC, Rel.Min.Cezar 
Peluso,2006) 

 

A partir da decisão acima, os demais tribunais brasileiros passaram a majoritariamente 

adotar o posicionamento mais recente do Supremo Tribunal Federal, pela constitucionalidade 

dos artigos 82 da Lei 8.245 de 1991 e 3º, inciso VII, da Lei 8.009 de 1990, como se observa 

no seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça, do último ano: 

 

De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando o 
posicionamento do Supremo Tribunal Federal, firmou a compreensão no sentido de 
que “é válida a penhora do bem destinado à família do fiador em razão da obrigação 
decorrente de pacto locatício, aplicando-se, também, aos contratos firmados antes da 
sua vigência". (BRASIL, RESP 1110453 /RN, Rel.Min.Arnaldo Esteves Lima, 
2010) 
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Em sentido similar, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul alterou seu 

posicionamento anterior e também passou a decidir pela constitucionalidade dos artigos 82 da 

Lei 8.245 de 1991 e 3º, inciso VII, da Lei 8.009 de 1990: 

 

Bem de família. Penhorabilidade. Lei nº 8.009/90. Superveniência da Lei nº 
8.245/91. O inc. VII do art. 3º da Lei nº 8.009/90, introduzido pela Lei nº 8.245/91, 
veda a alegação de impenhorabilidade do bem de família em processo movido por 
obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Emenda 
Constitucional nº 26/2000.Direito à moradia. Inserção nos direitos sociais. Norma 
programática. A mera inclusão da moradia entre os chamados direitos sociais não 
tem o efeito de convertê-los em direito individual, alcançando os locadores 
particulares e impedindo-os de executar seus créditos locatícios com a penhora do 
imóvel residencial do fiador. Precedentes do STF. Negaram provimento ao recurso. 
Unânime. (RIO GRANDE DO SUL. Tj. Ap. 70035076090, Rel. Des. Otávio 
Augusto de Freitas Barcellos, 2010) 

 

Da mesma forma, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais também tem entendido 

majoritariamente pela constitucionalidade dos artigos 82 da Lei 8.245 de 1991e 3º, inciso VII, 

da Lei 8.009 de 1990, como se contata no seguinte exemplo: 

 
Tratando-se de obrigação decorrente de fiança locatícia, está o bem penhorado excluído 
do benefício instituído pela Lei 8.009/90, por força do disposto no artigo 3º, inciso VII, 
incluído pela Lei 8.245/91, senão vejamos:  
"Art. 3º A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, 
fiscal,previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: (...)  
VII - por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação."  
Se o fiador não respondesse com todos os seus bens para satisfação do crédito, certamente 
não seria aceito como garantidor.  
Outrossim, o garantidor ao assumir esta posição sabe, de antemão, nos termos da 
legislação especial que rege a matéria, o risco a que estará submetido em caso de 
inadimplemento do locatário, eis que, responderá com seu patrimônio, inclusive com o 
imóvel residencial, pelo pagamento de dívida alheia.  
É que, a garantia fora assumida contratualmente, não sendo plausível que se furte, agora, 
ante a existência concreta da dívida, do cumprimento do dever assumido.  
Na realidade, apesar de sensível à questão da moradia, prevista no artigo 6º da 
Constituição da República, não podemos nos olvidar do direito constitucional à 
propriedade, direito fundamental elencado no inciso XXII, do artigo 5º, da Constituição 
Federal, que, a teor do artigo 1.228 do Código Civil, confere ao proprietário a faculdade 
de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que 
injustamente a possua ou detenha.  
(MINAS GERAIS, Tj.Ap.1.0384.06.051161-3/002, Rel. Des. Irmar Ferreira Campos, 
2009). 

 

Apesar da jurisprudência se manifestar majoritariamente atualmente pela 

constitucionalidade do artigo 82 da Lei 8.245,  em sede doutrinária, tem prevalecido o 

entendimento pela inconstitucionalidade de tal dispositivo, inclusive com críticas ao 

posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal e seguido pelos tribunais em maioria. 

A propósito, eis o comentário de Walsir Rodrigues e Renata Almeida sobre a 

interpretação mais recente do Supremo Tribunal Federal ao artigo 82 da Lei 8.245 de 1991: 
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Em relação ao seu conteúdo, a última exceção é especialmente alvo de controversas.  
Excluir a impenhorabilidade sobre o bem pra tutela pessoal do fiador de contrato 
imobiliário equivale a um grande contrassenso. A fiança protege o locatário do 
despejo e assim evita que ele perca sua moradia. No entanto, a moradia daquele que 
gratuitamente concede essa garantia ao locatário não se preserva, já que a 
configuração do seu bem para tutela pessoal não se opõe ao locador que exige o seu 
crédito. Flagrante sendo o tratamento desproporcional, em prioridade à moradia do 
locatário e em detrimento da do fiador, flagrante é a inconstitucionalidade dessa 
exceção legal. Foi assim que se posicionou o Supremo Tribunal Federal no RE 
352.940-4/SP, datado de 25 de abril de 2005. No ano seguinte, todavia, 
lamentavelmente, a Corte reviu seu entendimento e passou a entender que o inciso 
VII do artigo 3º da Lei nº 8.099/90 em nada contraria a ordem constitucional. Esse 
raciocínio permanece, sendo visto nos julgamentos mais recentes. (ALMEIDA, 
RODRIGUES JÚNIOR, 2010, p.560). 

 

Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald (2010, p.828) também discordam da decisão do 

Recurso Extraordinário nº 407.688-8/SP, embora destaquem a sua natureza não vinculativa e, 

portanto, aberta a críticas e novas decisões por ter sido proferida em sede de controle difuso 

de constitucionalidade33. 

Os autores sustentam que a decisão pela penhorabilidade do bem de família do fiador 

locatício, ao passo que do devedor principal não, diversamente do mencionado pelo relator do 

voto majoritário ao Recurso Extraordinário nº 407.688-8/SP como algo positivamente óbvio e 

intuitivo ao mercado imobiliário, ao contrário, desestimularia a aceitação do compromisso de 

prestar fiança dado o risco de perda do bem de família decorrente: 

 
Por não se tratar de decisão prolatada em controle de constitucionalidade 
concentrado, não há efeitos erga omnes, não vinculando via de conseqüência as 
instâncias inferiores, que podem continuar entendendo inconstitucional o malfadado 
dispositivo legal. Outrossim, a existência de firme divergência evidencia que o tema 
ainda reclama estudos mais acurados, em especial à luz das garantias constitucionais 
e da valorização da pessoa humana. De qualquer sorte, com todas as vênias, não nos 
parece que a possibilidade de penhora do bem de família do fiador locatício seja um 
instrumento facilitador de uma política eficaz de moradia no Brasil. Muito pelo 
contrário. Dificultará, pois ninguém, em são consciência, prestará fiança em contrato 
de locação de imóvel urbano (regido pela Lei 8.245/91), impondo ao locatário maior  
ônus, tendo de assumir os custos de eventual fiança bancária ou mesmo em ter verba 
pecuniária sobrando para prestar outro tipo de garantia. (FARIAS; ROSENVALD, 
2010, p.828) 

 ______________ 
33No controle difuso de constitucionalidade, como operado em sede do Recurso Extraordinário n. 407.688-8/SP, 
a manifestação sobre a compatibilidade da norma com a Constituição Federal é questão prejudicial ao mérito, 
não é o objeto principal da ação. No controle difuso, a manifestação de inconstitucionalidade tem seus efeitos 
restritos às partes. Em sede de controle abstrato, propõe-se uma ação cujo objeto exclusivo é a análise da 
compatibilidade de uma norma perante a Constituição e seus efeitos são erga omnes, ou seja, atingem a todos. 
Sobre o assunto, Marcelo Galante assim comentou na obra Direito Constitucional, da editora Barros & Fisher 
Advogados. 
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George Marlmestein Lima, em similar pensamento ao de Cristiano Chaves e Nelson 

Rosenvald, discorda da convicção do Supremo Tribunal Federal de que a prevalência do 

entendimento pela penhorabilidade do bem de família do fiador locatício irá aumentar o 

número de locações.  

O autor adverte que ao mesmo tempo em que a penhorabilidade do bem de família do 

fiador atrai o locador, por tratar de mais uma garantia para o adimplemento da dívida por 

locação, não se pensou que ao mesmo tempo tal medida poderia desestimular o fiador de 

assumir o compromisso de fiança, já que pode ter o prejuízo de perda de seu bem de família, 

inclusive sob o risco de não recuperar tal perda em face do afiançado dada a proteção deste da 

impenhorabilidade de seu bem de família:  

 

Mas o importante é o argumento econômico. A idéia levantada pelo Min. Peluso foi 
a de que a restrição ao direito à moradia do fiador (autorização da penhora do seu 
bem de família) daria maior garantia aos proprietários de imóveis, reduzindo os 
custos de inadimplência e, conseqüentemente, baratearia o valor do aluguel, 
permitindo que mais pessoas pudessem alugar o imóvel. Ou seja, no final das contas, 
o direito à moradia estaria sendo prestigiado.(LIMA, 2007) 

 

Diante da dúvida sobre qual seria o impacto dos artigos 82 da Lei 8.245 de 1991e 3º, 

inciso VII, da Lei 8.009 de 1990 sobre a Economia, especialmente, o comportamento dos 

agentes do mercado imobiliário, não esclarecida empiricamente, mas meramente sugerida de 

modo não claro pelo Supremo Tribunal Federal, George Marlmestein Lima destaca a 

importância de se desenvolver um estudo de análise econômica do Direito sobre os referidos 

dispositivos, a fim de melhor refletir sobre a questão: 

 

Não há, nos argumentos apresentados, qualquer estudo mais profundo demonstrando 
que aceitar a penhora do bem de família do fiador irá diminuir o preço das locações 
ou que não aceitar essa penhora acarretará uma diminuição da oferta de moradias 
para locação.  
Do mesmo modo que o Ministro Peluso estabeleceu uma lógica econômica em favor 
da sua tese, também é possível, com a mesma lógica (ou seja, sem base empírica), 
chegar a solução completamente oposta. Vejamos, pois, a questão sob a ótica do 
fiador para demonstrar que a penhora do bem de família do fiador poderá prejudicar 
o mercador imobiliário para pessoas de baixa renda.  
A partir do momento em que uma pessoa sabe que, assumindo o encargo de fiador, 
poderá perder seu bem de família, certamente ele pensará duas vezes antes de 
assinar o contrato. Ou seja, menos pessoas aceitarão ser fiadores de contratos de 
locação e, consequentemente, será mais difícil conseguir alugar um imóvel. É 
preciso reconhecer que ninguém ganha dinheiro sendo fiador.  
[...]Desse modo, como o fiador poderá perder seu imóvel se o inquilino não cumprir 
com suas obrigações, poucas pessoas aceitarão esse encargo. Logo, os proprietários 
terão que aceitar alugar seu bem mesmo sem a assinatura de um fiador e, 
consequentemente, terão menos garantias de que o contrato será cumprido. Com 
menos garantias, os custos de locação aumentarão e, consequentemente, o preço de 
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aluguel também irá subir, fazendo com que menos pessoas consigam ter a 
capacidade econômica para firmar o contrato de inquilinato. 
Portanto, até mesmo sob a ótica econômica, a possibilidade de penhora do bem de 
família do fiador não se justifica. Observe que não tenho qualquer estudo sério capaz 
de comprovar minha análise econômica da questão, como também o STF não 
apresentou nada nesse sentido. (LIMA,2007) 
 

A partir da necessidade indicada acima, no voto do Recurso Extraordinário nº 

407.688-8/SP e nas reflexões de George Marlmestein Lima, de estudo da situação 

representada pelos artigos 82 da Lei 8.245 de 1991 e 3º, inciso VII, da Lei 8.009 de 1.990 em 

uma perspectiva econômica, sugere-se, a seguir, uma análise de tais regras à luz das premissas 

econômicas relacionadas à temática, exploradas no início do trabalho, como a maximização 

racional, o equilíbrio, os custos de transação, a eficiência e a norma enquanto estrutura de 

incentivos. 

Afinal, no dizer de Lewis Kornhauser, em obra compilada por Andrés Roemer (2002, 

p.20), “a AED oferece uma compreensão mais completa dos efeitos das normas jurídicas no 

comportamento social, segundo a qual os agentes raramente ajustam seu comportamento ao 

padrão previsto pelas normas.”34 (1988, p.20, tradução nossa) 

Neste contexto, passa-se, então, a enfrentar a problemática dos artigos 82 da Lei 8.245 

de 1991, 3º, inciso VII, da Lei 8.009 de 1990, bem como das respectivas interpretações que 

surgiram a respeito à luz da análise econômica do Direito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
______________ 
34  El AED ofrece uma compreensión más compleja de los efectos de las normas jurídicas em el comportamiento 
social, según la cual los agentes rara vez ajustan su comportamiento ao patrón previsto por tales normas. 
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5 ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO E FIANÇA LOCATÍCIA  
 

 

A análise econômica consiste em método de interpretação que ao evidenciar a 

realidade de determinada questão jurídica, como uma norma ou sua interpretação em decisões 

e doutrinas, sob a perspectiva da Economia, pode auxiliar na compreensão daquelas e 

inclusive fornecer fundamentos para eventual modificação, como Guido Alpa aponta: 

A expressão com que se denomina a nova perspectiva, na tradução italiana de 
“economic analysis of law” se mostra bastante genérica e por certo menos 
significativa do que sua homóloga inglesa. De início, faz entender somente como 
este tipo de análise esteja orientado e dirigido a enfatizar os aspectos econômicos do 
direito. Mas uma valoração mais consciente realça numerosos e complexos 
problemas. Desde logo a tradução de “law” por “direito” não é completamente 
adequada, a partir do momento em que com esta expressão se pretenda aludir (em 
sua acepção mais geral) a normas jurídicas, a decisões judiciais, a atos e praxes da 
Administração, e até aos costumes, em suma, a todas as fontes jurídicas e aos atos 
que, tendo efeitos jurídicos, constituem princípio ordenador dos comportamentos do 
indivíduo, criam expectativas na coletividade relativamente à sua observância; 
permitem fazer previsões (e, por isso executar operações econômicas) em relação à 
sua eficácia vinculante. (ALPA, 1997, p.3-4) 

 

Uma vez que a alteração legislativa do artigo 82 da Lei 8.245 de 1991, ao acrescentar 

o artigo 3º, inciso VII, à Lei 8.009 de 1990, ensejou intenso debate na doutrina e 

jurisprudência brasileiras, descortinado em duas posições diversas, uma pela sua 

constitucionalidade e outra pela inconstitucionalidade, inclusive com questionamentos de 

repercussão econômica, como se observou na motivação do acórdão que julgou o Recurso 

Extraordiário n. 407.688-8/SP, bem como no texto de George Marmestein (2007), a fim de 

contribuir para a reflexão de tal norma, propõe-se, a seguir, que seja objeto de uma análise 

econômica.  

Neste contexto, passa-se a examinar as duas interpretações que surgiram sobre o artigo 

82 da Lei 8.245 de 1991 à luz da economia, especialmente das premissas econômicas de 

maximização racional, equilíbrio, custos de transação, eficiência e norma enquanto estrutura 

de incentivos, expostas anteriormente neste trabalho. 
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5.1 A maximização racional e a fiança locatícia 

 

 

A maximização racional é tida pela Economia como a premissa de que o ser humano, 

por ser racional, tende a agir ou deixar de agir conforme os benefícios advindos de sua ação 

ou omissão superarem os prejuízos decorrentes, como Bruno Meyerhof e Antonio Celso 

Fonseca Pugliese esclarecem: 

 
Maximização racional. Os indivíduos farão escolhas que atendam seus interesses 
pessoais, sejam esses interesses quais forem. Assim, na formulação de teorias, se 
partirá da premissa de que os indivíduos calculam para alcançarem os maiores 
benefícios aos menores custos. Essa suposição de maximização racional leva ao 
chamado processo de “decisão marginalista”. Isso quer dizer que, nos processos de 
tomada de decisão e realização de escolhas, os indivíduos realizarão a próxima 
unidade de uma dada atividade se, e somente se, os benefícios dessa próxima 
unidade excederem seus custos. (PUGLIESE; SALAMA, 2008b, p.16) 

 

Ao aplicar o conceito de maximização racional acima descrito, na perspectiva de que o 

agente tende a deliberar sua conduta conforme os benefícios obtidos não sejam superados 

pelos prejuízos, ao entendimento da constitucionalidade do artigo 82 da Lei 8.245 de 1991, 

pela possibilidade de penhora do bem de família do fiador locatício ao passo que do afiançado 

não, tem-se que, no que concerne ao locador, este tenderá a celebrar o contrato de locação 

uma vez que tal alteração legislativa lhe propicia o benefício de ter mais uma garantia para a 

satisfação de seu crédito, através da penhora do bem de família do fiador. 

Quanto ao afiançado, este também tenderá a realizar o contrato de locação uma vez 

que o artigo 3º, inciso VII, da Lei 8.009 de 1990 lhe acrescentaria o benefício de ter sua 

dívida assegurada pelo patrimônio de um terceiro, o fiador, sem qualquer prejuízo a sua esfera 

jurídica. 

Já o fiador, uma vez que o artigo 82 da Lei 8.245 de 1991 estaria a lhe ensejar apenas 

o prejuízo de ter seu bem de família penhorado para pagamento da dívida do afiançado, sob o 

risco de não conseguir realizar cobrança da quantia desembolsada, dada a possibilidade do 

afiançado alegar-lhe a impenhorabilidade de seu bem de família, na perspectiva da premissa 

de maximização racional tenderá a não prestar fiança em locações. 

Em contrapartida, se prevalecer o entendimento pela inconstitucionalidade do artigo 

82 da Lei 8.245 de 1991e manter-se a disposição do artigo 3º, caput, da Lei 8.009 de 1990, no 

sentido da regra geral pela impenhorabilidade do bem de família tanto do locatário afiançado 

quanto de seu fiador, quanto ao locador tal situação permitiria-lhe apenas prejuízo, pois não 
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mais teria o bem de família do fiador locatício como garantia do cumprimento das obrigações, 

o que poderia desestimulá-lo a oferecer sua propriedade para locação. 

Quanto ao afiançado, sua situação em nada seria alterada, uma vez que se entende que 

a regra da penhorabilidade do bem de família, ainda que inconstitucional, se destina apenas ao 

fiador locatício. Logo, aquele, como devedor principal seria mantido na mesma situação 

anterior de impenhorabilidade de seu bem de família. 

Sobre o fiador locatício, caso o artigo 82 da Lei 8.245 de 1991 e, consequentemente, o 

artigo 3º, inciso VII, da Lei 8.009 de 1990 fossem declarados inconstitucionais, de modo a 

restar inserido na regra geral do artigo 3, caput, da Lei 8.009 de 1990 pela impossibilidade de 

penhora do seu bem de família, tal situação lhe possibilitaria benefício, o que, então, lhe 

estimularia a prestar a fiança pela ausência de risco do comprometimento de seu patrimônio. 

 

 

5.2 O equilíbrio e a fiança locatícia 

 

 

Atrelada à maximização racional está a noção de equilíbrio para a Economia. Há 

equilíbrio quando se observa a presença da maximização racional de interesses por todos os 

agentes envolvidos em determinada situação, como Robert Cooter e Thomas Ulen afirmam: 

 
Há uma conexão vital entre a maximização e o equilíbrio na teoria econômica. 
Caracterizamos o comportamento de todo indivíduo ou grupo como que está 
maximizando algo. O comportamento maximizador tende a impulsionar a estes 
indivíduos e grupos até um ponto de descanso, um equilíbrio. Em efeito, os atores 
não buscam um equilíbrio: simplesmente tratam de maximizar o que lhes interessa. 
Sem embargo, a interação de agentes maximizadores quase sempre conduz a um 
equilíbrio. (COOTER; ULEN, 2008, p.33)35 

 

Na hipótese do artigo 82 da Lei 8.245 de 1991 não se torna possível vislumbrar em 

nenhuma das duas possibilidades de sua interpretação, pela constitucionalidade ou 

inconstitucionalidade, a existência de equilíbrio na perspectiva econômica. 

Observou-se que o posicionamento pela constitucionalidade do artigo 82 da Lei 8.245  

______________ 
35 Hay una conexión vital entre la maximización y el equilíbrio en la teoria econômica. Caracterizamos el 
comportamiento de todo individuo o grupo como que está maximizando algo.El comportamiento maximizador 
tiende a impulsar a estos indivíduos y grupos hacia um punto de descanso, un equilíbrio. Em efecto, los actores 
no busan um equilíbrio: simplesmente tratan de maximizar lo que les interesa. Sin embargo, la interacción de 
agentes maximizadores casi siempre conduce a um equilíbrio. 
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de 1991 não acarreta benefícios a todos os agentes envolvidos na fiança locatícia, pois 

melhora a situação do locador e do afiançado, mas acarreta prejuízos ao fiador locatício que, 

racionalmente, não tenderá a prestar fiança para somente obter malefícios. 

A posição pela inconstitucionalidade do artigo 82 da Lei 8.245 de 1991 também não 

permite equilíbrio, uma vez que nem todos os agentes envolvidos restarão beneficiados. 

Como demonstrado acima, para o afiançado será indiferente tal situação, para o fiador 

haverá o benefício de impenhorabilidade de seu bem de família e, por fim, para o locador 

haverá apenas o prejuízo de perder uma garantia de adimplemento da obrigação, através da 

penhora do bem de família do fiador. Logo, o locador, em uma perspectiva racional, tenderá a 

não oferecer seu bem para oferta de locação.  

Enfrentada a análise da alteração do artigo 82 da Lei 8.245 de 1991 sob a perspectiva 

da maximização racional e do equilíbrio, passa-se a analisá-la a partir das noções de custos de 

transação, eficiência e norma enquanto estrutura de incentivos. 

 

 

5.3 Os custos de transação e a fiança locatícia 

 

 

Os custos de transação são os gastos decorrentes da negociação, celebração e execução 

de transações. Quanto mais altos forem os custos de transação, menores as chances das 

transações se efetivarem, como Paula.A. Forgioni salienta: 

 

O sistema jurídico deve proporcionar a redução dos custos de transação, facilitando 
as contratações entre os agentes econômicos. Coase, em 1937, indicava que a 
realização de transações econômicas no mercado implica custos (custos de transação 
ou transaction cost), variáveis segundo a natureza da própria operação e a forma 
mediante a qual é realizada. 
[...] Se o sistema jurídico não proporciona adequado grau de segurança e 
previsibilidade, torna mais difícil a concretização das transações econômicas, porque 
essa concretização implica o dispêndio de maior quantidade de recursos, em 
decorrência desse acréscimo de risco. (FORGIONI, 2005, p.247-248). 

 

Da relação entre custos de transação e o artigo 82 da Lei 8.245 de 1991 propõe-se 

verificar se tal norma propicia aumento ou diminuição para os que preponderantemente 

podem despender gastos em razão da fiança, o afiançado e o fiador. 

Antes da entrada em vigor da Lei 8.245 de 1991 vivia-se a realidade de que pelas 

dívidas decorrentes da fiança não poderiam ser penhorados os bens de família dos devedores. 
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Logo fiador e o afiançado gozavam de tal proteção pelo artigo 3º, caput, da Lei 8.009 de 

1990. 

Após a vigência do artigo 82 Lei 8.245 de 1991, passou-se a entender que na medida 

em que o referido dispositivo dispunha que não se poderia alegar a impenhorabilidade do bem 

de família por obrigação decorrente de fiança, apenas o fiador estaria atingido pela exceção à 

impenhorabilidade, como Genacéia da Silva Alberton ilustra: 

 

Tendo em vista os estritos termos do art.82 da Lei 8.245/91 que acrescentou ao art.3º 
da Lei 8.009/90 mais uma hipótese de exceção à impenhorabilidade do imóvel 
residencial do casal ou da entidade familiar, movida uma execução para exigir 
cumprimento de obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação, o 
fiador não poderia invocar a impenhorabilidade do imóvel em que reside com sua 
família. (ALBERTON, 2001, p.102-103) 

 

A partir da perspectiva de que apenas o fiador assumiria obrigações em decorrência da 

fiança, a doutrina e jurisprudência passaram a questionar a constitucionalidade do artigo 82 da 

Lei 8.245 de 1991. 

Segundo o entendimento pela constitucionalidade do referido dispositivo, passa a 

existir a possibilidade de penhora do bem de família do fiador, por dívida da locação, sob o 

risco do fiador não conseguir efetivamente recuperar tal prejuízo. Isto porque o afiançado 

continuaria protegido pela regra do artigo 3º, caput, da Lei 8.009 de 1990, da defesa de 

impenhorabilidade de seu bem de família, inclusive em face do fiador. 

Sobre a constitucionalidade do artigo 82 da Lei 8.245 de 1991, eis o comentário de 

Maria Helena Diniz: 

 

Todavia, urge lembrar que tal princípio visa tratar igualmente os iguais e 
desigualmente os desiguais. Se assim é, parece-nos, ante o caráter de norma especial 
do artigo 82 da Lei n 8.245/91 e do artigo 3º, VIIV, da Lei n.8.009/90, 
inconstitucionalidade não há, tendo em vista que a moradia é direito social tutelado 
pelo Estado e não pelo particular e que o fiador, ao garantir dívida locatícia, assumiu 
tal risco e que as obrigações do locatário e do fiador são diferentes apesar de terem a 
mesma causa: o contrato de locação. Os deveres do locatário decorrem do contrato 
de locação feito entre ele e o locador e os do fiador do contrato de fiança entre ele e 
o locador. (DINIZ, 2009, p.361) 

 

Para o locador, a prevalência da constitucionalidade do artigo 82 da Lei 8.245 de 1991 

não lhe aumentaria os gastos para celebrar a locação. Pelo contrário, a referida regra poderia 

reduzir-lhe os custos de transação, pois a permissão de utilização do bem de família do fiador 

pode reduzir as despesas e desgastes do locador com a cobrança em face do afiançado e de 

locação do imóvel, caso tenha créditos em virtude de obrigações locatícias. 
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Uma vez que o artigo 82 da Lei 8.245 de 1991, ao ser considerado constitucional e 

mantido no ordenamento jurídico, passa a acrescentar à fiança o risco da perda do bem de 

família do fiador, não se pode deixar de considerar que o valor de tal bem passa a ser mais um 

dos custos que o fiador pode cogitar desembolsar ao prestar a fiança. Tendo a norma em 

questão aumentado, portanto, os custos de transação para a fiança, a tendência é de que menos 

fiadores se sintam estimulados a prestar fiança, de modo a arcar com tal ônus. 

Interessante observar que a queda de disponibilidade de fiadores, conforme explicado 

no parágrafo anterior a partir da alteração do artigo 82 da Lei 8.245 de 1991, pode também 

acrescentar, ainda que indiretamente, outros custos de transação à própria locação, 

especialmente ao devedor locatário, o afiançado. 

Isto porque na situação de necessidade de locação de bem, sem a disponibilidade do 

fiador, que é gratuita, deverá o pretenso locatário para celebrar o contrato, em regra, oferecer 

outras garantias de pagamento ao locador.  

Ocorre que, como demonstrado anteriormente no trabalho, todas as demais garantias à 

locação como a caução, o seguro-fiança e a cessão de quotas de investimento, previstas no 

artigo 39 da Lei 8.245/1991, são onerosas, ou seja, envolvem gastos pelo locatário. 

A posição que o artigo 82 da Lei 8.245 de 1991 seria inconstitucional também pode 

ser analisada à luz dos custos de transação. Reconhecida a inconstitucionalidade do referido 

dispositivo, passaria-se a ter a realidade da impenhorabilidade tanto do bem de família do 

afiançado, como do fiador locatício, e ambos passariam a a ser tutelados pelo artigo 3º, caput, 

da Lei 8.009 de 1990.  

Quanto ao locador, a perda da possibilidade de penhora e expropriação do bem de 

família do fiador poderia lhe aumentar os custos de transação na locação, já que na hipótese 

de inadimplemento das obrigações locatícias, sem o pagamento pelo afiançado e fiador e a 

impossibilidade de penhora dos bens de família destes, o locador poderia ter seu crédito 

insatisfeito e amargar os custos de ter locado seu imóvel sem receber a respectiva 

contraprestação. 

Quanto ao fiador, em virtude da possível ausência de comprometimento de seu bem de 

família do fiador por dívidas da locação, tem-se que a interpretação pela inconstitucionalidade 

do artigo 82 da Lei 8.245 de 1991 reduziria-lhe um dos custos de transação, ou seja, que 

poderia despender ou considerar a prestar a fiança, o valor de seu bem de família. Ao existir a 

redução de custos para a fiança, a tendência é que os pretensos fiadores se sintam mais 

estimulados a celebrar tal contrato. 
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Quanto ao afiançado, a inconstitucionalidade do artigo 82 da Lei 8.245 de 1991 a 

princípio não modificaria sua situação jurídica, já que permaneceria beneficiado pela 

impenhorabilidade de seu bem de família, o que passaria a ser estendido ao seu fiador. 

Entretanto, não se pode negar que o locador, diante da impenhorabilidade do bem de 

família do fiador e do afiançado, sentindo-se desestimulado a ofertar a locação sem garantias 

poderia adotar diversas condutas onerosas e trabalhosas para o afiançado, como estar 

propenso a deixar de locar seu bem, ou a locar mediante a utilização de outras garantias que 

não a fiança, a aumentar o valor do aluguel, bem como a exigir fiador que tenha mais de um 

bem na tentativa de se precaver contra o risco do inadimplemento.  

Nestas situações o afiançado, seja ao pagar aluguel mais alto ou ao arcar com outras 

garantias à locação, necessariamente onerosas, provavelmente teria maiores custos e desgastes 

para realizar a locação de um bem. 

 

 

5.4 A eficiência e a fiança locatícia 

 

 

Outra premissa que a Economia utiliza para analisar o Direito é a da eficiência, a partir 

preponderantemente dos critérios de Vilfredo Pareto e Kaldor-Hicks. 

Há eficiência, segundo o critério de Vilfredo Pareto, quando determinada modificação 

da realidade permite a melhora da situação de um agente, sem piorar a de outro. A situação 

limítrofe em que há a máxima produção de bem-estar para um agente sem prejudicar o de 

outrem recebe a denominação de pareto-eficiente ou ótimo paretiano. 

De acordo com o parâmetro de Kaldor-Hicks a transação será eficiente quando 

propicia ganhos a um dos agentes superiores às perdas acarretadas a outra parte e, 

concomitantemente, o beneficiário puder compensar os malefícios do prejudicado e, ainda 

assim, todos continuarem em situação melhor que antes da transação. 

Sobre as noções de eficiência para Vilfredo Pareto e Kaldor-Hicks, no sentido acima 

exposto, eis o comentário de Leandro Novaes Silva: 

 

O critério de Pareto, tido como a representação da eficiência econômica, estabelece 
como ponto ótimo “aquela situação em que os recursos de uma economia são 
alocados de tal maneira que nenhuma reordenação diferente possa melhorar a 
situação de qualquer pessoa (ou agente econômico) sem piorar a situação de 
qualquer outra”..  
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[...] No entanto, o ótimo de Pareto como referência de eficiência econômica 
dificilmente é alcançável, em razão de o critério ser muito restritivo. Normalmente, 
o que se vê na aplicação de políticas públicas ou nas trocas no mercado é que há 
efetivamente ganhadores e perdedores. Constata-se o aumento de riqueza geral, mas 
em razão de que o ganho de alguns compensa a perda de doutros, 
Nesse ponto, exatamente, está o critério de Kaldor-Hicks, a eficiência potencial de 
Pareto: como é improvável, na maior parte da dinâmica econômica, melhorar a 
situação de todos sem piorar a de alguém, a eficiência potencial se satisfaz se o 
incremento total de riqueza tiver saldo líquido, ou seja, se for positivo o bem-estar 
final. A abordagem econômica do direito emprega quase que exclusivamente a 
eficiência apontada por Kaldor-Hicks. (SILVA, 2008, p.116) 

 

No presente trabalho, cumpre verificar se a alteração do artigo 82 da Lei 8.245 de 

1991, interpretada sob a perspectiva da possibilidade de penhora do bem de família do fiador 

locatício, mantendo-se a impenhorabilidade de tal bem do afiançado, se demonstra eficiente 

ou não segundo as noções desenvolvidas por Vilfredo Pareto e Kaldor-Hicks. 

Caso se entenda pela constitucionalidade do artigo 82 da Lei 8.245 de 1991, de modo 

a manter-se a situação de penhorabilidade do bem de família do fiador locatício ao passo que 

do afiançado não, não se torna possível vislumbrar a eficiência de Pareto por tal norma. 

Isto porque a Lei 8.245 de 1991 ao mesmo tempo em que propicia a melhora da 

condição do locador, através do reforço da garantia de cumprimento das obrigações por meio 

da penhora do bem de família, bem como do afiançado, ao permitir que o fiador arque com a 

dívida do afiançado, acarreta, em contrapartida, malefício para o fiador locatício, já que este 

pode perder seu bem de família sem conseguir recuperar tal prejuízo perante o afiançado.  

Como o critério de eficiência de Vilfredo Pareto parte da premissa de que a alteração 

benéfica ao agente não pode piorar a situação de outro e, sendo o fiador locatício prejudicado, 

não se torna possível afirmar a presença daquela premissa econômica no entendimento de que 

a alteração do artigo 82 da Lei 8.245 de 1991 seria constitucional. 

Em sentido similar, se prevalecer o posicionamento pela constitucionalidade do artigo 

82 da Lei 8.245 de 1991 também não se torna possível afirmar que tal regra seria eficiente 

segundo o parâmetro de Kaldor-Hicks.  

Embora o artigo 82 da Lei 8.245 de 1991 propicie ganho ao locador e afiançados, 

conforme acima explicado, o que na legislação anterior, sob a vigência do artigo 3º, caput, da 

Lei 8.009 de 1990, não aconteceria, o benefício decorrente da alteração legislativa não é 

superior ao prejuízo causado ao fiador, uma vez que o valor do benefício do locador advindo 

da penhora do bem de família do fiador, pode ser no máximo o mesmo valor do bem cuja 

diminuição patrimonial ocorreu ao fiador.  

Acrescente-se, ainda, que não há previsão de mecanismos legais, nem sequer lógica do 

credor, parte beneficiada, compensar o fiador pelos malefícios por estes sofridos de penhora 
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de seu bem de família, uma vez que o locador, na condição de credor, estaria apenas 

recebendo o que lhe é devido, em contraprestação do prejuízo de não ter utilizado seu imóvel 

e do desgastes experimentados em razão da locação. 

Quanto ao afiançado, a princípio, este não é beneficiado nem prejudicado pela 

interpretação da constitucionalidade do artigo 82 da Lei 8.245 de 1991, já que a entrada em 

vigor de tal norma em nada altera sua situação jurídica. Esta continua privilegiada porque o 

afiançado continua a poder alegar a impenhorabilidade de seu bem de família, conforme 

artigo 3º, caput, da Lei 8.009 de 1990. 

Ainda que se admitisse que a Lei 8.245 de 1991 ensejasse o benefício indireto ao 

afiançado locatício de ver o pagamento de sua dívida realizado pelo fiador, através da penhora 

do bem de família deste, livrando-se da obrigação perante o credor, ainda sim não se tornaria 

possível afirmar que tal norma seria eficiente segundo o critério de Kaldor-Hicks. 

Primeiro porque se o fiador, diante da resistência do afiançado, buscasse a via judicial 

para obter o reembolso de seus gastos ou pela perda de seu bem de família, poderia ter que 

suportar o fracasso da tentativa de compensação, haja vista que ao afiançado é assegurada a 

alegação da impenhorabilidade de seu bem de família. 

Ademais, mesmo que se admitisse que para existir a eficiência, segundo Kaldor-Hicks, 

bastaria a possibilidade de uma compensação eventual pelo afiançado ao fiador, ainda que 

esta não se efetivasse em razão da impenhorabilidade de seu bem de família ou se efetivasse 

voluntariamente pelo afiançado, não se tornaria possível constatar eficiência. 

Isto porque, sendo a fiança um contrato gratuito, sem finalidade lucrativa ou 

especulativa, a compensação potencial ou efetivada seria, nos termos do artigo 832 do Código 

Civil, estritamente no valor do que o fiador desembolsou ou dos danos decorridos da fiança, 

ou seja, seria em recomposição do que foi gasto sem excedentes. 

Logo, o afiançado compensaria o fiador no valor do prejuízo deste último e, mesmo 

diante desta compensação, não estaria o primeiro em situação melhor que a anterior à Lei 

8.245 de 1991.  

É importante lembrar que sob a vigência da Lei 8.009 de 1990, em sua redação 

original, subsistia a impenhorabilidade do bem de família do afiançado e do fiador, sendo, 

portanto, menores as chances do fiador ter seu patrimônio comprometido e, 

consequentemente, o afiançado, sob a vigência da legislação pretérita, de ter que compensá-lo 

pelos gastos tidos. 

Quanto ao fiador, em sentido similar, certamente não teve sua esfera jurídica 

melhorada pela Lei 8.245 de 1991, pois tal norma trouxe-lhe o gravame da possibilidade de 
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penhora de seu bem de família e, mesmo que o afiançado venha a reembolsar as quantias 

gastas em razão da fiança, será compensado tão-somente em recomposição dos valores que 

despendeu, sem excedentes que permitissem afirmar que a Lei 8.245 de 1991 tenha 

melhorado sua situação. 

Quanto ao locador, este seria o único dos agentes que teve sua situação beneficiada 

pela interpretação da constitucionalidade do artigo 82 da Lei 8.245 de 1991, já que antes não 

podia penhorar o bem de família do fiador, entretanto a legislação não prevê, e nem há lógica 

para tanto, a existência de mecanismos para o locador compensar o fiador prejudicado. 

Desta forma, a alteração do artigo 82 da Lei 8.245 de 1991, se mantido o entendimento 

de sua constitucionalidade e prevalência no ordenamento jurídico, não atende ao critério de 

eficiência de Kaldor-Hicks, pois não melhora a situação de todos os agentes envolvidos, 

fiador, afiançado e credor, em cotejo com a realidade que vivenciavam, à luz da redação 

original da Lei 8.009 de 1990. 

Quanto ao posicionamento pela inconstitucionalidade do artigo 82 da Lei 8.245 de 

1991, hipótese em que o bem de família do fiador locatício assim como do afiançado 

passariam a ser impenhoráveis, também não atende aos parâmetros de eficiência de Vilfredo 

Pareto e Kaldor-Hicks. 

A adoção da inconstitucionalidade do artigo 82 da Lei 8.245 de 1991 acarretaria a 

aplicação da regra geral de impenhorabilidade do bem de família prevista no artigo 3º, caput, 

da Lei 8.09 de 1990, de modo a ensejar a não constrição do bem de família do fiador e do 

afiançado locatício. 

Esta situação, de retomada da vigência do artigo 3, caput, da Lei 8.009 de 1990 sem a 

exceção do sétimo inciso, para o afiançado seria indiferente, pois permaneceria beneficiado 

pela impenhorabilidade de seu bem de família. Já o fiador seria beneficiado, porque não mais 

responderia pela dívida locatícia com seu bem de família. No que concerne ao locador este 

seria prejudicado, pois perderia mais uma garantia ao cumprimento da obrigação locatícia, 

através da penhora e expropriação do bem de família do fiador. 

Logo, como a declaração de inconstitucionalidade do artigo 82 da Lei 8.245 de 1991, e 

consequentemente do artigo 3º, inciso VII, da Lei 8.009 por aquele modificado, acarretaria 

melhora a um dos agentes - o fiador, mas, em contrapartida, ensejaria piora ao locador, tal 

hipótese não seria eficiente segundo o critério de Vilfredo Pareto. 

Quanto a eficiência segundo Kaldor-Hicks também não estaria presente na hipótese de 

reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 82 da Lei 8.245 de 1991.  
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A questão relevante para verificação da eficiência de Kaldor-Hicks não se encontra 

somente na análise da existência de benefícios e prejuízos, uma vez que o referido critério, ao 

contrário do paretiano, admite a existência de prejuízos e, na hipótese da 

inconstitucionalidade do artigo 82 da Lei 8.245 de 1991, como demonstrado acima, existem 

benefícios, experimentados pelo fiador, e prejuízos sofridos pelo locador. 

A presença da eficiência de Kaldor-Hicks está na verificação se há mecanismos de 

compensação, ainda que potenciais, pelo beneficiário da situação de inconstitucionalidade do 

artigo 82 da Lei 8.245 de 1991 ao prejudicado e, principalmente, se ambos envolvidos na 

hipótese de inconstitucionalidade, mesmo que beneficiados, prejudicados ou potencialmente 

compensados, ficam, ao final da alteração, em situação melhor que a anterior ao entendimento 

da inconstitucionalidade. 

A princípio, o que se observa é que o reconhecimento da inconstitucionalidade do 

artigo 82 da Lei 8.245 de 1991 ensejaria apenas que fosse estendida a impenhorabilidade do 

bem de família ao fiador locatício, já que, retirado o inciso VII do artigo 3º da Lei 8.009 de 

1990, passaria o fiador automaticamente a se enquadrar na regra geral do caput do referido 

último artigo com o benefício de impenhorabilidade de seu bem de família.  

Diante desta hipótese, o fiador seria beneficiado pela oportunidade de não mais ter seu 

bem de família penhorado e expropriado para o pagamento da divida do afiançado, situação 

certamente melhor que a experimentada na vigência do artigo 8.245 de 1991, quando poderia 

ter seu bem de família penhorado por dívida de locação. 

O locador, em contrapartida, sofreria o prejuízo de, se ocorrido o inadimplemento, não 

poder efetivamente expropriar o bem de família nem do patrimônio do afiançado nem do 

fiador locatício, inclusive sem ter assegurada em lei, portanto, qualquer possibilidade 

daqueles lhe compensarem por tal malefício.  

Já que na vigência da Lei 8.245 de 1991 o locador pode penhorar o bem de família do 

fiador e, com o reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 82, tem retirada esta 

prerrogativa, certamente a partir desta hipótese não teria sua esfera jurídica melhorada em 

comparação com a anterior situação pela constitucionalidade dos dispositivos em comento. 

Quanto afiançado, a declaração de inconstitucionalidade do artigo 82 da Lei 8.245 de 

1991 imediatamente não alteraria sua situação, já que já vinha beneficiado pela 

impenhorabilidade do bem de família antes de possível decretação da inconstitucionalidade e 

tal dispositivo e, mesmo com esta, permaneceria com tal benefício. 

Desta forma, uma vez que as situações do locador, do fiador e do afiançado não são 

melhoradas a partir de eventual declaração de inconstitucionalidade do artigo 82 da Lei 8.245 
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de 1991, não se poderia afirmar que haveria a presença nesta hipótese de eficiência segundo 

Kaldor-Hicks. 

Importante registrar que ainda que se cogitasse que o afiançado fosse indiretamente 

beneficiado pela declaração da inconstitucionalidade do artigo 82 da Lei 8.245 de 1991 - uma 

vez que sem a penhorabilidade e expropriação do bem de família do fiador este não sofreria 

prejuízo (obviamente se o bem de família fosse o único que tivesse) e, portanto, não se 

voltaria contra o afiançado -, ainda assim não haveria eficiência no sentido de Kaldor-Hicks, 

uma vez que não há a previsão sequer de potencial compensação pelo afiançado, 

possivelmente beneficiário, ao locador pelo prejuízo que este obteve. 

Tecidas algumas considerações sobre a análise do artigo 82 da Lei 8.245 de 1991 à luz 

das premissas da economia de maximização racional, equilíbrio, custos de transação e 

eficiência, passa-se a seguir a refletir sobre tal norma à luz de outra noção econômica 

relevante, a norma enquanto estrutura de incentivos. 

 

 

5.5 A norma enquanto estrutura de incentivos e a fiança locatícia 

 

 

A norma enquanto estrutura de incentivos se baseia na convicção de que o Direito, 

através de normas, como também em decisões judiciais, pode estimular ou desestimular 

condutas pelos agentes envolvidos, conforme os benefícios e prejuízos advindos, como 

Armando Castelar Pinheiro e Jairo Saddi comentam: 

 

As regras legais moldam os incentivos a que as pessoas estão submetidas e, 
portanto, influem nas suas decisões de troca, produção, consumo, investimento, etc. 
[...] Se os indivíduos maximizam suas utilidades racionalmente, já sempre e em 
qualquer lugar uma resposta aos incentivos, em especial ao sistema de preços, ou 
seja, os preços, em sentido lato, influenciam o comportamento humano. Na área 
legal, a norma estabelece preços (recompensas e sanções pecuniárias), tais como 
benefícios trabalhistas, multas, serviços comunitários ou mesmo reclusão/detenção 
penal para os vários tipos de comportamento ilegal. A escolha de cada opção é 
analisada em face dos benefícios auferidos por meio de uma comparação qualitativa 
ou quantitativa - vale dizer, monetária. Não é a toa que, de acordo com Posner, a 
função básica do direito, numa perspectiva econômica, seja manipular corretamente 
os incentivos. (PINHEIRO; SADDI, 2005, p.89) 

 

Exposto o conceito de norma enquanto estrutura de incentivos, cumpre verificar a 

aplicação de tal parâmetro sobre os artigos 82 da Lei 8.245 de 1991 e 3º, inciso VII, da Lei 

8.009 de 1990, especialmente sobre as interpretações que surgiram a respeito. 
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De acordo com a posição de que os artigos acima mencionados seriam constitucionais 

seria possível a penhora do bem de família do fiador locatício, mas do afiançado não.  

Como salientado nos parágrafos anteriores, o entendimento em questão acarreta 

benefício direto ao credor da locação, o locador, que através da penhora do bem de família do 

fiador, obtém uma garantia do cumprimento da obrigação. Permite, também, benefício 

indireto ao afiançado, já que através da penhora do bem de família do fiador poderá se livrar 

da obrigação locatícia perante o credor. 

Quanto ao fiador locatício, a constitucionalidade do artigo 82 da Lei 8.245 de 1991 lhe 

acarreta prejuízo, pois passa a se submeter ao risco de ter seu bem de família penhorado e 

expropriado para pagamento de dívida alheia, o que não acontecia na vigência da legislação 

anterior, nos termos do artigo 3º, caput, da Lei 8.009 de 1990. 

Uma vez que o conceito de norma enquanto estrutura de incentivos relaciona a ideia 

de estímulos pela norma, ao possibilitar benefícios aos agentes e desestímulos de ações ao 

propiciar prejuízos, torna-se possível inferir que, se mantida a vigência do artigo 82 da Lei 

8.245 de 1991 e, consequentemente, o entendimento de sua constitucionalidade, tal norma, a 

princípio e isoladamente, incentivaria o locador a oferecer bens para locação, já que seria 

beneficiado com a penhora do bem de família do fiador locatício. 

Quanto ao afiançado, também restaria estimulado pela norma, entretanto de modo 

negativo, a agir de má-fé, ou seja, a não realizar pagamento de aluguéis tendo em vista que 

um terceiro, o fiador, poderia ter seu patrimônio utilizado para o pagamento da dívida, ao 

passo que o do afiançado não. 

Por fim, a alteração do artigo 82 da Lei 8.245 de 1991 desincentivaria os sujeitos a 

prestarem fiança em virtude das chances de penhora e expropriação de bens de família, bem 

como do risco de não recuperarem o prejuízo tido, já que os afiançados podem alegar a 

impenhorabilidade do bem de família inclusive em sede de cobranças pelo fiador, em regresso 

dos prejuízos tidos com o locador. 

 Interessante observar que, como não houve a declaração da inconstitucionalidade via 

controle concentrado do artigo 82 da Lei 8.245 de 1991, o referido dispositivo está em vigor 

de 1991 até então, tendo a realidade brasileira, conforme algumas pesquisas, atestado as 

deduções acima realizadas sobre a norma enquanto estrutura de incentivos. 

Em possível confirmação da afirmação de que o artigo 82 da Lei 8.245 de 1991, em 

vigor, dados os malefícios causados aos fiadores desestimularia a celebração da fiança, tem-

se, a título de exemplo, uma pesquisa desenvolvida pelo Conselho Regional de Corretores de 

Imóveis em São Paulo (CRECI-SP), divulgada no jornal O Estado de São Paulo, a 
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demonstrar a queda no manejo da fiança e, em contrapartida, considerável aumento na 

utilização de outras garantias à locação, como o seguro-fiança: 

 

O seguro-fiança representa 29,7% das garantias usadas nos contratos de locação na 
cidade de São Paulo nos negócios assinados em abril, dez pontos porcentuais a mais 
do que em janeiro, segundo dados do Conselho Regional de Corretores de Imóveis 
(Creci-SP). 
De acordo com o presidente do Creci-SP, José Augusto Viana Neto, o aumento do 
seguro-fiança está relacionado à queda da oferta do fiador como garantidor dos 
contratos: de 47,6% no primeiro mês do ano para 45,3% em abril. Os depósitos 
também registraram uma queda. Passaram de 32,46% para 24,85% no mesmo 
período. “É cada vez mais difícil encontrar uma pessoa disposta a ser fiadora”, 
explica o diretor de Legislação do Inquilinato do Sindicato da Habitação (Secovi-
SP), Jaques Bushatsky. 
O gerente de produtos da Porto Seguro, Luiz Carlos Henrique, reforça a análise. “Os 
inquilinos não conhecem ninguém ou ficam constrangidos em pedir para uma pessoa 
ser sua fiadora. E o fiador também começou a ter mais noção do risco de perder seu 
patrimônio e acaba se recusando ou cria obstáculos. Por isso, o seguro é uma 
modalidade que está crescendo e se firmando como uma alternativa para garantir a 
locação”, conta ele.(CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS 
EM SÃO PAULO, 2010) 

 

E, também, dados de acordo com a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), 

publicados no jornal O Globo: 

 

Encontrar um fiador continua sendo a primeira opção de quem vai alugar um 
imóvel. Mas, cada vez mais, outras garantias vêm sendo usadas por inquilinos e 
proprietários nos contratos de locação. Entre as opções, o seguro-fiança é o 
instrumento de garantia que mais cresce no mercado imobiliário. 
De acordo com a Superintendência de Seguros Privados (Susep), a arrecadação de 
prêmios de seguros-fiança aumentou 29,4% em 2009 - de R$ 11,9 milhões em 
janeiro, para R$ 15,4 milhões em dezembro. Dados do Sindicato da Habitação de 
São Paulo (Secovi-SP) mostram que, em março, um em cada cinco contratos de 
aluguel tinham o seguro-fiança como garantia. Na carteira da Apsa, uma das maiores 
imobiliárias do Rio, esse percentual chega a 30%. 
A resistência das pessoas em assumir o compromisso de ser fiador, o 
constrangimento que fazer esse tipo de pedido causa ao futuro inquilino e, 
principalmente, o fato de muitos proprietários já não verem os fiadores como opção 
segura são fatores apontados pelos especialistas para o aumento da procura pelo 
seguro-fiança. Muitas imobiliárias já trabalham em parceria com seguradoras. 
(SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS, 2010) 

 

As informações acima expostas demonstram que a Lei 8.245 de 1991, no que concerne 

ao artigo 82, não tem alcançado o objetivo idealizado na exposição de motivos de estimular a 

locação de imóveis, através da utilização da fiança.  

Apesar do proprietário ou possuidor de imóveis tender a se sentir estimulado a locar o 

bem com a possibilidade de penhora e possível expropriação do bem de família do fiador, em 

contrapartida, as pessoas, dado o risco de perderem seus bens de família, tendem a se sentir 

menos estimuladas a gratuitamente se oferecem como fiadoras das outras. 
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Em contrapartida da realidade acima relatada, tem-se a proposta de declaração de 

inconstitucionalidade do artigo 82 da Lei 8.245 de 1991 que importaria na prevalência da 

regra geral do artigo 3º, caput, da Lei 8.009 de 1990, pela impenhorabilidade do bem de 

família do fiador e afiançado por dívidas de locação.  

A partir da aplicação da premissa de norma enquanto estrutura de incentivos à posição 

da inconstitucionalidade do artigo 82 da Lei 8.245 de 1991, entende-se que tal situação 

beneficiaria o fiador, e provavelmente o estimularia a prestar fiança, uma vez que não estaria 

mais sob o risco de perda de seu bem de família caso o afiançado não cumpra as obrigações 

locatícias. 

Quanto ao afiançado, o reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 82 da Lei 

8.245 de 1991 seria indiferente uma vez que permaneceria com o benefício da 

impenhorabilidade de seu bem de família. 

No que concerne ao locador, a declaração de inconstitucionalidade do artigo 82 da Lei 

8.245 de 1991 lhe traria o prejuízo de perda de garantias à locação, especialmente de 

penhorabilidade e expropriação do bem de família do fiador.  

Logo, quanto menor for a garantia do cumprimento das obrigações locatícias, na 

hipótese, menor a oferta de fiadores, provavelmente menor será o interesse do locador em 

oferecer seu bem para locação sem garantias, retomando-se a situação justamente vivenciada 

após a entrada em vigor da Lei 8.009 de 1990, a qual o legislador se propôs a modificar 

através da Lei 8.245 de 1991; conforme exposição de motivos demonstrada anteriormente. 

Interessante observar que a sociedade já se manifestou sobre as consequências da 

aprovação de projetos de lei voltados para a declaração de inconstitucionalidade e revogação 

dos artigos 82 da Lei 8245 de 1991 e 3º, caput, da Lei 8009 de 1990. 

De acordo com a Associação das Administradoras de Bens Imóveis e Condomínios de 

São Paulo (AABIC), representada pelo presidente Rubem Elias Filho, se o bem de família do 

fiador tornar-se impenhorável, maior será a dificuldade para a celebração da locação, pois os 

credores passariam a exigir fiadores com dois imóveis, ou seja, um perfil de fiador mais raro 

de se encontrar, considerando o poder aquisitivo da população brasileira: 

 
A vida de quem procura imóvel para alugar pode ficar mais difícil caso seja 
aprovado projeto de lei que tramita no Congresso proibindo tomada de imóvel único 
do fiador na hipótese de o locatário deixar de pagar os aluguéis.  
A avaliação é de Rubens Elias Filho, presidente da Associação das Administradoras 
de Bens Imóveis e Condomínios de São Paulo (Aabic).  
[...] Ou seja, o fiador teria de ser dono de pelo menos dois imóveis para ser aceito 
pelas imobiliárias.  
Na opinião de Elias Filho, caso a mudança seja aprovada na Câmara, ficará mais 
complicado alugar um imóvel, uma vez que os interessados só poderiam fazê-lo a 
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partir de duas garantias: o seguro-fiança ou o depósito de três meses do valor do 
aluguel em conta poupança, instrumentos já utilizados. 
“Sem fiador, será mais difícil aprovar as fichas de quem pretende alugar um imóvel 
e não tem condições de pagar seguro-fiança ou fazer o depósito exigido como 
garantia”, diz.  
Apesar de prever dificuldades, o representante da Aabic, instituição que reúne “as 
cem maiores administradoras de imóveis da capital”, afirma que boa parte dos 
contratos de locação já é garantida pelo seguro-fiança, cuja cobertura prevê a falta 
de pagamento de aluguéis, taxas de condomínio e danos contra o imóvel.  
“Pelas contas da Aabic, cerca de 45% dos contratos administrados por nossas 
filiadas já contam com o seguro”, diz. (ASSOCIAÇÃO DAS 
ADMINISTRADORAS DE BENS IMÓVEIS E CONDOMÍNIOS DE SÃO 
PAULO, 2009) 

 

No jornal Folha on line também surgiram reflexões negativas, seja sobre a realidade 

brasileira de dificuldade de se encontrar um fiador, em virtude do disposto nos artigos 82 da 

Lei 8245 de 1991 e 3º, inciso VII, a Lei 8.009 de 1990, seja sobre a hipótese de revogação de 

tais dispositivos caso haja a aprovação de projetos de lei para tanto voltados, como nota-se no 

comentário de Flávia Baldoíno Costa : 

 

Não é fácil encontrar fiador para um contrato de aluguel. A incumbência geralmente 
é aceita por um parente ou um amigo muito próximo, pois, em caso de ação judicial 
que recaia sobre suas costas, ele poderá perder até seu único imóvel.  
Isso ocorre porque o fiador de uma locação é a única exceção à lei federal que 
estabelece a impenhorabilidade do chamado bem de família.  
Mas poderá vir a não ser mais, se for aprovado o projeto de lei nº 6.413/09, de 
autoria do deputado Vicentinho Alves (PR - TO) e que tramita na Câmara dos 
Deputados.  
O projeto sugere justamente proibir que o bem de família do fiador seja penhorado 
para pagar dívidas referentes a aluguel. E causa polêmica entre atuantes do mercado 
imobiliário.  
Grande parte das opiniões aponta para um atravancamento no uso desse tipo de 
garantia, que hoje responde por mais da metade dos contratos de locação na cidade 
de São Paulo.  
Outro efeito esperado da aprovação do projeto é a maior substituição do fiador por 
outras modalidades de garantia de aluguel, como seguro-fiança.  
"Vai ser mais difícil proprietários aceitarem fiadores que tenham um imóvel só", 
analisa a advogada Emanuela Veneri, sócia da consultoria Arbimóvel. "A alteração 
[na legislação] traria desequilíbrio ao mercado." (COSTA, 2010) 

 

Ao longo do presente capítulo, observou-se que o entendimento que interpreta o artigo 

82 da Lei 8.245 de 1991, sob a perspectiva da análise econômica, não atende à premissa de 

maximização racional, quanto ao fiador, não enseja equilíbrio entre os agentes envolvidos, 

aumenta os custos de transação para a fiança locatícia principalmente para o fiador, e, por fim, 

não concretiza os critérios de eficiência de Vilfredo Pareto nem de Kaldor-Hick.  

Acrescenta-se que a visão da constitucionalidade dos dispositivos em questão também 

não está em consonância com a premissa econômica de norma enquanto estrutura de 

incentivos, pois, por piorar a situação do fiador, tende a desestimulá-lo a prestar fiança, 
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divergindo, portanto, do objetivo da Lei 8.245 de 1991 de estimular, através da garantia da 

fiança nos termos do artigo 82, a realização de locações. 

Verificou-se, também, que a interpretação no sentido da inconstitucionalidade do 

artigo 82 da Lei 8.245 de 1991, sob a perspectiva da análise econômica, não atende quanto ao 

locador à premissa de maximização racional e consequentemente não permite equilíbrio, 

tende a aumentar os custos de transação para locador e afiançado, o que não é desejado em 

alterações legislativas concernentes a contratos, e, por fim, não enseja eficiência segundo os 

parâmetros de Vilfredo Pareto e Kaldor-Hicks.  

No que concerne à norma enquanto estrutura de incentivos, tal premissa não se 

encontra presente na interpretação pela inconstitucionalidade do artigo 82 da Lei 8.245 de 

1991. Isto em virtude da possível tendência do locador passar a se sentir desinteressado em 

locar seus bens sem a garantia de cumprimento da obrigação, ou seja, através da penhora do 

bem de família dos devedores, afiançado e fiador.  

Logo, declarar a inconstitucionalidade do artigo 82 da Lei 8.245 de 1991 no sentido da 

impenhorabilidade do bem de família do fiador e afiançado locatício, do ponto de vista 

econômico, não seria medida que, conforme almejado na exposição de motivos de tal 

legislação, necessariamente propiciaria estímulo à realização de locações. 

A partir das evidências de que as duas correntes que se posicionam sobre os artigos 82 

da Lei 8.245 de 1991 e 3º, inciso VII, da Lei 8.009 de 1990, pela constitucionalidade ou não 

de tais dispositivos, não demonstraram resultados positivos quando interpretadas à luz da 

análise econômica do Direito e confrontadas com o objetivo de estímulo de locações, 

idealizado na exposição de motivos da Lei 8.245 de 1991, sem o objetivo de esgotar o debate 

sobre tal problemática, mas com o intuito de contribuir com reflexões a respeito para 

possíveis soluções, propõe-se a seguir uma alternativa de interpretação aos artigos 82 da Lei 

8.245 de 1991 e 3º, inciso VII, da Lei 8.009 de 1990 e o cotejo deste terceiro entendimento às 

premissas econômicas de maximização racional, equilíbrio, custos de transação, eficiência e 

norma enquanto estrutura de incentivos. 
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5.6 Os artigos 82 da Lei 8.245 de 1991 e 3º, inciso VII, da Lei 8.009 de 1990 e uma 

alternativa de interpretação à luz das principais premissas da análise econômica do 

Direito. 

 

 

De acordo com os artigos 82 da Lei 8.245 de 1991 e 3º, inciso VII, da Lei 8.009 de 

1990, não se torna possível alegar a impenhorabilidade do bem de família legal na hipótese de 

obrigação decorrente de fiança em locação. 

Conforme exposto nos capítulos anteriores, os dois entendimentos que se manifestam 

pela constitucionalidade e inconstitucionalidade dos artigos 82 da Lei 8.245 de 1991 e 3º, 

inciso VII, da Lei 8.009 de 1990 partem da premissa de que a expressão “obrigação 

decorrente de fiança em locação” deve ser interpretada restritivamente, ou seja, a considerar 

que, por ser o fiador a parte que expressamente se obriga na fiança, somente este estaria 

atingido pela vedação da alegação da impenhorabilidade do bem de família, por dívida 

decorrente de fiança em locação. 

Quanto ao afiançado, prevalece o pensamento que por este não ser parte na fiança, não 

teria obrigações em decorrência de tal contrato, logo estaria protegido pelo benefício da 

impenhorabilidade do bem de família, seja quando acionado pelo locador em razão do 

contrato principal, seja pelo fiador quando este exerce, em seu detrimento, o exercício dos 

direitos ao benefício de ordem, de sub-rogação e de responsabilização por perdas e danos , 

ante o pagamento da dívida principal  

A propósito, este é o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo, até então 

prevalecente:  

 

Impenhorabilidade do bem de família do devedor.[...] Conquanto os fiadores tenham 
solvido a obrigação do locatário e, por isso, sub-rogaram-se nos direitos de credor, 
incabível, ex vi legis, a execução do imóvel tido como bem de família, haja vista que 
a cláusula de inoponibilidade à impenhorabilidade, deve ser interpretada 
restritivamente, a saber, nos estritos termos do artigo 3°, Vil, da Lei 8.009/90.  
Outrossim, nos termos do inc. VII, do art. 3o, da Lei n° 8.009/90, o comando que 
alberga a inoponibilidade da impenhorabilidade do bem de família, refere-se, tão-só, 
ao imóvel do fiador da locação. É certo que no caso em apreço, tem-se situação mais 
complexa do ponto de vista da justiça da decisão, visto ter-se em mira aqui, não 
exatamente o imóvel do fiador da locação, mas, sim, o do locatário inadimplente em 
ação regressiva dos fiadores. Por frustrante que possa configurar-se, dura lex, sed 
lex. E, como é cediço, o juiz não pode proferir decisão contra legem. Imperiosa, 
portanto, neste aspecto a reforma da r. sentença, para afastar a constrição sobre o 
imóvel apontado como bem de família do inquilino/devedor.(SÃO PAULO, TJ. Ap. 
732845- 0/2, Des.Rel. Adilson de Araújo, 2006) 
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E, também, o Superior Tribunal de Justiça assim tem decidido: 

 

A impenhorabilidade do bem de família é regra, somente cabendo as exceções 
legalmente previstas. Nos termos da Lei nº 8.009/90, art. 3º, VII (incluído pela Lei 
nº 8.245/91, art. 82), é possível a penhora do bem de família como garantia de 
obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. 
O fiador que paga integralmente a dívida a qual se obrigou, fica sub-rogado nos 
direitos e garantias do locador-credor. Entretanto, não há como estender-lhe 
privilégio da penhorabilidade do bem de família em relação ao locatário-afiançado 
taxativamente previsto no dispositivo mencionado, visto que nem mesmo o locador 
o dispunha. (BRASÍLIA, Resp 255663 / SP, Rel.Min. Edson Vidigal, 2000) 

 

Ocorre, talvez, que a problemática dos artigos 82 da Lei 8.245 de 1991 e 3º, inciso 

VII, da Lei 8.009 de 1990 não esteja somente na discussão da constitucionalidade, mas 

eventualmente na reflexão sobre a premissa que se parte para interpretar tais dispositivos, 

especialmente sobre qual seria o alcance do termo “obrigação decorrente de fiança em 

locação” naqueles previsto. 

Seria correta a afirmação que por ser o fiador a parte que assume perante o credor a 

promessa de que o devedor realizará o pagamento das dívidas em locação, somente o fiador 

teria obrigações em decorrência da fiança em locação? 

Ou seja, só as partes que assinam um contrato podem ter obrigações em decorrência 

deste? Ou o contrato pode irradiar efeitos e obrigações a terceiros que não o celebraram?  

A partir do conceito de obrigação exposto no capítulo anterior, na passagem sobre as 

partes e efeitos da fiança, como vínculo jurídico, oriundo de um contrato ou da lei, que 

estabelece a possibilidade do credor de exigir uma prestação de um devedor para a satisfação 

de seu Direito, no dizer de Caio Mário da Silva Pereira (1996, p.2-5), acredita-se que o 

afiançado tem obrigações em decorrência da fiança.  

As obrigações do afiançado não são assumidas por este expressa e voluntariamente, 

pois este, verdadeiramente, sequer é parte na fiança, mas são estabelecidas em lei, no Código 

Civil de 2002, mormente pelo afiançado ser terceiro que tem a esfera jurídica diretamente 

envolvida com a fiança e seus efeitos. 

Teresa Negreiros comenta sobre a irradiação de efeitos do contrato a terceiros não 

contratantes e a importância de se considerar esta extensão para garantir a segurança das 

relações contratuais: 

 

Desta forma, a tese de que os efeitos do contrato devem ser estendidos a quem não é 
parte contratante, embora não se possa legitimar frente ao princípio da autonomia da 
vontade, surge, frente ao fundamento legal da força obrigatória do contrato, como 
uma necessidade justificável sempre que tal extensão tenha por fim garantir a 
previsibilidade e a segurança nas relações contratuais, ou demais valores a cuja 
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realização o contrato se considere igualmente funcionalizado. (NEGREIROS, 2006, 
p.234-235) 
 

Os ensinamentos de Caio Mário da Silva Pereira sobre a obrigação e de Teresa 

Negreiros sobre a extensão de efeitos do contrato a terceiros que não são partes, se amoldam 

perfeitamente à fiança locatícia.  

Admitir a penhora do bem de família do afiançado locatício por deveres deste 

correlatos aos direitos do fiador, como, por exemplo, de reparação dos prejuízos 

experimentados pelo inadimplemento da obrigação principal pelo próprio afiançado, 

provavelmente, acarretará maior disposição pelo fiador para se oferecer e contratar a fiança.  

Isto porque o fiador terá a segurança jurídica que, mesmo se acionado para pagamento 

da dívida não realizado pelo afiançado, devedor principal, ao alegar benefício de ordem de 

expropriação ou em eventuais ações de perdas e danos ou de sub-rogação dos direitos do 

credor, poderá tal fiador, através da penhora do bem de família do afiançado locatício, 

recuperar os prejuízos decorrentes do inadimplemento da obrigação principal pelo próprio 

afiançado que deu causa. 

Um claro exemplo de dever, de obrigação legal prevista para o afiançado em 

decorrência da fiança pode ser visualizada no artigo 832 do Código Civil que estabelece que 

“o devedor responde também perante o fiador por todas as perdas e danos que este pagar, e 

pelos que sofrer em razão da fiança”. (BRASIL, 2002) 

Logo, em razão do prejuízo experimentado por um sujeito de, em razão da fiança, ter 

pago dívida alheia, a do afiançado, poderá este último ser acionado pelo fiador para responder 

por perdas e danos que causou. 

Em sentido similar, têm-se as previsões no Código Civil de situações que devem ser 

suportadas pelo devedor por ser afiançado, ou seja, em razão da fiança, como a possibilidade 

do fiador, se cobrado, exigir que primeiro respondam os bens do afiançado, assim como o 

direito do fiador de se sub-rogar na posição do credor, caso pague a dívida, para recuperar seu 

prejuízo em face do afiançado: 

 

Art. 829 O fiador demandado pelo pagamento da dívida tem direito a exigir, até a 
contestação da lide, que sejam primeiro executados os bens do devedor 
Art. 831. O fiador que pagar integralmente a dívida fica sub-rogado nos direitos do 
credor; mas só poderá demandar a cada um dos outros fiadores pela respectiva 
quota. (BRASIL, 2002) 
 

Mesmo na hipótese de sub-rogação dos direitos do credor de cobrança da dívida 

principal, o fiador poderá exigir a penhora do bem de família do afiançado uma vez que tal 
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direito é previsto em razão de uma obrigação do afiançado decorrente da fiança, qual seja, de 

responder perante o fiador pelos prejuízos que este experimentou ao pagar a dívida principal.  

Logo, a hipótese também se encontra inserida na exceção ao benefício de 

impenhorabilidade do bem de família por inevitavelmente tratar de obrigação que advém da 

fiança, ou seja, nos termos dos artigos 82 da Lei 8.245 de 1991 e 3º, inciso VII, da Lei 8.009 

de 1990 de “obrigação decorrente de fiança em locação”. 

Importante frisar que as regras previstas nos artigos 829, 831 e 832 do Código Civil 

tratam de normas válidas, sem incompatibilidades com a Lei Especial, 8.245 de 1991, e  

atribuem obrigações, no sentido de deveres como prestações, ao afiançado, decorrentes da 

fiança e que, portanto, devem ser efetivadas em proteção do fiador. 

Desta forma, uma vez acionado o devedor principal, na qualidade de afiançado, pelo 

fiador, no exercício dos direitos acima expostos, o primeiro não poderá invocar a 

impenhorabilidade de seu bem de família por dever tais prestações, ou obrigação perante o 

fiador, em razão ou decorrência da realização e efetivação da fiança em seu benefício. 

Expostos os fundamentos que embasam a construção de uma terceira possibilidade de 

interpretação ao artigo 82 da Lei 8.245 de 1991, no sentido da possibilidade de penhora do 

bem de família do fiador e do afiançado locatícios, como acima ilustrado, por ambos terem 

obrigações em decorrência da fiança em locação, para compreender melhor a pertinência ou 

não desta posição passa-se a analisá-la à luz das mesmas premissas da Economia, 

consideradas na interpretação dos dois entendimentos anteriores sobre a constitucionalidade, a 

maximização racional, o equilíbrio, os custos de transação, a eficiência e a norma enquanto 

estrutura de incentivos. 

Se considerar-se esta terceira sugestão de interpretação legislativa no sentido da 

penhorabilidade do bem de família do fiador e do afiançado locatício, na perspectiva da 

maximização racional, o locador tenderia a celebrar a locação, uma vez que teria mais uma 

garantia ao cumprimento das obrigações em locação, ou seja, o acréscimo da possibilidade de 

penhora do bem de família do afiançado, devedor principal.  

Isto poderia ocorrer, por exemplo, se o fiador exercer o direito ao benefício de ordem 

de primeiro ter acionado o patrimônio do afiançado para satisfação do crédito do locador. 

Quanto ao fiador locatício, este também estaria propício a prestar fiança, tendo em 

vista que em virtude da possibilidade de penhora do bem de família do afiançado locatício, 

alcançaria o benefício de poder requerer que primeiro fossem expropriados os bens de tal 

devedor principal, se cobrado pelo locador, bem como se valer da penhora do bem de família 
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do afiançado em eventual cobrança que mover contra este a, na tentativa de reembolso de 

gastos perante o locador.  

Sobre o afiançado, devedor principal na locação, apesar da interpretação em questão 

ensejar a penhorabilidade e eventual expropriação de seu bem de família, o que não se 

concebia até então, tal medida não lhe propiciaria efetivo prejuízo no sentido de indevida 

diminuição patrimonial.  

Ora, o valor que o afiançado perderia com a penhora e alienação judicial de seu bem 

de família seria justamente o valor da dívida com a locação, ou seja, o que este se enriqueceu 

ilicitamente por ter usufruído da locação do bem do locador e não pago, acrescido de 

eventuais danos decorrentes de sua conduta, também a serem reparados.  

Tanto procede o acima afirmado que, se da alienação do bem de família e pagamento 

do locador ou fiador restar saldo tal diferença, deverá ser devolvida ao devedor, como dispõe 

o artigo 710 do Código de Processo Civil: 

 

Art. 710 Estando o credor pago do principal, juros, custas e honorários, a 
importância que sobejar será restituída ao devedor. (BRASIL, 1973) 

 

Sobre o equilíbrio, torna-se possível encontrá-lo com maior destaque na terceira 

interpretação então sugerida, uma vez que a penhorabilidade do bem de família do afiançado 

permite a preponderância de maximização de interesses pelos agentes envolvidos na fiança 

locatícia, como acima demonstrado, seja ao credor para oferecer o bem para a locação, seja 

para o fiador para prestar fiança com maior segurança e menor temor de prejuízos em hipótese 

de inadimplência, seja ao afiançado; que não passa a sofrer diminuição patrimonial alguma, 

mas apenas poderá ter seu patrimônio, na hipótese o bem de família, utilizado para 

pagamento, em contraprestação as obrigações locatícias. 

Sobre os custos de transação, admitir a penhorabilidade do bem de família do 

afiançado devedor, além do fiador, não importa em aumento de gastos para o credor, nem 

para o fiador.  

Pelo contrário, a penhorabilidade do bem de família do afiançado reduziria os custos 

de transação na cobrança da dívida pelo credor, já que seria mais uma garantia ao 

adimplemento, bem como para o fiador que, se acionado para pagar a dívida, poderia 

recuperar prejuízo através da penhorabilidade e expropriação do bem de família do afiançado. 

A penhorabilidade e possível perda do bem de família do afiançado também não lhe 

aumentariam os custos de transação para a locação. Isto porque a penhorabilidade e eventual 

adjudicação do bem de família acarretariam ao fiador a perda exatamente do valor que este 
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vier a dever por obrigações da locação, gastos estes que o afiançado, sobretudo o homem 

médio de boa fé, já deve inevitavelmente considerar despender ao celebrar a locação por 

usufruir o imóvel, em contraprestação. 

Quanto a eficiência de Pareto, a interpretação pela penhorabilidade do bem de família 

do afiançado melhora a situação do credor e do fiador, como acima destacado, mas, de certo 

modo, piora a do afiançado, que passará a responder com seu bem de família pela dívida 

locatícia que contraiu, o que não ocorria na vigência da Lei 8.245 de 1991.  

Desta forma, não haveria eficiência paretiana, uma vez que esta não admite perda de 

qualquer natureza, ainda que seja para garantir o pagamento de dívida, pelos agentes 

envolvidos, diante de determinada modificação de realidade. 

Sob a perspectiva da eficiência de Kaldor-Hicks, a penhorabilidade do bem de família 

do fiador locatício permitiria benefícios ao locador, já que teria mais um bem disponibilizado 

para o cumprimento da dívida, bem como ao fiador que, se acionado, poderia primeiramente 

requerer a penhorabilidade do bem de família do afiançado ou, em cobrança contra o 

afiançado, se valer de tal medida para o reembolso de seu prejuízo. 

Quanto ao afiançado, a penhorabilidade e expropriação de seu bem de família não lhe 

acarretariam mais custos e prejuízos, uma vez que a alienação de tal bem será justamente para 

pagar a contraprestação pelo benefício do afiançado de usufruir do imóvel locado, ou seja, o 

valor dos aluguéis e acessórios.  

Desta forma, o entendimento da penhorabilidade do bem de família do afiançado 

apenas corrige a distorção no sentido de passar a responsabilizar o afiançado pela dívida que 

contraiu ao se beneficiar da locação, evitando-se enriquecimentos ilícitos entre os agentes 

envolvidos na fiança locatícia. 

Por esta razão, não há previsão legal de qualquer compensação pelo credor ou fiador 

uma vez que estes não se enriquecem. O credor receberá pela penhora do bem de família do 

afiançado a contraprestação por ter cedido, em locação, o uso e a fruição do seu bem, já o 

fiador, se penhorado o bem de família do afiançado, terá sua esfera jurídica indiferente, dada a 

prestação gratuita da fiança e por não ter recebido qualquer vantagem ou benefício. 

Quanto ao resultado geral para as partes da adoção do entendimento da 

penhorabilidade do bem de família do fiador e do afiançado locatícios, de essencial 

consideração na verificação da eficiência segundo Kaldor-Hicks, o locador certamente estaria 

em situação melhor, já que anteriormente não podia penhorar o bem de família; o fiador, de 

certa forma, mesmo com a possibilidade de ter seu bem de família penhorado, estaria em 

situação melhor, pois poderia compensar seu prejuízo penhorando o bem de família do 
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afiançado e, por fim, tem-se o afiançado que passa a poder sofrer a penhorabilidade do bem 

de família mas não em prejuízo, de perda patrimonial, mas no sentido de recomposição do 

beneficio ou enriquecimento que teve ao permanecer e usufruir do imóvel durante a locação.  

Pelas razões acima, na interpretação da penhorabilidade do bem de família do fiador e 

afiançado locatícios, é possível afirmar que o critério de eficiência segundo Kaldor-Hicks 

tende a estar presente, ainda que se considere que, parcialmente, através de uma interpretação 

literal de se considerar que a penhorabilidade do bem de família do afiançado para pagamento 

de dívida que este deu causa e pela qual se enriqueceu, ensejaria prejuízo patrimonial. 

Quanto a premissa da norma enquanto estrutura de incentivos, a extensão da 

penhorabilidade do bem de família do fiador para o afiançado locatício permitiria estímulo ao 

credor de locar seu imóvel, já que poderia penhorar dois bens para a garantia da obrigação, 

bem como ao fiador de prestar a fiança, uma vez que poderia requerer que primeiro fosse 

penhorado tal bem do afiançado, caso cobrado pelo credor, e, ainda se tivesse que arcar com a 

dívida, poderia em regresso contra o afiançado penhorar seu bem de família para reembolso 

do que gastou. 

No que concerne ao afiançado, a interpretação pela penhorabilidade de seu bem de 

família o estimularia a arcar com as obrigações na locação para evitar tal situação. Não se 

pode deixar de destacar que tal entendimento poderia também, positivamente, desincentivar 

aqueles afiançados de má-fé que atualmente celebram locações e não arcam com as 

obrigações locatícias, na ciência de que não podem ter penhorados seus bens de família e que 

tal ônus será amargado exclusivamente pelo fiador locatício. 

Nota-se, portanto, que a terceira interpretação sugerida para os artigos 82 da Lei 8.245 

de 1991 e 3º, VII, da Lei 8.009 de 1990, no sentido da penhorabilidade do bem de família do 

fiador e afiançado locatícios, apresenta maior consonância com as perspectivas desejadas 

economicamente, como as premissas de maximização racional, de equilíbrio, de custos de 

transação e de norma enquanto estrutura de incentivos, o que não ocorre nos demais 

entendimentos sobre a norma em questão, conforme se observa nas exposições anteriores. 

Basta um breve cotejo com as considerações sobre a maximização racional para se 

observar que, enquanto nas posições sobre a constitucionalidade e inconstitucionalidade do 

artigo 82 da Lei 8.245 de 1991 não há, respectivamente, maximização racional pelo fiador e 

locador.  

Já à luz da interpretação pela penhorabilidade do bem de família do fiador e do 

afiançado locatício a maximização racional se encontra presente para o locador e fiador sendo 

indiferente quanto ao afiançado.  
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Consequentemente, a terceira interpretação propicia equilíbrio entre os agentes 

envolvidos ao passo que o primeiro e segundo entendimento não, por não ensejarem a 

maximização racional por algum dos agentes. 

Quanto aos custos de transação, apenas a terceira interpretação propiciaria chances de 

menor redução destes, o que estimularia a prestação de fiança como garantia à locação. 

Quanto à vertente que interpreta o artigo 82 da Lei 8.245 de 1991 como constitucional, mas 

na perspectiva que somente o fiador deve responder, acarreta aumento dos custos de transação 

para o fiador, da mesma forma, a que entende tal dispositivo como inconstitucional, tende a 

ensejar aumento dos custos de transação para locador e fiador. 

Quanto a eficiência, tal critério resta prejudicado nos três entendimentos sobre o artigo 

82 da Lei 8.245 de 1991, como exposto acima, principalmente nos dois primeiros e com 

tendência de aproximação no terceiro. 

Por fim, quanto a norma enquanto estrutura de incentivos, há probabilidade de 

desestímulo de celebração da fiança, pelo fiador, na posição pela constitucionalidade do artigo 

82 da Lei 8.245 de 1991 de modo a acarretar a responsabilidade apenas do fiador e, pelo 

locador, na vertente pela inconstitucionalidade de tal regra.  

Já a posição pela constitucionalidade do artigo 82 da Lei 8.245 de 1991, desde que 

interpretada no terceiro sentido sugerido da possibilidade de penhora tanto do bem de família 

do fiador como do afiançado locatícios, propicia estímulos ao locador, ao fiador e ao 

afiançado, este último o positivo estímulo ao adimplemento e eventual desestímulo ao 

inadimplemento, já que poderá ter seu bem de família comprometido. 

Se não bastasse a repercussão econômica mais proveitosa se comparada com os 

demais entendimentos, a adoção da interpretação da constitucionalidade dos artigos 82 da Lei 

8.245 de 1991 e 3º, VII, da Lei 8.009 de 1990, no sentido da penhorabilidade do bem de 

família do fiador e afiançado locatício, poderia contribuir para a solução de algumas críticas 

pelos estudiosos do Direito. 

Por exemplo, a terceira interpretação enseja o tratamento isonômico entre fiador e 

afiançado, já que ambos teriam seus bens de família penhorados, bem como evita que haja o 

enriquecimento ilícito do afiançado, no sentido de se beneficiar pela locação sem qualquer 

ônus, o que atende os artigos 5º, caput, da Constituição da República de 1988, bem como o 

princípio da vedação do enriquecimento sem causa, previsto no artigo 884 do Código Civil 

em vigor. 

Ademais, enquanto os entendimentos pela constitucionalidade e inconstitucionalidade 

do artigo 82 da Lei 8.245 de 1991, na perspectiva de que somente o fiador pode ter seu bem 
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de família penhorado por dívida decorrente de fiança, não têm, conforme decisões judiciais já 

apontadas neste trabalho, conferido eficácia aos artigos 827, 831 e 832 do Código Civil, a 

interpretação no sentido da constitucionalidade de tal regra, mas de modo a admitir a 

penhorabilidade do bem de família do fiador e do afiançado locatício, enseja a eficácia de tais 

dispositivos do Código Civil, já que vedam que o afiançado alegue a impenhorabilidade de 

seu bem de família, caso o fiador exerça-lhe o direito de benefício de ordem ou de cobrança. 

Diante dos resultados preponderantemente negativos advindos da análise econômica 

dos entendimentos existentes sobre os artigos 82 da Lei 8.245 de 1991 e 3º, VII, da Lei 8.009 

de 1990, contrastados com as repercussões econômica e jurídica mais positivas da 

interpretação de tais dispositivos no sentido da penhorabilidade do bem de família do fiador e 

afiançado locatícios, tem-se a sugestão de adoção desta terceira possibilidade de interpretação 

para solução da polêmica sobre tais regras no ordenamento brasileiro.  

Salienta-se, por fim, que a adoção da terceira posição proposta permite preservar não 

só a constitucionalidade dos artigos 82 da Lei 8.245 de 1991 e 3º, VII, da Lei 8.009 de 1990- 

de modo a concretizar o princípio da interpretação de tais dispositivos infra-constitucionais 

conforme a Constituição35-, mas, sobretudo, garantir aos cidadãos que ainda contratam a 

locação sob a garantia de fiança, terem a segurança de que as regras vigentes sobre tais 

institutos, não só são válidas e interpretadas de modo sistemático e coeso, mas efetivamente 

observadas, ao menos até que eventualmente sejam modificadas por outra norma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________ 
 
36 De acordo com Paulo Branco, Inocêncio Coelho e Gilmar Ferreira Mendes (BRANCO;COELHO; MENDES, 
2008, p.119), o princípio da interpretação conforme a constituição, adotado pelo STF, como por exemplo, na 
Representação n1.417/DF,  se resume no fato que os aplicadores da Constituição, em face de normas 
infraconstitucionais de múltiplos significados, devam escolher o sentido que as torne constitucionais e não 
aquele que resulte na sua declaração de inconstitucionalidade. Segundo os autores esse cânone interpretativo ao 
mesmo tempo que valoriza o trabalho legislativo, aproveitando ou conservando as leis, previne o surgimento de 
conflitos, que se tornariam crescentemente perigosos caso os juízes, sem o devido cuidado, se pusessem a 
invalidar os atos da legislatura. 
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6 CONCLUSÃO 

  

  

O presente trabalho propôs realizar um estudo da análise econômica do Direito 

aplicado à fiança locatícia, especialmente das interpretações que surgiram sobre tal contrato à 

luz do disposto nos artigos 82 da Lei 8.245 de 1991 e 3º, VII, da Lei 8.009 de 1990. 

A partir de considerações sobre a sua história, espécies, escolas e principais premissas 

observou-se que a análise econômica consiste em método de interpretação destinado a 

contribuir para a compreensão do Direito, especialmente quando se tem questões polêmicas, 

através da Economia. 

Evidenciou-se, também, que desde a entrada em vigor do artigo 82 da Lei 8.245 de 

1991, que inseriu o artigo e 3º, inciso VII, à Lei 8.009 de 1990, a partir da crença de que tais 

dispositivos autorizariam a penhora do bem de família do fiador locatício, ao passo que do 

afiançado não, a doutrina e jurisprudência nacional se dividiu sobre a constitucionalidade e 

inconstitucionalidade de tais regras. 

Constatou-se que a posição pela constitucionalidade dos artigos 82 da Lei 8.245 de 

1991 e 3º, VII, da Lei 8.009 de 1990, ao admitir, quanto à penhorabilidade do bem de família 

por obrigação locatícia, a proteção do afiançado, devedor principal, ao passo que do fiador, 

devedor acessório, não, não atende a grande parte das noções de maximização racional, 

equilíbrio, custos de transação, eficiência e da norma enquanto estrutura de incentivos. 

Notou-se que há uma segunda vertente que defende a inconstitucionalidade dos artigos 

82 da Lei 8.245 de 1991 e 3º, VII, da Lei 8.009 de 1990, sob os argumentos que a situação de 

impenhorabilidade do bem de família do afiançado e penhorabilidade do bem de família do 

fiador locatício importaria em violação à Constituição em vigor, especialmente ao princípio 

da isonomia e ao direito constitucional à moradia.  

Averigou-se que o entendimento da inconstitucionalidade dos artigos 82 da Lei 8.245 

de 1991 e 3º, VII, da Lei 8.009 de 1990, ao vedar a penhora do bem de família do fiador e 

afiançado locatício, não se coaduna preponderantemente com as premissas econômicas de 

maximização racional, equilíbrio, custos de transação, eficiência e da norma enquanto 

estrutura de incentivos, nem com os objetivos idealizados pelo legislador, através da Lei 

8.245 de 1991, de estimular as locações. 

Diante dos resultados preponderantemente negativos advindos da análise econômica 

dos entendimentos existentes sobre os artigos 82 da Lei 8.245 de 1991 e 3º, VII, da Lei 8.009 

de 1990, sugeriu-se uma terceira interpretação sobre tais normas, de modo a admitir a 
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penhorabilidade do bem de família do fiador e do afiançado locatícios, uma vez que ambos 

têm obrigações advindas, que tem como causa, a fiança em locação. 

Demonstrou-se que o terceiro entendimento, além de ensejar resultados mais positivos 

quanto à presença das premissas econômicas de maximização racional, equilíbrio, custos de 

transação e da norma enquanto estrutura de incentivos, se comparados com as duas outras 

interpretações sobre os artigos 82 da Lei 8.245 de 1991 e 3º, VII, da Lei 8.009 de 1990, 

também enseja vantagens de ordem jurídica.  

As vantagens da adoção da interpretação dos artigos 82 da Lei 8.245 de 1991 e 3º, VII, 

da Lei 8.009 de 1990, no sentido da penhorabilidade do bem de família do fiador e afiançado 

locatícios, seriam que tal entendimento propicia o tratamento isonômico entre fiador e 

afiançado questionado por parte da doutrina e jurisprudência, evita o enriquecimento ilícito do 

afiançado no sentido de se beneficiar pela locação sem qualquer ônus, confere eficácia aos 

dispositivos do Código Civil que dispõem sobre o benefício de ordem e direito de regresso 

assegurados ao fiador contra o afiançado, obstados pela impenhorabilidade do bem de família 

do afiançado e, por fim, permite maior estímulo às locações e ao adimplemento das 

obrigações pelo locatário, como foi idealizado na exposição de motivos da Lei 8.245 de 1991. 

Na perspectiva, portanto, de uma análise econômica sobre os artigos 82 da Lei 8245 de 

1991 e 3, VII da Lei 8009 de 1990, observou-se que a realidade de penhorabilidade do bem de 

família do fiador locatício, ao passo que do afiançado não, bem como a sugestão de que se 

admita a impenhorabilidade do bem de família de ambos devedores, não atendem às 

premissas econômicas de maximização racional, equilíbrio, custos de transação e da norma 

enquanto estrutura de incentivos, nem estimulam as locações a partir da fiança, como 

idealizado pelo legislador através da Lei 8.245 de 1991. 

Sugeriu-se que ao se analisar a expressão "obrigação decorrente da fiança em locação" 

contida nos artigos 82 da Lei 8.245 de 1991 e 3, VII, da Lei 8.009 de 1990, que se tenha em 

mente que o afiançado, mesmo não sendo parte, tem obrigações que derivam da fiança, 

previstas no Código Civil, sendo possível, portanto, a penhorabilidade de seu bem de família 

por tais razões. 

Este terceiro posicionamento não só efetiva uma interpretação sistemática do 

ordenamento jurídico, especialmente da Constituição, Código Civil, e da Lei 8.245 de 1991, 

mas, apresenta maior sintonia com a maior parte das principais premissas da Economia 

aplicáveis à situação, bem como com o objetivo da Lei 8.245 de 1.991 de propiciar estímulo à 

fiança e a partir, deste contrato, das locações no mercado imobiliário que utilizam tal garantia. 
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