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RELATÓRIO 
 

O DESEMBARGADOR FEDERAL EMILIANO ZAPATA LEITÃO 
(RELATOR CONVOCADO):  Trata-se de apelação interposta pelos Autores contra a 
sentença de fls. 73/77, integrada, em virtude de embargos de declaração, pela de fls. 
89/90, que julgou improcedente o seu pedido inicial de exoneração de fiança. 

 
Alegam que: (a) o não cumprimento da avença pela empresa a favor de 

quem prestada a fiança decorreu de descumprimento contratual pela CEF, o que foi 
objeto de prova nos embargos à execução opostos pela referida empresa; (b) a 
cláusula contratual que estabeleceu a fiança dos Apelantes é nula por restringir 
direitos e obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, nos termos do 
art. 51 do CDC; (c) não são acionistas da empresa, não podendo ser obrigados a 
permanecer indefinidamente garantindo a avença. 

 
Não foram apresentadas contra-razões. 
 
Dispensada a revisão. É o relatório. 
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VOTO 
 

O DESEMBARGADOR FEDERAL EMILIANO ZAPATA LEITÃO 
(RELATOR CONVOCADO):  De início, como o financiamento tomado pela empresa 
em favor de quem os Apelantes prestaram fiança dirigiu-se à construção de unidades 
habitacionais para venda a terceiros, cuidando-se, portanto, de hipótese de consumo 
intermediário, não é aplicável ao caso sob exame o Código de Defesa do 
Consumidor, nos termos da jurisprudência do STJ: 

 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HIPÓTESE DE CONSUMO 
INTERMEDIÁRIO. INAPLICABILIDADE DO CDC. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO VEDADO. AGRAVO IMPROVIDO. 
1. O Tribunal de origem assentou que o vultuoso aporte financeiro obtido junto à 
instituição financeira objetivava dinamizar a atividade produtiva da agravante, de 
modo que, em se tratando de hipótese de consumo intermediário, não se aplica o 
Código de Defesa do Consumidor. 
2. Ademais, vale salientar que a Corte a quo, com base nos elementos de fato e 
prova dos autos, concluiu que os recursos obtidos foram utilizados como capital 
de giro pela sociedade empresária, de sorte que a pretensão da ora agravante, 
em aduzir que os valores não foram alocados como fomento da atividade 
empresarial, não pode ser reapreciada em sede de recurso especial, sob pena de 
reexame fático-probatório, vedado nos termos do verbete n.º 7 da Súmula do 
STJ. 
3. Agravo improvido.” (STJ, 4.ª Turma, ADREsp n.º 936.997/ES, Relator Ministro 
Hélio Quaglia Barbosa, DJ 03.12.2007). 

 
Os Apelantes, ao contrário do afirmado na apelação, tinham, na 

impugnação à contestação por eles apresentada (fls. 57/59), confessado que, à 
época da celebração do contrato, eram sócios da empresa em questão. 

 
Nas hipóteses de contratos por prazo determinado que sofrem 

prorrogação posterior, por prazo determinado ou indeterminado, como é o caso das 
locações de imóveis, ou naquelas em que a fiança é prestada em favor de empresa 
para operações contratuais que atingem, inclusive, período posterior à retirada do 
sócio da sociedade, a jurisprudência tem dado interpretação estrita ao limites do 
contrato de fiança e considerado inválida a cláusula de renúncia prévia à 
possibilidade de exoneração, pois, em ambas essas hipóteses, há a imposição de 
responsabilidade por obrigações que exorbitam o âmbito da previsibilidade contratual 



 
 
 
 
 

 
Poder Judiciário 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO 

Gabinete do Desembargador Federal Geraldo Apoliano 

 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 257693-CE 
(2001.05.00.024248-8) 
 
normal existente no momento da prestação da fiança e não há obtenção de 
benefícios indiretos pelo fiador. 

 
Contudo, o caso dos autos não se enquadra em nenhuma dessas 

hipóteses, sendo, ao contrário, situação na qual os Apelantes, então sócios da 
empresa em favor da qual prestada a fiança, assumiram essa obrigação em relação 
à totalidade do valor mutuado à época e renunciaram, expressamente, à 
possibilidade de exoneração da obrigação fidejussória, estando, por conseguinte, as 
obrigações assumidas dentro da previsibilidade da vontade então manifestada e 
havendo benefício indireto aos Autores em função do financiamento realizado. 

 
Além disso, as causas do inadimplemento contratual são irrelevantes 

para fins da pretensão dos Apelantes de exoneração da obrigação de fiança, 
podendo, quando muito, ser objeto de exame em ação própria na qual discutida a 
própria higidez do débito cobrado. 

 
Ante o exposto, nego provimento à apelação. 
 
É como voto. 
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APTE  : JOSE RAIMUNDO GUTERRES FILHO E OUTRO 
ADV/PROC : ANÁSTACIO JORGE MATOS DE SOUSA MARINHO E OUTRO 
APDO  : EGO EMPRESA GERAL DE OBRAS S/A 
ADV/PROC : VALTER SÉRGIO DUARTE FURTADO E OUTROS 
APDO  : CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
ADV/PROC : GOUVAN LINHARES LOPES E OUTROS 
RELATOR :DESEMBARGADOR FEDERAL  EMILIANO ZAPATA  (CONVOCADO) 
 

 
EMENTA 

 
CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. FIANÇA. FINANCIAMENTO. ATIVI DADE 
EMPRESARIAL. CONSUMO INTERMEDIÁRIO. CDC. NÃO 
APLICAÇÃO. FIANÇA PRESTADA POR SÓCIOS. PREVISIBILID ADE 
DO ÔNUS ASSUMIDO. BENEFÍCIO INDIRETO. RENÚNCIA À 
POSSIBILIDADE DE EXONERAÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL. 
VALIDADE. 
1. Como o financiamento tomado pela empresa em favor de quem os 
Apelantes prestaram fiança dirigiu-se à construção de unidades 
habitacionais para venda a terceiros, cuidando-se, portanto, de 
hipótese de consumo intermediário, não é aplicável ao caso sob exame 
o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da jurisprudência do 
STJ. 
2. Os Apelantes, ao contrário do afirmado na apelação, tinham, na 
impugnação à contestação por eles apresentada (fls. 57/59), 
confessado que, à época da celebração do contrato, eram sócios da 
empresa em questão. 
3. Nas hipóteses de contratos por prazo determinado que sofrem 
prorrogação posterior, por prazo determinado ou indeterminado, como 
é o caso das locações de imóveis, ou naquelas em que a fiança é 
prestada em favor de empresa para operações contratuais que 
atingem, inclusive, período posterior à retirada do sócio da sociedade, a 
jurisprudência tem dado interpretação estrita ao limites do contrato de 
fiança e considerado inválida a cláusula de renúncia prévia à 
possibilidade de exoneração, pois, em ambas essas hipóteses, há a 
imposição de responsabilidade por obrigações que exorbitam o âmbito 
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da previsibilidade contratual normal existente no momento da prestação 
da fiança e não há obtenção de benefícios indiretos pelo fiador. 
4. O caso dos autos não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses, 
sendo, ao contrário, situação na qual os Apelantes, então sócios da 
empresa em favor da qual prestada a fiança, assumiram essa 
obrigação em relação à totalidade do valor mutuado à época e 
renunciaram, expressamente, à possibilidade de exoneração da 
obrigação fidejussória, estando, por conseguinte, as obrigações 
assumidas dentro da previsibilidade da vontade então manifestada e 
havendo benefício indireto aos Autores em função do financiamento 
realizado. 
5. As causas do inadimplemento contratual são irrelevantes para fins 
da pretensão dos Apelantes de exoneração da obrigação de fiança, 
podendo, quando muito, ser objeto de exame em ação própria na qual 
discutida a própria higidez do débito cobrado. 
6. Não provimento da apelação. 

 
ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as 
acima identificadas. 

Decide a Egrégia Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório, voto 
do Desembargador Federal Convocado Relator e notas taquigráficas constantes nos 
autos, que passam a integrar o presente julgado. 

Recife (PE), 30 de julho de 2009 (data do julgamento). 
 
 
Desembargador Federal Convocado Emiliano Zapata 

Relator  
 

 


