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RESUMO 

 

 

Após o fim da Segunda Guerra Mundial, os países buscavam impulsionar a economia e as 

transações internacionais intensificaram-se. Os negócios exigiam garantias seguras e líquidas, 

considerando o desconhecimentos dos parceiros comerciais e particularidades de cada país 

(legais, políticas, econômicas). Nesse cenário surgiu da prática comercial a figura da garantia 

autônoma, uma modalidade que estabelece a desvinculação do instrumento de garantia do 

contrato base. Ela é atípica e conta-se apenas com regras estabelecidas pela CCI, além de 

doutrina, jurisprudência e da própria prática, para melhor entendimento da modalidade. A 

estrutura da garantia autônoma é composta pelo ordenador, que é o devedor que ordena ao banco 

a emissão da garantia, pelo banco garantidor que emite a garantia e o beneficiário, que é o credor 

que recebe a garantia (estrutura triangular). Pode haver, ainda, um segundo banco, 

contragarantidor do banco emissor, hipótese na qual forma-se uma estrutura quadrangular. É 

bastante comum que a garantia autônoma possua cláusula de pagamento à primeira demanda ― 

pagamento imediatamente mediante mera solicitação do beneficiário ― o que confere à garantia, 

além de autonomia, automaticidade. Existem, porém, algumas restritas hipóteses em que o banco 

pode deixar de fazer o pagamento, como em caso de evidente fraude ou abuso de direito. O 

pagamento automático da garantia pode gerar insegurança ao ordenador. Como basta que o banco 

seja acionado para que faça o pagamento, é inevitável o risco de que seja realizado o pedido de 

pagamento injustificado. Portanto, é importante que sejam adotadas medidas mitigadores deste 

risco. Ademais, caso ocorra uma situação desta espécie, o ordenador encontra respaldo na 

legislação brasileira, que veda tanto o abuso no exercício de um direito, como a atuação contrária 

à boa-fé. Portanto, verificado o ato ilícito, o ordenador pode valer-se da responsabilidade civil 

para buscar seu ressarcimento. Diante da importância que a garantia autônoma alcançou no 

cenário internacional, sendo utilizada em grandes projetos, é importante o aprofundamento de seu 

estudo, notadamente no âmbito jurídico brasileiro, que ainda oferece pouco material a esse 

respeito, para que o empresário nacional tenha maior segurança ao realizar operações com este 

tipo de garantia.  

 

Palavras-chave:  
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ABSTRACT 

 

After the end of the second world war the countries sought to impulse the economy and the 

international transactions intensified. The deals demanded secure and liquid guarantees, 

considering the lack of knowledge between the business partners and the particularities of each 

country (legal, politic, economic).  In this scenario arose in the commercial practice the figure of 

the independent guarantee, a category that establishes an untying between the guarantee and the 

base agreement. It is atypical and we can count only on the rules established by CCI, as well as 

doctrine, precedents and practice for the best understanding of the modality.  The structure of the 

independent guarantee is composed by the originator, which is the debtor who instructs the bank 

to issue the guarantee, the guarantor bank which issues the guarantee and the beneficiary, which 

is the creditor who receives the guarantee (triangular structure). It may have also a second bank, 

counterguarantor of the issuing bank, in which case is formed a quadragular structure.  It is very 

common that the independent guarantee possesses a first demand payment clause ― payment 

made immediately by the mere demand by the beneficiary ― what grants the guarantee not only 

independence, but also automaticity. There are, however, somes restrict hypothesis in which the 

bank may refuse the payment, as fraud or abuse of right.  The automatic payment of the guarantee 

may generate an insecurity to the originator. As the simple demand is enough to the bank proceed 

with the payment it is inevitable the risk of as unfair call of the guarantee. Thus, it is important to 

addopt mitigating measures. Notwithstanding, in case the situation mentioned occurs, the 

originator can find support in the brazillian law, which prevents the abuse of right, as the acting 

contrary to the good faith. Therefore, once the illicit act is verified, the originator may rely on 

civil liabolity to pursue its reimbursement. In light of the importancy that the independent 

guarantee reached in the international scenario, being addopted in relevant projects, the deepening 

of its study is important, particularly in the brazillian legal field which offers few material in this 

respect, in order to allow the national businessman to have more security to participate in 

operations involving this kind of guarantee. 
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INTRODUÇÃO  

 

O objeto deste trabalho são as garantias autônomas, modalidade oriunda do direito 

internacional, que não possui tipificacão no direito brasileiro e conta com restrita doutrina 

nacional acerca do tema.  

Nesse sentido, no tema específico das garantias autônomas recorreu-se à doutrina 

portuguesa, que possui rico material acercado tema, e também aos materiais disponíveis 

na doutrina brasileira sobre o instituto, que parece estar evoluindo com importante 

contribuições recentes. Nos demais assuntos abordados ― como das demais modalidades 

de garantia ou da responsabilidade civil ― o trabalho foca-se na doutrina brasileira, já 

bastante robusta e mais adequada para uma visão do tema sob a ótica da lei nacional, mas 

contando sempre com trabalhos estrangeiros relevantes. 

Na falta de legislação brasileira específica sobre o tema e o caráter 

majoritariamente internacional das transações que adotam esse tipo de garantia, foram 

exploradas as regras criadas pela Câmara de Comércio Internacional, que acabaram por 

ser adotadas em boa parte dos negócios que envolvem garantias autônomas. 

Para melhor compreensão da garantia autônoma, optou-se por desenhar um 

panorama das garantias no Brasil e suas principais classificações. Assim, outras 

modalidades de garantia são estudadas, de modo que fiquem claras as diferenças. Nesse 

aspecto, destaca-se a questão da autonomia como principal característica da garantia 

autônoma, em contraposição ao modelo clássico de garantias acessórias, como é o caso 

da fiança ou do aval.  

Também é dada a devida relevância à usual automaticidade presente na garantia 

autônoma por meio da cláusula de pagamento à primeira solicitação, que acaba gerando 

um dos principais problemas da garantia autônoma de primeira demanda: a possível 

solicitação de pagamento indevida. Isso traz à tona o fato de que, se por um lado tais 

garantias proporcionam uma maior segurança àquele que as recebe e agilidade nas 

operações, por outro aumenta o risco daquele que as disponibiliza.  
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Busca-se no presente trabalho sugerir, então, meios de mitigação do risco e 

estabelecer o caminho a ser seguido na legislação brasileira para que o ordenador 

prejudicado venha a ter ressarcido eventual prejuízo; também buscando-se oferecer maior 

segurança àquele que utiliza a garantia autônoma, o que traz como consequência o 

fortalecimento do  instituto.  

As garantias autônomas de primeira demanda são, hoje, verdadeiramente 

fundamentais para o mercado, e justamente por isso o direito brasileiro precisa 

acompanhar essa tendência mundial, oferecendo arcabouço compatível àqueles que 

desejam lançar mão desse produto para que tenham segurança em fazê-lo à luz da 

legislação pátria. 

O trabalho divide-se em quatro capítulos. 

O primeiro traz um panorama geral das garantias no direito. Abordam-se as 

principais modalidades e classificações, com aprofundamento nos conceitos mais 

relevantes para um bom entendimento da garantia autônoma. 

O segundo capítulo tem por foco a  garantia autônoma em sí, trazendo seu 

histórico, suas principais caraterísticas, as diferentes relações envolvidas em sua 

estrutura, hipóteses de recusa no pagamento e outras figuras relacionadas.  

O terceiro capítulo é focado na questão de um problema atual da figura da 

garantia autônoma de primeira demanda que é o chamamento indevido por parte dos 

beneficiários. São estudados dois casos concretos em que se verificou situação desta 

natureza e, ao final, são sugeridas medidas para mitigação desse risco.  

No quarto e último capítulo, o tema abordado é a responsabilidade civil do 

beneficiário que demanda o pagamento da garantia sem que haja de fato descumprimento 

do contrato.  

O trabalho é encerrado com as conclusões do estudo desenvolvido. 
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1. AS GARANTIAS 

 

As medidas direcionadas a garantir a satisfação de créditos, preventivas ou 

remediadoras, advindas da lei ou de negócios jurídicos, constituem a sanção organizada 

do direito obrigacional
1
. 

A relevância da proteção do crédito é ressaltada por Paula Forgioni, que destaca 

que é papel do ordenamento jurídico a proteção do crédito, conferindo credibilidade ao 

sistema legal e configura estímulo para a economia
2
. De fato, a expectativa dos agentes 

quanto à segurança das contratações é elemento fundamental para a realização de 

negócios.  

Dentre as medidas de proteção do crédito existentes, estão as garantias. O termo 

“garantia” pode ter diversos significados. Pode ser “o ato e o efeito de “assegurar ou de 

reforçar um estado de coisas, providenciando, designadamente, um certo resultado”
3
, 

assim como uma estrutura destinada à bens ou indivíduos. O sentido jurídico técnico que 

vamos abordar, no entanto, é o de garantia como um “esquema destinado à obtenção seja 

do cumprimento de uma obrigação, seja do equivalente, quanto possível, a esse mesmo 

cumprimento”
4
.  

Espínola classifica as garantias das obrigações em: (i) medidas preestabelecidas 

de garantia ― que são as garantias estabelecidas pela lei (como o direito de retenção), as 

que podem ser estabelecidas pela lei ou pelas partes (como o penhor, a hipoteca ou a 

fiança), e as convencionais (cláusula penal, arras); (ii) medidas conservatórias (ações 

                                                           

1 FIGUEIREDO, Gabriel Seijo Leal de. Contrato de Fiança. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 19. 

2 FORGIONI, Paula. “A Interpretação dos Negócios Empresariais”. In: FERNANDES, Wanderley 

(Coord.). Contratos Empresariais: fundamentos e princípios dos contratos empresariais. São Paulo: 

Saraiva, 2007, 84-85. 

3 CORDEIRO, António Menezes. Direito Bancário. Coimbra: Almedina, 2014, p. 780. 

4 CORDEIRO, António Menezes. Direito Bancário. Coimbra: Almedina, 2014, p. 780. 
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indiretas); e (iii) medidas de execução (ação direta movida pelo credor em face do 

devedor para obtenção do valor devido)
5
. 

Para desenvolvimento deste trabalho, adotaremos a classificação utilizada por boa 

parte da doutrina
6
, que divide as garantias em gerais (e seus métodos de conservação) e 

especiais, elencando como espécies de garantias especiais as pessoais e reais.   

 

1.1. Garantia Geral das obrigações 

 

No antigo Direito Romano, em caso de inadimplemento de uma obrigação, o 

devedor respondia com seu corpo e sua vida, podendo o inadimplente ser vendido como 

escravo, de modo a reparar o prejuízo do credor, ou até ser morto.  

Essa sistemática foi revogada com a promulgação da Lex Poetelia Papiria de 

Nexis, em 326 a.C., reservando, no entanto, ao credor, a prerrogativa de manter o 

devedor como um escravo pessoal (addictus) para que pague seu débito com trabalho.
7  

A evolução do direito desvencilhou da pessoa do devedor a responsabilidade pelo 

pagamento das dívidas, transferindo-a ao seu patrimônio. O Código Napoleão, de 21 de 

março de 1804, preconizava no seu artigo 2.093 que “les biens du débiteur sont le gage 

commum de ses crèanciers”, ou seja, os bens do devedor constituem a garantia comum de 

seus credores
8
. Essa é a premissa adotada pelo direito moderno: o patrimônio do devedor 

― e não sua pessoa ― responde pelo pagamento de suas dívidas.
9 

                                                           

5 ESPÍNOLA, Eduardo. Garantia e extinção das obrigações: obrigações solidárias e indivisíveis. 

Campinas: Bookseller, 2005, p. 252. 

6 Nesse sentido, Menezes Leitão, Caio Mário da Silva Pereira, Orlando Gomes, dentre outros.  

7  NEVES, José Roberto de Castro. As garantias do cumprimento da obrigação. Revista da EMERJ, v. 11, 

nº 44, 2008, p. 177. 

8  
NEVES, José Roberto de Castro. As garantias do cumprimento da obrigação. Revista da EMERJ, v. 11, 

nº 44, 2008, p. 177. 

9 ESPÍNOLA, Eduardo. Garantia e extinção das obrigações: obrigações solidárias e indivisíveis. 

Campinas: Bookseller, 2005, p. 253. 
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Nesse sentido, prevê o Código Civil Brasileiro em seu art. 389 que “Não 

cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização 

monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de 

advogado” (art. 389). O código assegura, ainda, que todos os bens que representam o 

patrimônio do devedor estarão a serviço da satisfação do crédito (art. 391)
10

.  

No mesmo sentido, o art. 789 do CPC preconiza que “o devedor responde com 

todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as 

restrições estabelecidas em lei.”. Também o Código Civil português possui regramento 

semelhante, dispondo no artigo 601 que “pelo cumprimento da obrigação respondem 

todos os bens do devedor susceptíveis de penhora [...]”.  

A garantia legal de cumprimento das obrigações é chamada de garantia geral
11

, 

genérica ou comum das obrigações. Leitão observa que uma parte da doutrina entende 

que a chamada garantia geral não seria de fato uma garantia, mas apenas uma 

responsabilidade patrimonial. A nomenclatura “garantia” seria adequada apenas às 

chamadas garantias especiais. Porém, entende que a inclusão da responsabilidade 

patrimonial como uma garantia das obrigações é justificável, uma vez que “a faculdade 

que a lei atribui ao credor de executar o património do devedor, principal tutela jurídica 

que goza o direito de crédito, representa uma forma de assegurar ao credor a realização 

do seu direito, e nesse sentido constitui naturalmente uma garantia”. 

Vale lembrar que no caso de obrigações de fazer ou não fazer, o descumprimento 

cria um movimento do credor no sentido de obter o exercício da determinada ação ou 

omissão, e não do recebimento de uma quantia em dinheiro. Assim, exceto em casos que 

deem origem a, por exemplo, perdas e danos, o descumprimento deste tipo de obrigação 

não gera uma responsabilidade patrimonial, sendo certo que o instituto ganha maior 

relevância no caso de obrigações de pagar uma determinada quantia.
12

 

                                                           

10 Artigo 391. Pelo inadimplemento das obrigações respondem todos os bens do devedor. 

11 LEITÃO, Luis Manuel Teles de Menezes. Garantia das Obrigações. 6. ed. Coimbra: Almedina, 2018, 

p. 61.  

12 FERRIANI, Adriano. Responsabilidade patrimonial e mínimo existencial: elementos de ponderação.  

São Paulo: Instituto dos Advogados – IASP, 2017, p. 74/75. 
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A responsabilidade patrimonial, no entanto, apenas surge na fase executória do 

processo, quando confirmado o inadimplemento, e pode não se materializar caso o 

devedor não tenha bens ou tenha apenas bens impenhoráveis, por exemplo. É certo que 

essa situação pode ser temporária e a lei abrange, além dos bens já existente, também os 

futuros (que forem adquiridos posteriormente) para efeito de ressarcimento, conforme 

observa Caio Mario:  

 

A todo tempo, os valores economicamente apreciáveis de uma 

pessoa, integrantes de seu patrimônio, respondem pelas dívidas. 

[...] Todo o acervo patrimonial do devedor constitui a garantia do 

credor, e responde pelo adimplemento. Não se restringe, 

entretanto, o princípio da responsabilidade aos bens 

contemporâneos à constituição da obrigação. Aqueles que de 

futuro vierem a integrar o patrimônio aderem à garantia 

genérica.13 

 

Nesse sentido, o artigo 591 do Código de Processo Civil esclarece que o devedor 

responde, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e 

futuros, reforçando a amplitude do direito do credor sobre os bens do devedor. Assim, 

pode ocorrer que o devedor, no momento em que deveria pagar sua dívida, não possua 

bens e, por isso, não possa pagar, mas, tão logo recupere sua capacidade financeira, 

deverá arcar com os compromissos inadimplidos.  

Isso não significa que o devedor não possa dispor de seu patrimônio como lhe 

convier, diminuindo-o de acordo com seus interesses
14

. Não há, no ordenamento jurídico, 

norma que obrigue o devedor a possuir um patrimônio que lhe sirva como garantia 

genérica das obrigações, inclusive porque a inexistência de bens suficientes para pagar a 

                                                           

13 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. Vol II. Teoria Geral das Obrigações. Rio 

de Janeiro: Forense, 2017, p. 316. 

14 ESPÍNOLA, Eduardo. Garantia e extinção das obrigações: obrigações solidárias e indivisíveis. 

Campinas: Bookseller, 2005, p. 253. 



 
 

14 
 

 
 

dívida de forma alguma significa que haverá inadimplência, o devedor pode honrar a 

dívida com sua receita financeira.
15

  

Ocorrendo o caso de o devedor dispor de seu patrimônio com a finalidade de 

escusar-se ao pagamento de dívida, então tal ato é vedado pela lei brasileira. São 

hipóteses como: fraude contra credores
16

, fraude falencial e fraude na execução, dentre 

outras. Nesse caso, se o devedor alienar seus bens com o intuito de deixar de pagar uma 

dívida, estará celebrando um negócio jurídico defeituoso e passível de anulação, com o 

fito de que o bem volte ao patrimônio do devedor e readquira a condição de garantia para 

o credor. 

António Menezes Cordeiro divide a garantia geral em estática, ou seja, a que 

incide sobre os bens penhoráveis que possui o devedor, e a dinâmica, que é a situação 

jurídica na qual o credor e o devedor estão envolvidos, nos termos da responsabilidade de 

cada um 
17

 . A garantia geral (ou responsabilidade patrimonial, na linha do explanado na 

nota de rodapé número 12) gera faculdades ao credor, que podem ser divididas em meios 

de conservação e meios de execução. As chamadas medidas conservatórias, são definidas 

por Espínola como: 

 

Em sentido amplo, são medidas conservatórias todos aqueles atos que o 

credor é autorizado a praticar, para conservar e assegurar a eficácia de 

seu direito creditório. Mas, em sentido estrito, a doutrina considera 

nessa categoria os remédios jurídicos que se destinam a manter, na 

possível integridade, o patrimônio do devedor como garantia geral dos 

direitos dos credores. 
18 

 

                                                           

15 FERRIANI, Adriano. Responsabilidade patrimonial e mínimo existencial: elementos de ponderação.  

São Paulo: Instituto dos Advogados – IASP, 2017, p. 76. 

16  Maria Helena Diniz observa que: “Constitui fraude contra credores a prática maliciosa, pelo devedor, 

de atos que desfalcam o seu patrimônio, com o escopo de colocá-lo a salvo de uma execução por dívidas 

em detrimento dos direitos creditórios alheios.”, DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil 

brasileiro: teoria geral das obrigações. 22. ed. Vol. 7. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 469. 

17 CORDEIRO, António Menezes. Direito Bancário. Coimbra: Almedina, 2014, p. 780. 

18 ESPÍNOLA, Eduardo. Garantia e extinção das obrigações: obrigações solidárias e indivisíveis. 

Campinas: Bookseller, 2005, p. 289. 
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Menezes Leitão relaciona como medidas conservatórias a declaração de 

nulidade
19

, a ação ou impugnação pauliana
20

, o arresto
21

 e a ação sub-rogatória
22

. As 

medidas de execução seriam as ações de cumprimento e execução, a execução específica 

e a sanção pecuniária compulsória.
23

 

Existem, no entanto, exceções quanto ao comprometimento do patrimônio do 

devedor.
24

 É o caso dos bens que não tem expressão econômica, impenhoráveis por lei ou 

convençao
25

. Também, é o caso do bem de família, conforme definido pela Lei nº 

8.009/90),
26

 de bens indispensáveis ao exercício da profissão do devedor e dos bens que 

guarnecem a casa do devedor (salvo as obras de arte e adornos suntuosos, conforme 

artigo 2º da mencionada Lei do Bem de Família). 

Sendo assim, caso o devedor falhe no cumprimento de uma obrigação, a lei 

garante ao credor o direito de força-lo a adimplir a obrigação e/ou reparar-se do prejuízo 

sofrido, executando o patrimônio do devedor.  

                                                           

19 A declaração de  nulidade “consiste na faculdade de os credores, se nisso tiverem interesse, poderem vir 

invocar em tribunal a nulidade dos actos praticados pelo devedor (como, por exemplo, no caso de negócios 

simulados celebrados no intuito de defraudar os credores [...]”, LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menezes. 

Garantias das Obrigações. 6. ed. Coimbra: Almedina, 2018, p. 62. 

20 “A impugnação pauliana é a faculdade que a lei confere a cada credor de reagir contra actos do devedor 

que diminuem a garantia patrimonial do crédito, ou seja, o património do devedor, em seu 

prejuízo”,LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menezes. Garantias das Obrigações. 6. ed. Coimbra: Almedina, 

2018, p. 67. 

21 O arresto “consiste numa apreensão judicial de bens, semelhante à da penhora, e sujeita, aliás às mesmas 

regras [...]”, LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menezes. Garantias das Obrigações. 6. ed. Coimbra: 

Almedina, 2018, p. 91. 

22 “Consiste esta num meio de conservação da garantia geral, representado pela possibilidade que os 

credores têm de exercerem contra terceiro os direitos de conteúdo patrimonial que competem ao devedor, 

mas que não atribui qualquer preferência no pagamento aos credores que a ela recorram, uma vez que é 

exercida em proveito de todos os credores.", LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menezes. Garantias das 

Obrigações. 6. ed. Coimbra: Almedina, 2018, p. 64. 

23 CORDEIRO, António Menezes. Direito Bancário. Coimbra: Almedina, 2014, p. 781. 

24 Adriano Ferriani observa que é imprecisa a redação do art. 391 do CC, pois dispõe que todos os bens do 

devedor respondem pelo cumprimento das obrigações, sem mencionar que existem exceções, como é 

devidamente pontuado no CPC (art. 591 e 789). FERRIANI, Adriano. Responsabilidade patrimonial e 

mínimo existencial: elementos de ponderação.  São Paulo: Instituto dos Advogados – IASP, 2017, p. 82. 

25 Conforme artigo 833 do CPC ou 1.711 do CC. 

26 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. Vol II. Teoria Geral das Obrigações. Rio 

de Janeiro: Forense, 2017, p. 316. 
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Porém, a garantia geral pode não ser suficiente para conferir ao credor segurança 

na celebração de um contrato, de modo que as partes podem acordar uma garantia 

adicional, chamada garantia especial, descrita adiante.  

 

1.2 As Garantias especiais  

 

Diante da natureza especial de determinadas obrigações, a lei estabelece privilégio 

à determinados credores, que possuem prioridade no recebimento de seu crédito. É o caso 

de tributos e contribuições devidos à Fazenda Pública, créditos trabalhistas ou custas 

judiciais, dentre outros
27

.  

Ademais dos privilégios legais, as partes também podem convencionar uma 

segurança adicional à uma determinada dívida. 

Além de representar um reforço quantitativo da garantia geral, a garantia especial 

também é uma forma de compulsão do devedor ou terceiro a adimplir a obrigação. Ainda 

que a garantia especial jamais chegue a ser utilizada, o que acontece na maior parte dos 

casos, a sua existência por si só serve para estimular o devedor a cumprir sua obrigação
28

, 

seja porque não deseja ver o bem dado em garantia de alguma forma afetado, seja porque 

não deseja prejudicar seu relacionamento - pessoal ou comercial, no caso dos bancos - 

com o terceiro que prestou a garantia.  

As garantias especiais são, pois, aquelas que extrapolam o patrimônio do devedor, 

agregando à garantia geral o patrimônio de um terceiro (garantia pessoal) ou um bem, 

móvel ou imóvel (garantia real), de modo que o credor tenha mais segurança da 

satisfação de seu crédito. Conforme explica Orlando Gomes: 

 

A garantia do cumprimento de uma obrigação, em reforço ao vínculo 

ordinário, pode ser oferecida pelo próprio devedor ou por terceiro. 

                                                           

27 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. Vol IV. Direitos Reais. Rio de Janeiro: 

Forense, 2017, p. 292. 

28 CORDEIRO, António Menezes. Direito Bancário. Coimbra: Almedina, 2014, p. 781. 
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Quando o devedor vincula um bem ao pagamento da dívida, 

concedendo ao credor o direito de obtê-lo com o valor daquele, há 

garantia real, mas se a obrigação originária é reforçada por outra, 

assumida por terceiro, diz-se que há garantia pessoal. Oferecida essa 

garantia, haverá duas obrigações: a principal e a fidejussória. Deriva, a 

última, da lei, de uma declaração de vontade, ou de um contrato. 

Quando este é sua fonte, a obrigação fidejussória representa garantia 

convencional.
29

 

 

Caio Mário da Silva Pereira ressalta que as garantias pessoais e reais possuem 

origens distintas. A garantia real nasceu no Direito Romano, que privilegiava a “coisa” 

em detrimento da pessoa (plus cautionis in re est quam in persona), e a garantia pessoal 

advém do o Direito Canônico, no qual predominava a moralidade, o caráter pessoal.
30

 

Além da divisão das garantias especiais em pessoais e reais, Menezes Leitão 

sugere outro tipo de classificação: as garantias sobre direitos, sobre universalidades e 

atípicas
31

. 

As garantias sobre direitos são aquelas em que um direito é empenhado, sendo a 

mais comum o penhor de créditos (o autor separa essa figura do penhor, que é um direito 

real, e a classifica como outra modalidade de garantia). Já as garantias sobre 

universalidades são as constituídas pelo comando da lei de sujeição do patrimônio a um 

regime de responsabilidade por dívidas, como no caso da meação dos bens comuns do 

casal em relação a seus bens próprios e o patrimônio da herança em relação aos 

herdeiros
32

. Por fim, as garantias atípicas ou eventuais são aquelas representadas por 

figuras que originalmente não tinham uma função de garantia, mas acabam em uma 

determinada situação tendo esse emprego, como a exceção de não cumprimento do 

                                                           

29 GOMES, Orlando. Direitos Reais. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 536. 

30 PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de Direito Civil. Vol III. Contratos. Rio de Janeiro: 

Forense, 2017, p. 358 

31 LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menezes. Garantias das Obrigações. 6. ed. Coimbra: Almedina, 2018, 

p. 20-22. 

32 O autor ressalta que nessas situações é estabelecido um patrimônio autônomo na esfera jurídica do 

devedor, e que pode haver a necessidade de excussão no patrimônio do devedor antes da execução de 

outros bens (LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menezes. Garantias das Obrigações. 6. ed. Coimbra: 

Almedina, 2018, p. 21). 
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contrato, a possibilidade de compensação automática de dívidas e as cláusulas de 

garantias estabelecidas em contrato. 

Já Luis Miguel Pestana de Vasconcelos propõe uma classificação das garantias 

especiais tendo em mira o tipo de reforço que proporcionam: qualitativo (como no caso 

dos direitos reais de garantia) ou quantitativo (como a fiança, a garantia autônoma ou o 

aval). 
33

 

 

1.2.1. Garantias pessoais  

 

As garantias pessoais também são chamadas de fidejussórias. O radical “fides” 

significa fé em latim, remetendo à natureza dessa modalidade de garantia que é a 

confiança de que um terceiro fará frente a dívida com seu patrimônio, em caso de 

inadimplemento pelo devedor. Portanto, o garantidor se tornará também devedor. 

Assim, o credor passará a ter dois patrimônios assegurando o cumprimento da 

obrigação, o que justifica a denominação de solução quantitativa. É certo que o 

patrimônio do fiador poderá diminuir ao longo do tempo, o que representa uma 

fragilidade das garantias pessoais
34

. 

A inclusão do patrimônio (ou parte dele) como garantia de uma dívida ocorre pela 

vinculação do titular do patrimônio, que se torna também devedor, justificando o debate 

doutrinário sobre "a determinação da relação entre a sua dívida e a do devedor, dita 

principal, ou, no prisma do credor, a relação entre o crédito principal e o crédito 

decorrente da adstrição do novo património"
35

. 

As principais modalidades de garantias pessoais são a fiança e o aval. 

                                                           

33 VASCONCELOS, Luís Miguel Pestana de. Direito das garantias. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2013, p. 

58-64. 

34 GOMES, Manuel Januário da Costa. Estudos de Direito das Garantias. Coimbra: Almedina, 2004, p. 8-

10. 

35 GOMES, Manuel Januário da Costa. Estudos de Direitos das Garantias. Coimbra: Almedina, 2004, p. 

8. 
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1.2.1.1. A fiança e o aval 

 

O instituto da fiança tem origem no Direito Romano, que contava com figuras 

como  a sponsio e o fidepromissio, das quais, no séc. I a.c., originou-se a fideiussio, cujas 

características se aproximam bastante do que hoje denominamos fiança.
36

 A fideiussio era 

representada pela locução “in fide tua iubes?” (ou seja, “garantes, sob palavra, essa 

prestação?”), assim como há a  “fiedeiubeo” (ou seja, “garanto, sob palavra”). Dessa 

forma, surgia uma obrigação acessória de assegurar o pagamento de um contrato 

principal já existente, qualquer que fosse sua origem e independente de estar ou não 

vencida.
37

  

Na esfera econômica, a fiança é amplamente utilizada, dda a facilidade que 

apresenta em termos operacionais e custo competitivo, permitindo que aqueles que não 

possuem patrimônio relevante se insiram no mercado de circulação de bens e serviços.
38

 

Um exemplo de contrato em que a fiança é largamente utilizada é o de locação, mas essa 

modalidade de garantia também é adotada em negócios complexos e que envolvem altos 

valores monetários, funcionando tanto como garantia como contragarantia. 

A fiança é espécie do gênero caução e pode ser dividida em convencional ― 

quando for livremente convencionada ―, legal ou judicial.
39 

A fiança legal é aquela que decorre de comando da lei, sendo “firmada antes de 

iniciar-se um ato jurídico, ou antes de uma pessoa entrar na posse de alguma coisa, como 

na entrega de bens de ausente ou incapazes a um curador”
40

. Outros exemplos são caução 

que pode ser exigida pelo proprietário ou possuidor, ao dono de prédio vizinho, quando 

                                                           

36 CORDEIRO, António Menezes. Direito das Obrigações. Lisboa: AFDL. 2001, v. 2, p. 510. 

37 LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menezes. Garantias das Obrigações. 6. ed. Coimbra: Almedina, 2018, 

p. 106. 

38 FIGUEIREDO, Gabriel Seijo Leal de. Contrato de Fiança. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 40. 

39 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. Vol III. Contratos. Rio de Janeiro: 

Forense, 2017, p. 358. 

40 RIZZARDO, Arnaldo. Contratos. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1159. 
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ameaçar ruína (art. 1.280 do CC) e a que pode ser prestada pelo credor de uma obrigação 

indivisível, quando houver pluraridade de credores, para receber sozinho o valor total da 

obrigação (art. 260, II do CC)
41

. 

A fiança judicial decorre de imposição de autoridade judicial, de ofício ou por 

requerimento das partes, como, por exemplo, na hipótese do art. 559 do CPC
42

.  

Venosa acrescenta ainda a fiança bancária, que é a “modalidade de fiança 

convencional formalizada por instituição financeira. Imposta por lei ou facultada por 

decisão judicial, a fiança se constitui por ato unilateral, sem conteúdo contratual.  [...]” e 

a criminal, admitida para que se adquira a liberdade provisória em certas infrações 

penais (art.321 do CPP).
43 

Arnaldo Rizzardo, por sua vez, elege também como modalidade a fiança fiscal, 

baseando-se na redação do art. 4º, II, da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), que 

prevê a possibilidade de execução fiscal contra o fiador. 
44 

Focaremos aqui na fiança enquanto contrato típico por meio do qual uma pessoa 

se compromete a satisfazer uma obrigação assumida pelo devedor, caso este deixe de 

cumpri-la (Código Civil, art. 818). Assim, o titular do débito é um terceiro, mas o fiador 

assume a responsabilidade pelo cumprimento, em caso de inadimplemento do afiançado
45

 

                                                           

41 DINIZ, Maria Helena Curso de direito civil brasileiro. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. v. 3, p. 

42 Art. 559. Se o réu provar, em qualquer tempo, que o autor provisoriamente mantido ou reintegrado na 

posse carece de idoneidade financeira para, no caso de sucumbência, responder por perdas e danos, o juiz 

designar-lhe-á o prazo de 5 (cinco) dias para requerer caução, real ou fidejussória, sob pena de ser 

depositada a coisa litigiosa, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente. 

43 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil. Contrato em espécie. 4a ed. São Paulo: Atlas, 2004, p. 431. 

44 RIZZARDO, Arnaldo. Contratos. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1159. 

45 Manuel Januário observa que já houve polêmica no sentido de que haveria no caso do fiador uma 

responsabilidade sem dívida. No entanto, hoje já está consolidado o entendimento de que o fiador é 

devedor, e, para a maior parte da doutrina, de dívida alheia e não própria – posição da qual discorda o 

autor, que defender ser o fiador devedor de dívida própria. (2004, p. 11). No mesmo sentido de Manuel 

Januário, Menezes Leitão (p. 106-107). 
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46
. A causa da fiança, no sentido de função econômico-social, é o próprio débito, de modo 

que seria nula a fiança caso o débito fosse inexistente
47

. 

As principais classificações da fiança são: unilateral; gratuita; acessória; e intuitu 

personae
48

. Passaremos a analisar cada uma dessas características. 

Como impõe obrigações apenas para o fiador, a fiança é classificada como 

unilateral. Orlando Gomes destaca que até a fiança onerosa é unilateral, uma vez que 

pode ser convencionada mesmo contra a vontade do credor.
49

 

Há entendimento no sentido de que a fiança é um contrato bilateral imperfeito, 

sob o argumento de que, cumprida a obrigação pelo fiador, este sub-roga-se nos direitos 

do credor, pelo que poderá agir regressivamente contra o devedor. Entende Orlando 

Gomes
50

 que essa assertiva está baseada na premissa de que o contrato de fiança é 

realizado entre o fiador e o devedor, o que não se sustenta. Observa, ainda, o autor, que 

“cumprida a obrigação do fiador, se extingue o contrato de fiança”
51

, de modo que seria 

insustentável a alegação de que a fiança é bilateral. 

O contrato de fiança é, também, como regra, gratuito, pois na maior parte dos 

casos o fiador não recebe nenhuma remuneração por assumir tal responsabilidade, 

gerando, assim, benefício apenas para o afiançado.
5253

 Porém, no caso das fianças 

                                                           

46 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil. Contrato em espécie. 4a ed. São Paulo: Atlas, 2004, p. 427. 

47 AZEVEDO, Antônio Junqueira de. Negócio jurídico: existência, validade e eficácia. São Paulo: Ed. 

Revista dos Tribunais, 2008. p. 159-160. 

48 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. Vol III. Contratos. Rio de Janeiro: 

Forense, 2017, p. 358. 

49 GOMES, Orlando. Contratos. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 537. 

50 No mesmo sentido Caio Mario (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. Vol III. 

Contratos. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 358). 

51 GOMES, Orlando. Contratos. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 537. 

52 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. Vol III. Contratos. Rio de Janeiro: 

Forense, 2017, p. 358. 

53 Vale observar que, sendo a fiança um contrato gratuito, aplica-se à ela o art. 114 do Código Civil, que 

determina que os contratos gratuitos devem ser interpretados estritamente, de modo que o fiador não pode 

ter suas obrigações ampliadas, ficando responsável apenas pelo que expressamente anuiu no contrato. 
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prestadas por instituições bancárias, cuja concessão está vinculada ao pagamento de um 

determinado valor, o contrato de fiança é oneroso. 

Tendo em mira, ademais, que o credor aceita o fiador considerando a confiança 

que nele deposita, bem como suas características pessoais e, notadamente, o tamanho e 

natureza do seu patrimônio, dá-se à fiança a classificação de intuitu personae. É certo que 

a eficácia da fiança está diretamente vinculada ao tamanho do patrimônio do fiador, que 

será utilizado para reparar o credor, se necessário. A fiança é um reforço quantitativo à 

garantia geral, pois ao  patrimônio do devedor, soma-se um segundo patrimônio, de outro 

indivíduo, para proteção do crédito alheio.  

Mas é a acessoriedade que representa uma das principais características da fiança, 

inderrogável para caracterização do instituto.
54

 A fiança é acessória, pois segue a 

obrigação principal, estabelecida entre credor e devedor, seja ela legal ou convencional. 

Sobre os contratos acessórios, ensina Maria Helena Diniz
55

:  

 

Há dois contratos: o contrato principal, entre o credor e o devedor, e o 

acessório, entre fiador e credor. Como acessório, segue o principal, a 

fiança seguirá o destino do principal; se este for nulo, nula ela será (CC, 

art. 824). Porém, a recíproca não será verdadeira, isto é, a nulidade da 

fiança não atingirá o contrato principal (RT, 480:110). Se a obrigação 

principal extinguir-se, extinta estará a fiança.
56

  

 

A natureza acessória da fiança traz consigo a característica de ter a mesma 

natureza e extensão da obrigação principal, e só sobrevive enquanto existir a obrigação 

principal, sendo certo que pode ser prestada antes, concomitantemente ou após a 

realização do contrato base.  

                                                           

54 FIGUEIREDO, Gabriel Seijo Leal de. Contrato de Fiança. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 54. 

55 No mesmo sentido, Orlando Gomes leciona: “[...] Assim, se a obrigação principal for nula, a fiança 

desaparece. Se pura e simples pura e simples será a obrigação fidejussória. Não poderá ter esse caráter se a 

obrigação principal for condicional. A fiança mais onerosa do que a dívida só vale nos limites da obrigação 

afiançada. Se esta não render juros, a obrigação do fiador não pode produzi-los. E assim por diante.”. 

(GOMES, Orlando. Contratos. Rio de Janeiro: Forense, p. 537/538). 

56 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil: teoria das obrigações contratuais e extracontratuais. 28 

ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 577. 
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Sendo assim, o contrato de fiança não poderá imputar ao fiador responsabilidade 

superior à obrigação garantida, sendo certo que, se o fizer, só valerá até o limite da 

obrigação afiançada. Em todo caso, acessoriedade não é o mesmo que identidade, de 

modo que, mesmo sendo dependente do contrato principal, a fiança é um contrato 

diferente
57

. 

Orlando Gomes ressalta que, caso a fiança seja pactuada em parâmetros que 

extrapolem a obrigação principal, ela não será nula ― apenas terá de ser reajustada
58

. 

Nada obsta, por outro lado, que a fiança seja inferior ao valor da obrigação 

principal. Nesse sentido, Venosa classifica a fiança, quanto à compreensão, em limitada e 

ilimitada, sendo a primeira, aquela que delimita qualitativa e quantitativamente a parte do 

contrato principal que será abrangida pela fiança e a segunda, a que abarca a totalidade 

das obrigações do contrato principal, inclusive as acessórias
59

. 

Ainda quanto ao objeto da fiança, a dívida deve ser existente naquele momento ou 

futura (art. 821 do CC), mas nunca já extinta, uma vez que, nesse caso, seria inútil. 

Importante ressaltar que sendo a dívida futura, o fiador só poderá ser demandado quando 

ela se torne líquida e certa.
60

 No mesmo sentido, não pode ser objeto da fiança obrigação 

natural, uma vez que, “por ser inexigível, não pode ser cobrado o fiador”.
61

 

Essa relação de total dependência denota uma debilidade na fiança, que faz com 

que o credor busque meios de se proteger dos possíveis defeitos do crédito principal.
62

 

A responsabilidade que assume o fiador é subsidiária, ou seja, ele é responsável 

pelo pagamento do débito em caso de descumprimento pelo devedor, podendo exigir que 

sejam executados todos os bens do devedor antes que os seus sejam atingidos (benefício 

                                                           

57  FIGUEIREDO, Gabriel Seijo Leal de. Contrato de Fiança. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 53. 

58 GOMES, Orlando. Contratos. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 539. 

59 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil. Contrato em espécie. 4a ed. São Paulo: Atlas, 2004, p. 432. 

60 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil. Contrato em espécie. 4a ed. São Paulo: Atlas, 2004, p. 431. 

61 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil. Contrato em espécie. 4a ed. São Paulo: Atlas, 2004, p. 415. 

62 GOMES, Manuel Januário da Costa. Estudos de Direito das Garantias. Coimbra: Almedina, 2004, p. 

12. 
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de ordem ― art. 827 do Código Civil). O benefício de ordem deve ser alegado pelo 

fiador na contestação, indicando bens idôneos do devedor para suportar a dívida.
63

 

Pode, no entanto, ser acordado entre as partes que o fiador terá responsabilidade 

solidária, conforme previsto no art. 828 do Código Civil, hipótese na qual o credor 

poderá acionar tanto o devedor quanto o fiador. 

Quanto à forma, a fiança deve ser formulada por escrito, conforme art. 819 do 

Código Civil. Mas quanto à solenidade, a doutrina se divide entre os que entendem que a 

fiança é um contrato solene
64

, enquanto outros defendem que é um contrato formal, 

porém não solene, uma vez que não exige a celebração de escritura pública.
65

 

A esse respeito, o entendimento consolidado pelo STJ é no sentido de que o 

contrato de fiança deve obedecer a forma escrita, é consensual e deve ser interpretado 

restritivamente e no sentido mais favorável ao fiador.
66

 Cabe esclarecer que a natureza 

consensual da fiança está ancorada no fato de que, para se formar um título perfeito, basta 

o acordo entre as partes, não demandando qualquer tipo de entrega de coisa, como é o 

caso dos contratos reais. 

Feitas essas considerações acerca do regime da fiança, cabe examinar a forma 

como se extingue. A Seção III do Capítulo XVIII (artigos 837 a 839) do Código Civil 

dispõe justamente sobre o tema, relacionando como causas de extinção da fiança: a 

oposição do credor de exceções pessoais ou extintivas da obrigação que dizem respeito 

                                                           

63 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil. Contrato em espécie. 4a ed. São Paulo: Atlas, 2004, p. 438. 

64 Para Maria Helena Diniz forma e solenidade são sinônimos (DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito 

Civil: teoria das obrigações contratuais e extracontratuais. Vol. III. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 99). 

No mesmo sentido, Gabriel Figueiredo entende que a fiança é um contrato solene, uma vez que a lei exige 

que adote a forma escrita. (FIGUEIREDO, Gabriel Seijo Leal de. Contrato de Fiança. São Paulo: Saraiva, 

2010, p.  57). 

65 “O contrato solene entre nós é aquele que exige escritura pública. Outros contratos exigem forma 

escrita, o que os torna formais, mas não solenes. No contrato solene, a ausência de forma torna -o nulo. 

Nem sempre ocorrerá a nulidade, e a relação jurídica gerará efeitos entre as partes,  quando se trata de 

preterição de formalidade, em contrato não solene” (VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil. Teoria 

Geral das Obrigações e Teoria Geral dos Contratos. Vol. II. 13a ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 439). No 

mesmo sentido, Flávio Tartuce (TARTUCE, Flávio. Direito Civil 3: teoria geral dos contratos e 

contratos em espécie. 8a ed. São Paulo: Editora Método, 2013, p. 35).  

66 AgRg no Ag 788469 / SP, Min. Relatora Laurita Vaz, 5a Turma, DJe 07/04/2008. 
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ao devedor principal
67

; se o credor conceder moratória ao devedor, sem o consentimento 

do fiador; se, por culpa do credor, o fiador não puder sub-rogar-se nos seus direitos e 

preferencias; se o credor aceitar objeto diverso como pagamento da dívida; ou, ainda, se o 

fiador invocar o benefício de ordem e por demora na execução o devedor principal acabar 

caindo em insolvência.  

Existem, porém, outras causas de extinção da fiança, determinadas, por exemplo, 

de acordo com o prazo em que foi contratada. Sendo a fiança por prazo indeterminado, o 

fiador poderá exonerar-se quando lhe convier, mediante o envio de notificação, ficando 

responsável pelos sessenta dias subsequentes (art. 835 do CC), de modo que o afiançado 

tenha tempo de fazer a substituição da fiança. Sendo a fiança por prazo determinado, 

apenas após o transcurso do prazo acordado, ou caso sobrevenha alguma outra causa de 

extinção, o fiador poderá se exonerar da obrigação.  

Com efeito, caso o devedor venha a efetivamente pagar a dívida, também se 

extingue a fiança. Nesse caso, o fiador sub-roga-se nos mesmos direitos do credor da 

obrigação afiançada, passando ele a ser o credor em face do afiançado. Orlando Gomes 

ensina que: “se o fiador pagar a dívida, subroga-se nos direitos do credor. Passa a ser 

credor do afiançado, investindo-se nos mesmos direitos do credor da obrigação principal, 

por ele cumprido. Há, portanto, simples substituição de credor”
68

. 

A ação de regresso movida pelo fiador em face do afiançado pode incluir, além da 

dívida principal, perdas e danos (art. 832 do CC), bem como juros desde o desembolso 

(calculados com o mesmo índice acordado na obrigação principal ou, caso não haja tal 

previsão, os juros legais de mora - art. 833 do CC) e a correção monetária69. 

                                                           

67 Como exceções pessoais passíveis de alegação pelo fiador, elenca Arnaldo Rizzardo: “a incapacidade 

para ser fiador, a nulidade da fiança, a exoneração pela decorrência do prazo, pela moratória etc. Como 

causas de extinção que pode alegar, salientam-se a prescrição, a compensação, a novação feita sem 

consenso do fiador com o devedor originário, e outras já observadas” (RIZZARDO, Arnaldo. Contratos. 

Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1195). 

68 GOMES, Orlando. Contratos. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 540. 

69 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil. Contrato em espécie. 4a ed. São Paulo: Atlas, 2004, p. 437-

438. 
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A fiança, tal qual as garantias autônomas, melhor descritas adiante, permite a 

inserção da cláusula “à primeira solicitação” ou “à primeira demanda”, ainda que possa 

parecer de certa maneira incompatível com uma das principais características da fiança, 

que é a acessoriedade. A fiança é o instituto que guarda maior semelhança com a garantia 

autônoma, paralelismo esse que será dissecado em capítulo posterior. Cabe, por ora, tecer 

considerações sobre o aval. 

O aval é uma modalidade de garantia exclusiva dos títulos cambiais, conceituada 

por Venosa como “uma declaração, cuja finalidade é garantir o pagamento de um título 

de crédito”
70

, que pode ser prestada por um estranho ou por alguns dos sujeitos já 

obrigados no título
71

. Foi originalmente regulada pelo Código Comercial e hoje vem 

capitulada no art. 897 da Lei 10.406/02 e demais legislações específicas.     

Embora fiança e aval sejam garantias pessoais, convém ressaltar que  a fiança 

pode ser adotada como meio de garantir qualquer tipo de obrigação contratual, legal ou 

judicial, enquanto o aval é restrito aos débitos submetidos aos princípios cambiários, 

gerando sempre a responsabilização solidária.
72

  Portanto, o avalista se obriga nas 

mesmas condições do avalizado, e, vencida a obrigação, pode o credor cobrar 

indistintamente do devedor principal ou do avalista, sendo certo que o aval pode ser dado 

mesmo após vencida a obrigação. 

Para Fran Martins: 

 

O avalista ocupa, na letra, a mesma posição daquele a quem 

avalizou. Não toma o avalista o lugar do avalizado pois, na 

verdade, pagando, poderá receber do mesmo a importância paga. 

Mas, apesar disso, a sua obrigação é semelhante à do avalizado, 

                                                           

70 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil. Contrato em espécie. 4a ed. São Paulo: Atlas, 2004, p. 464. 

71 MARTINS, Fran. Títulos de Crédito. Letra de Câmbio e Nota Promissória. 13. Ed. Rio de Janeiro: 

Ed.Forense, 1998, p. 153. 

72
 
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. Vol III. Contratos. Rio de Janeiro: 

Forense, 2017, p. 359. 
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donde poder o credor agir contra um ou contra outro, 

indiferentemente
73

. 

 

Caso o avalista pague a dívida, terá direito de regresso contra o avalizado e 

eventuais coobrigados. 

Acrescente-se que a fiança é um contrato e pode ter como objeto qualquer 

obrigação líquida ou ilíquida, enquanto o aval é uma declaração e garante uma obrigação 

líquida, que é a natureza da obrigação cambiária. Outra diferença de grande relevância é 

que o aval é uma garantia autônoma e não acessória, a saber: não segue o contrato 

principal, não sendo, por exemplo, nulo se assim for declarado o título cambiário
74

. Essa 

é uma forma de proteger o terceiro de boa-fé, e, consequentemente, a circulabilidade do 

crédito. 

Quanto à forma, o aval limita-se a uma assinatura de próprio punho do avalista ou 

mandatário especial, no verso do título cambial, com dizeres como “por aval de Maria”, 

em virtude do princípio da literalidade da letra de câmbio. Se for dado na frente do título, 

basta a assinatura do avalista, desde que não seja assinatura do sacado ou do emitente 

(subscritor) ou do aceitante.   

Se no aval houver a indicação da pessoa que está sendo avalizada, chama-se aval 

em preto. Caso contrário, temos o aval em branco, caso no qual presume-se que o 

avalizado é o emitente, conforme previsto no art. 899 do Código Civil.
75 

A propósito do momento da prestação do aval, a doutrina diverge sobre a 

possibilidade de ser dado o aval antes do aceite e do endosso. É admissível o aval de uma 

obrigação futura, sendo certo que, caso não ocorra o aceite, o aval não terá eficácia.
76

 

                                                           

73 MARTINS, Fran. Títulos de Crédito. Letra de Câmbio e Nota Promissória. 13. Ed. Rio de Janeiro: 

Ed.Forense, 1998, p. 162. 

74 Exceto em caso de vício de forma, conforme parágrafo 2º, do artigo 899, do Código Civil.  

75  O avalista equipara-se àquele cujo nome indicar; na falta de indicação, ao emitente ou devedor final. 

76
 
 VENOSA, Sílvio de Salvo. Contratos em espécie. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2005. p. 466. 
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Igualmente, o aval não se confunde com o endosso, que, apesar de também ser 

realizado por meio da aposição de assinatura no título, é modalidade de transferência do 

título e não de garantia. 

Conforme previsto no art. 897, parágrafo único, do Código Civil, não é admitido o 

aval parcial. 

 

1.2.2. Garantias reais 

 

Conforme leciona Menezes Cordeiro as “garantias reais ou direitos reais de 

garantia são permissões normativas de aproveitamento de coisas corpóreas, em termos de 

assegurar direitos de crédito”
77

. Portanto, as garantias reais são aquelas em que o 

garantidor elege um bem determinado para assegurar a reparação do credor em caso de 

inadimplemento do devedor, o que, em geral, é mais eficaz do que as garantias pessoais.
78

  

Fazendo referência à classificação de Luís Miguel Pestana de Vasconcelos, a 

garantia real representa um reforço qualitativo se o bem dado em garantia pertence ao 

próprio devedor, e um reforço qualitativo se é de propriedade de um terceiro.
79

   

 Podem ser oferecidos em garantia bens que sejam passíveis de alienação 

(requisito objetivo) e pode oferecer um bem em garantia o seu proprietário, que tenha, 

além do domínio a livre disposição (requisito subjetivo)
80

. Quanto ao requisito formal, a 

lei exige que conste no contrato: o total da dívida garantida ou uma estimativa; o prazo 

estabelecido para pagamento; a taxa de juros (se aplicável); e a identificação específica 

do bem oferecido em garantia (art. 1.424 do CC).  

                                                           

77 CORDEIRO, António de Menezes. Tratado de Direito Civil Português: Direito das Obrigações. 

Cumprimento e não cumprimento. Transmissão. Modificação e extinção. Garantias. Coimbra: Almedina, 

2010, v.2, t. 4, p. 54. 

78 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. Vol IV. Direitos Reais. Rio de Janeiro: 

Forense, 2017, p. 292. 

79 VASCONCELOS, Luís Miguel Pestana de. Direito das garantias. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2013, p. 

60. 

80 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. Vol IV. Direitos Reais. Rio de Janeiro: 

Forense, 2017, p. 293-296. 
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Na falta dos requisitos formais a garantia perde seu efeito perante terceiros, 

tornando-se ineficaz, uma vez que o principal benefício da garantia é a preferência do 

credor em relação aos demais sobre o fruto da alienação do bem. O efeito erga omnes da 

garantia real traz o requisito de publicidade, que é dada, por exemplo, por meio do 

registro da garantia na matrícula do bem, quando imóvel, ou da entrega do bem dado em 

garantia em caso de penhor de bens móveis. 

Importante observar que o proprietário não tem seu direito de utilização do bem 

restringido, não sendo conferido ao credor o direito de fruir do bem, mas sim aliená-lo, 

em caso de inadimplemento, para que a quantia decorrente da liquidação seja destinada 

ao pagamento da dívida
81

. 

Orlando Gomes destaca os atributos de sequela e preferência como principais 

características do direito real de garantia. A sequela significa que o vínculo da dívida ao 

bem dado em garantia não se desprende nem que ele seja alienado. O direito segue a 

coisa ileso independente da transferência de propriedade. Já a preferência consiste no 

direito do credor de ver seu direito satisfeito por aquele bem, antes de qualquer outro 

credor
82

.  

Caio Mario da Silva Pereira acrescenta a excussão como efeito da garantia real, 

que é o direito do credor de promover a venda do bem em pregão público por meio do 

Poder Judiciário para satisfazer seu crédito em caso de inadimplemento. O autor também 

menciona a indivisibilidade, no sentido de que a garantia incide sobre o bem por inteiro, 

não podendo ser parcialmente alienado sem a anuência do credor, bem como no sentido 

de que sobrevive à totalidade da garantia mesmo em caso de pagamento parcial da 

dívida
83

. 

Se com o valor obtido por meio da alienação for possível quitar a dívida e ainda 

restar saldo, o remanescente será devolvido ao proprietário ou, se for o caso, será 

                                                           

81 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. Vol IV. Direitos Reais. Rio de Janeiro: 

Forense, 2017, p. 293. 

82 GOMES, Orlando. Direitos Reais. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 378. 

83 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. Vol IV. Direitos Reais. Rio de Janeiro: 

Forense, 2017, p. 296-299. 
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destinado a outros credores de forma proporcional ao valor de suas dívidas. Por outro 

lado, se o valor do bem não for suficiente para satisfazer a dívida, então o credor poderá 

buscar no patrimônio do devedor outros bens para quitação de seu crédito, sendo certo 

que nesse caso não terá qualquer preferência em relação a outros credores que 

eventualmente se habilitem. 

A garantia real se extingue por meio do pagamento do débito, da remissão (perdão 

da dívida pelo credor), da excussão (com penhora e hasta pública), bem como da renúncia 

do credor ou a confusão, na mesma pessoa, de credor e devedor
84

 
85

.  

Os direitos reais de garantia são: o penhor, a anticrese e a hipoteca, disciplinados 

no Livro III, capítulo X do Código Civil Brasileiro. Caio Mario menciona, ainda, a 

alienação fiduciária em garantia
86

.  

No campo do Direito, a palavra penhor possui três significados: o direito real de 

garantia, o contrato  de penhor, bem como o bem penhorado (objeto do contrato de 

penhor e da garantia).
87

 No sentido de direito real de garantia, o penhor é a afectação 

jurídica de um bem móvel, para satisfação de determinado direito de crédito.  

A hipoteca é “o direito real de natureza civil, incidente em coisa imóvel do 

devedor ou de terceiro, sem transmissão da posse ao credor”
88

. Também é admitida a 

hipoteca de determinados bens imóveis como navios e aeronaves.
89

 Além da 

                                                           

84 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direitos Reais. 13a. ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 546/547. 

85 Vide artigos 1436, 1499 e 1500 do Código Civil: 

Art. 1.436. Extingue-se o penhor: I - extinguindo-se a obrigação; II - perecendo a coisa; III - renunciando o 

credor; IV - confundindo-se na mesma pessoa as qualidades de credor e de dono da coisa; V - dando-se a 

adjudicação judicial, a remissão ou a venda da coisa empenhada, feita pelo credor ou por ele autorizada. 

Art. 1.499. A hipoteca extingue-se: I - pela extinção da obrigação principal; II - pelo perecimento da coisa; 

III - pela resolução da propriedade; IV - pela renúncia do credor; V - pela remição; VI - pela arrematação 

ou adjudicação. Art. 1.500. Extingue-se ainda a hipoteca com a averbação, no Registro de Imóveis, do 

cancelamento do registro, à vista da respectiva prova. 

86  PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. Vol IV. Direitos Reais. Rio de Janeiro: 

Forense, 2017, p. 382. 

87  VENOSA, Sílvio de Salvo. Direitos Reais. 13a. ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 549.  

88 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: direitos reais. p. 330. 

89 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direitos Reais. 13a. ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 532. 
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regulamentação do Código Civil (arts. 1473 a 1505), a instrumentalidade da hipoteca está 

prevista na Lei de Registros de Públicos (Lei 6015/73).  

Há uma tendência de supressão da anticrese devido ao desuso do instituto, mas o 

Código Civil de 2002 manteve a previsão legal da figura.  Na Anticrese o credor assume 

a posse do bem para usufruir de seus frutos, amortizando a dívida ou recebendo juros. 
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2. A GARANTIA AUTÔNOMA 

 

2.1. Contexto Histórico 

 

Ao fim da Segunda Guerra Mundial os países envolvidos encontravam-se em uma 

situação de fragilidade econômica e começavam a buscar meios para resgatar o 

crescimento econômico, o que gerou uma multiplicação de relações jurídicas entre partes 

de diferentes nacionalidades.
90

 Essas relações muitas vezes careciam de uma mútua 

confiança entre os contratantes (que muitas vezes não haviam ainda experimentado 

qualquer tipo de relação) e acabavam por gerar insegurança diante: (i) da falta de 

conhecimento do mercado e sistema legal do país de origem do parceiro; (ii) do fato de 

que, mesmo empresas de grande porte, comumente não possuíam bens em todos os países 

em que atuavam (o que sempre gera, automaticamente, um alerta em relação à ainda 

difícil e muitas vezes demorada execução em país estrangeiro).  

Tais características dificultam que as partes tenham assegurado o cumprimento de 

obrigações e obtenham uma reparação em casos de descumprimento
91

. Solução típica 

para esse problema é a exigência de garantias, como fiança ou seguro-garantia. No 

entanto, no âmbito de relações internacionais, esse tipo de mecanismo pode não conferir 

um nível de conforto suficiente, uma vez que o título está vinculado a uma obrigação que 

pode ser passível de apreciação perante um sistema legal estrangeiro ― o que gera um 

grau de incerteza tanto acerca do tempo para recebimento de uma reparação, quanto a 

particularidades da lei aplicável que possam, eventualmente, impedir tal ressarcimento ― 

sem falar nas influências políticas imprevisíveis.
92

   

                                                           

90 JARDIM, Mônica. A garantia autónoma. Coimbra: Almedina, 2002 

91 Uma solução para mitigação de riscos comumente adotada é a precificação dos mesmos, de modo que 

tais receios acabam por tornar também mais onerosos os negócios. 
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MENDES, Eduardo Heitor da Fonseca. A garantia autônoma no direito brasileiro. In:  GUEDES, Gisela 

Sampaio da Cruz; MORAES, Maria Celina Bodin de; e MEIRELES, Rose Melo Venceslau  (coord.). 

Direito das Garantias. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 105-106. 



 
 

33 
 

 
 

Sobre as modalidades de garantias tradicionais, Antonio Sequeira observa que “as 

garantias eram demasiado rígidas e pesadas para poderem ser moldadas ao ritmo do 

crescimento econômico”
93

, enquanto Francisco Cortez, destaca acerca das fragilidades 

das garantias tradicionais que: 

 

[...] a fiança, que fraqueja devido à sua essencial acessoriedade, o aval 

que não responde devido à sua dependência natural em relação à certos 

títulos de crédito e limitada autonomia e o depósito de valores que se 

revela, pelo congelamento de riqueza que implica, um instrumento 

claramente antí-econômico.
94 

 

Nesse ambiente, o mercado de garantias se aprimorou para atender os anseios do 

mercado internacional, e surgiu a figura das garantias autônomas de primeira demanda 

(ou garantias à primeira solicitação)
95

 ― destinadas a assegurar o cumprimento de 

obrigações como a devolução de adiantamentos, a performance de contratos e a 

realização de pagamentos
96

 ― cujas principais características são a autonomia em relação 

ao contrato em que a obrigação garantida foi prevista (contrato base) e a automaticidade 

do pagamento, que deve ser feito mediante mera solicitação.  

Muito antes de se tornar objeto de estudo do direito, a figura da garantia bancária 

autônoma se tornou uma prática negocial, principalmente no comércio internacional.  A 

utilização da garantia autônoma se intensificou em 1973 com o boom do petróleo. Os 

países produtores do insumo multiplicaram o número de contratações de bens e serviços, 

como os de construção, e, preocupados com a segurança dos negócios celebrados, 

                                                           

93 RIBEIRO, Antônio Sequeira Ribeiro In.: Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Inocêncio 

Galvão Telles - Volume II - Direito Bancário, A Garantia Bancária Autónoma à Primeira Solicitação: 

Algumas Questões, Almedina, Coimbra, 2002, p. 290. 

94  CORTEZ, Francisco. A Garantia Bancária Autónoma – Alguns Problemas. Revista da ordem dos 

Advogados, ano 52, vol. II, julho de 1992, p. 518. 

95 Como a garantia é mais segura para o beneficiário e transfere ao banco um risco maior, o produto é mais 

caro, e, por isso, também apresentou-se como vantajoso para as instituições financeiras.  

96 Esse tipo de obrigação historicamente já vem acompanhado de uma garantia correspondente, a novidade 

aqui é a modalidade da garantia.  
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passaram a exigir que empresas estrangeiras apresentassem garantias autônomas para 

trabalhar no mercado local
97

. 

A doutrina atribui ao alemão Rudolf Stammler a criação da garantia autônoma. O 

autor, em sua obra “Der Garantievertrag”, criou um conceito de garantias que não 

estivessem vinculadas à obrigação principal, sendo fonte de uma obrigação autônoma
98

.  

Em um primeiro momento houve uma resistência da doutrina e jurisprudência de 

alguns países, como Portugal, principalmente pelo fato de ser vedado na legislação desse 

país a celebração de negócios jurídicos sem causa. Porém, este posicionamento tornou-se 

um obstáculo comercial para os países que o adotaram, colocando-os em uma posição de 

desvantagem em relação aos demais. Não se pode também olvidar que a utilização desta 

garantia já era uma realidade no ambiente comercial muito antes de se tornar objeto de 

avaliação jurídica, de modo que o entendimento pela ilegalidade do instituto foi 

contraposto por argumentos jurídicos consistentes e superado, de modo que sua 

legalidade hoje já não é mais questionada
99

. 

Mais recentemente o que se discute é a extensão da autonomia e eventuais 

exceções, como em casos de atos fraudulentos ou abusivos dos beneficiários. Henry 

Lesguillons  divide a evolução da garantia autônoma em três momentos: o da infância, 

em que se procurou o apoio dos tutores, o da adolescência, em que se reivindicou a sua 

autonomia, e o da maturidade, em que se buscou o equilíbrio da figura.
100 
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2.1.1 Evolução da regulamentação  

 

As Comissões Bancária e de Direito e Prática Comercial da CCI, com o objetivo 

de criar um regramento internacional e uniforme acerca das garantias bancárias no 

comércio internacional, suprindo a lacuna nos regramentos nacionais, criaram em 1978 as 

“Regras e Usos sobre Garantias Contratuais” (URCG 325)
101

. 

No regramento, as garantias vinham divididas em: garantia de proposta ―― 

aquela oferecida em licitações ou concorrências, com o objetivo de assegurar que o 

participante cumpriria as obrigações do edital; garantia de performance ―― destinada a 

assegurar o cumprimento das obrigações contratuais; e garantia de adiantamento ―― 

apresentada para garantir o repagamento de um eventual adiantamento financeiro 

prestado pelo contratante ao contratado
102

.  

O regramento previa que, para que o banco realizasse o pagamento de qualquer 

das modalidades de garantia, o solicitante deveria fazer o pedido por escrito e este 

deveria ser recebido pelo banco antes da data de vencimento da garantia. Ademais, a 

demanda deveria vir acompanhada pelos documentos comprobatórios previstos na 

própria garantia ou na Brochura.  

Caso não houvesse previsão específica no instrumento de garantia, no caso das 

garantias de licitação, o beneficiário deveria apresentar uma declaração de que o licitante 

vencedor da concorrência se recusou a assinar o contrato, e no caso de performance ou de 

adiantamento, o requerente deveria apresentar uma decisão judicial, sentença arbitral ou 

declaração do devedor anuindo à execução da garantia. 

Logicamente essas exigências tornavam o pagamento das garantias um processo 

complexo e dificultavam o recebimento pelo beneficiário, não atendendo aos anseios de 
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agilidade e segurança dos negócios internacionais. Dessa forma, a normativa acabou por 

não alcançar a divulgação e aceitação necessárias pelos players do mercado. 

Assim, em 1983, a CCI apresentou um Projeto de Código de Usos sobre Garantias 

e Fianças à Primeira solicitação, com o objetivo de corrigir as regras de 1978 (ainda que, 

na verdade, as regras de 78 nunca tenham sido revogadas, mas, sim, caído em total 

desuso). Nesse momento foram acrescentadas disposições aplicáveis às garantias à 

primeira solicitação. O projeto acabou por ser abandonado em 1988, diante de intensos 

debates acerca da figura e de dificuldades técnicas de uniformização
103

. 

Uma década depois, em 1992, a Câmara de Comércio Internacional finalmente 

publicou um guia uniformizando as regras aplicáveis especificamente sobre as garantias 

de primeira demanda (Guide to ICC Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG 

458). O artigo 2 da URDG conceitua as garantias de primeira demanda como: 

 

a) For the purpose of these Rules, a demand guarantee (hereinafter 

referred to as "Guarantee") means any guarantee, bond or other 

payment undertaking, however named or described, by a bank, 

insurance company or other body or person (hereinafter called "the 

Guarantor") given in writing for the payment of money on presentation 

in conformity with the terms of the undertaking of a written demand for 

payment and such other document(s) (for example, a certificate by an 

architect or engineer, a judgment or an arbitral award) as may be 

specified in the Guarantee, such undertaking being give: 

i) at the request or on the instructions and under the liability of a party 

(hereinafter called "the Principal"); or 

ii) at the request or on the instructions and under the liability of a bank, 

insurance company or any other body or person (hereinafter "the 

instructing Party") acting on the instructions of a Principal. 
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Portanto, a URDG inovou ao reconhecer a existência de uma modalidade de 

garantia autônoma em relação ao negócio jurídico principal, e que deveria ser paga 

mediante a mera solicitação, sem qualquer comprovação efetiva do descumprimento. 

O URDG 458 sofreu críticas no sentido de que favoreceria as instituições de 

crédito e de que sua aplicação, tal qual a das regras de 1978, dependia de expressa 

referência no negócio. A URDG 458 foi revisada em 2010, com o lançamento da versão 

URDG 758. Essa última versão reflete de forma mais adequada à realidade do mercado e 

aborda os problemas surgidos da pratica comercial, de modo que alcançou uma ampla 

aceitação e utilização. 

Ainda sobre o regramento desenvolvido pela CCI, em 1998 o órgão publicou a 

International Standby Practices (Brochura 590), com o objetivo de sistematizar as regras 

aplicáveis às Stand-by Letters of Credit.  

Em paralelo ao regramento elaborado pela CCI, a Organização das Nações Unidas 

(ONU) também decidiu uniformizar as regras sobre garantias no comércio internacional e 

em 1995 aprovou a “United Nations Convention on Independent Guarantees and Stand-

By Letters of Credit”
104

, com o objetivo de estabelecer um regramento com força legal, 

que regulasse a matéria sem privilegiar direitos de nenhuma das classes interessadas.  

A convenção acabou por elaborar um texto bastante similar ao da CCI, não 

obstante uma ou outra divergência. Certo é que, havendo duas regulamentações 

internacionais para uma mesma temática, uma delas acabará por desaparecer.  

A adoção da modalidade de garantias autônomas pelo Banco Mundial e o seu 

reconhecimento pela Comissão das Nações Unidas para o Direito Comercial 

Internacional (UNCITRAL) e a International Federation of Consulting Engineers 

(FIDIC) colaboraram para a aceitação e disseminação do instituto no comércio 

internacional
105

. Certamente essas diretrizes estabelecidas por órgãos mundialmente 
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respeitados foram fundamentais para a evolução, o delineamento e a disseminação do 

instituto.     

 

2.2. Causalidade e Função 

 

A questão da causalidade da garantia autônoma ganhou relevância quando da 

verificação de sua admissibilidade em países cujo ordenamento jurídico veda a 

celebração de negócios jurídicos sem causa (exceto quando expressamente autorizado em 

lei), como Portugal, França e Itália. Se a garantia autônoma não tivesse causa, então, seria 

ilegal.  

Por outro lado, em países como a Alemanha, a celebração de contratos sem causa 

é admitida, de modo que foi criado o conceito de negócio jurídico abstrato, que seria 

aquele que produz efeitos independente de sua causa, sendo a mesma irrelevante para sua 

validade ou eficácia
106

. 

No Brasil, o Código Civil de 1916, influenciado pelo modelo alemão, mencionava 

no art. 90 que “Só vicia o ato a falsa causa, quando expressa como razão determinante ou 

sob forma de condição”. Porém, a expressão “falsa causa” foi substituída no Código Civil 

de 2002 pela menção ao “falso motivo” (art. 140), no intuito de alcançar maior precisão 

na redação do artigo, até porque a palavra “causa”, que pode ter um significado mais 

amplo, era interpretada no sentido de “motivo”
107

.  

Hoje, parte da doutrina brasileira entende a causa sob um aspecto objetivo, de 

modo que seria indispensável para que o negócio jurídico produzisse efeitos (causalistas), 

enquanto a outra parte crê que a questão da causa é vazia de conteúdo: equipara-se ao 

objeto ou consentimento, não sendo considerada pelo Código Civil como um requisito do 

Negócio Jurídico (anticausalistas).  
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De qualquer modo, tornou-se pacífico que a garantia autônoma é um negócio 

jurídico causal
108

 e, dessa forma, legal.  

A expressão “causa” possui uma série de significados: o próprio fato jurídico, o 

motivo (psicológico ou objetivo), a causa da juridicidade dos próprios atos humanos, a 

causa da atribuição patrimonial, dentre outros
109

.  

Considerando a definição de causa como fim do negócio jurídico, que parece ser a 

mais adequada
110

, temos que “a função da garantia autônoma não é, tanto, a de assegurar 

o cumprimento de um determinado contrato. Ela visa, antes, assegurar que o beneficiário 

receberá, nas condições previstas no texto da própria garantia, uma determinada quantia 

em dinheiro”
111

. Menezes Cordeiro acrescenta que garantia autônoma tem como 

finalidade dar credibilidade ao seu ordenador no âmbito do contrato base
112. 

 A garantia autônoma é uma obrigação causal, já que tem função de garantia, 

objetivada especificamente no próprio título. Portanto, descabido o argumento de que 

seria um contrato abstrato, pois sua justificação estaria no contrato-base, sendo certo que, 

seguindo esse raciocínio, todos os atos jurídicos seriam causais, pois todos possuem 

alguma justificação
113

.
 
Assim, resta claro que o contrato de garantia não é abstrato no 

sentido de abstração como um contrato cuja causa não é parte do conteúdo.  

Há, porém, outro sentido de abstração, que diz respeito a obrigações que podem 

ter qualquer causa, ou seja, que podem se prestar a garantir qualquer tipo de relação 

jurídica base. É uma oposição às obrigações que só podem ter causas específicas. Por 

exemplo, a duplicata mercantil só pode ser emitida se o negócio base for de compra e 
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venda mercantil (obrigação vinculada), enquanto o cheque pode ser emitido como 

garantia (ou pagamento) de qualquer tipo de negócio (abstrato)
114

. Levando em conta 

essa interpretação de abstração, então a garantia autônoma seria abstrata.  

Dessa forma, classificar a garantia autônoma como abstrata ou não, parece ser 

muito mais uma questão do significado que se dá ao conceito de abstração. Não há uma 

divergência sobre as características da garantia autônoma, mas sim em relação à 

definição de abstração. Sendo assim, os dois sentidos acima expostos têm utilidade e 

justificação para sua utilização, exigindo-se apenas cautela ao utilizar o termo para que 

não se desvirtue o entendimento sobre as individualidades da garantia autônoma.  

É importante não confundir abstração com autonomia, que é a “falta de liame 

jurídico entre a obrigação dita autônoma e aquela que lhe deu origem”
115

, ou o “direito 

conferido ao portador do título de invulnerabilidade às exceções pessoais cabíveis aos 

anteriormente possuidores e aos meios de defesa fundados em outras obrigações 

constantes do título”
116

, como será melhor exposto no subcapítulo específico.  

A garantia autônoma é um negócio jurídico causal e "sendo causal, é um negócio 

jurídico autônomo com respeito à obrigação garantida e ao vínculo constituído entre o 

devedor e o garante"
117

. 

Na verdade, o garantidor está assumindo uma obrigação diversa daquelas 

assumidas pelo ordenador no contrato base. O garantidor não se compromete a cumprir 

obrigação alheia, como é o caso da fiança, mas sim uma obrigação própria de pagar uma 

indenização máxima, na quantia estabelecida no título, em caso de descumprimento de 

uma obrigação pelo ordenador. 
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Destaca Francisco Cortez que “Este carácter indemnizatório da obrigação do 

garante, mas em termos de responsabilidade pelo risco, é, aliás, sublinhado tanto pela 

jurisprudência internacional mais recente, como pela mais antiga doutrina portuguesa”
118

. 

No mesmo sentido, Leitão entende que: 

 

À semelhança da fiança, a garantia autónoma tem natureza contratual, 

sendo um negócio causal na medida em que comporta em si uma função 

económico-social própria: a função de garantia. Efectivamente, à 

semelhança do que acontece na fiança o garante não promete o 

resultado da prestação a título primário, mas antes para a hipótese de 

não se verificar o cumprimento por parte do devedor principal
119

. 

 

Sendo assim, passamos a analisar o conceito e classificação da garantia autônoma.  

 

2.3. Conceito e classificação 

 

Inocêncio Galvão Telles conceitua a garantia autônoma da seguinte forma: 

 

A garantia autónoma é a garantia pela qual o banco que a presta se 

obriga a pagar ao beneficiário certa quantia em dinheiro, no caso de 

alegada inexecução ou má execução de determinado contrato (o 

contrato-base), sem poder invocar em seu benefício quaisquer meios de 

defesa relacionados com esse mesmo contrato.
120 

 

Menezes Leitão, por sua vez, define que: 
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Esta garantia ocorre quando determinada entidade (normalmente uma 

instituição bancária ou financeira) vem garantir pessoalmente a 

satisfação de uma obrigação assumida por terceiro, independentemente 

da validade ou eficácia desta obrigação e dos meios de defesa que a ela 

possam ser opostos, assegurando assim que o credor obterá sempre o 

resultado do recebimento dessa prestação.
121 

 

Portanto, considerando a classificação das garantias desenvolvida no capítulo 1, 

temos que a garantia autônoma é uma garantia especial, já que é uma proteção ao credor 

além da garantia geral das obrigações. Está inserida no grupo das garantias pessoais, uma 

vez que o patrimônio de um terceiro poderá ser acessado para satisfação do crédito. 

Como, em regra, esse terceiro é um banco, é também classificada como bancária. 

Conforme leciona Menezes Cordeiro: “as garantias bancárias são garantias pessoais 

prestadas por bancos. Podem consistir em fianças, mandatos de crédito, avales, aceites 

bancários ou ter natureza autônoma”
122

. 

Alguns fatos estimulam hoje a utilização de garantias bancárias, como a 

valorização das garantias pessoais em relação às garantias reais, em decorrência de 

fatores como as dificuldades na execução de bens e a volatilidade de valores, que 

acabaram tornando a garantia fidejussória mais segura e imediata se prestada por uma 

entidade idônea
123

. Outras circunstâncias que impulsionaram a contratação de garantias 

bancárias foram: o aumento de modalidades de garantias, a ampliação de seus objetos e a 

mobiliarização (ingresso no mercado mobiliário) e internacionalização das garantias.  

Vale observar que, ainda que a maior parte das garantias autônomas seja, de fato, 

prestada por bancos, por vezes, podem ser prestadas por outras instituições, como 

companhias de seguros, de modo que o termo “garantias bancárias” deve ser visto com 

cautela. 
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Como não possui previsão legal, a garantia autônoma é também um contrato 

atípico, baseado na autonomia privada. Por isso, é consensual, uma vez que não possui 

um requisito de forma, e também inominado, já que não conta com um nomen iuris. 

Ademais, é um contrato não real, já que não depende de tradição da coisa; não 

sinalagmático, pois só estabelece obrigações para o garante; e gratuito, uma vez que 

somente o beneficiário recebe um benefício, sem qualquer retribuição ao garantidor
124

. 

Inocêncio Galvão Telles ressalta que há quem se incline no sentido de que a 

garantia autônoma é um ato unilateral, mas essa posição é isolada e equivocada, sendo o 

entendimento predominante o de que é um contrato, unilateral ou não sinalagmático
125

, 

uma vez que cria obrigações somente para uma das partes ―― o garante
126

.  

Há, porém, entendimento no sentido de que é unilateral em relação aos seus 

efeitos, mas bilateral em relação à sua formação: 

 

Afirma-se, ainda, ser o contrato de garantia autônoma a representação 

de um negócio jurídico bilateral, envolvendo duas partes em sua 

formação, embora a aceitação expressa do beneficiário se dê de maneira 

tácita no âmbito da prática comercial ou possa ser dispensada (caso da 

URDG 758), hipótese em que será formado por negócio unilateral. 

Nesse sentido, a emissão do termo de garantia pelo garantidor é 

caracterizada tanto por uma proposta quanto por uma aceitação do 

beneficiário, o que se admite em face da complexa operação negocial de 

que a garantia autônoma é apenas uma das peças. Não parece estar em 

desacordo com o direito interno brasileiro, que estabelece, no já citado 

artigo 111 do Código Civil, que “o silêncio importa anuência, quando 

as circunstâncias ou os usos o autorizarem, e não for necessária a 

declaração de vontade expressa”
127

. 
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Apesar de não haver uma exigência de forma, Menezes Leitão pontua que é 

fundamental que a garantia seja celebrada por escrito, “para assegurar a ponderação da 

decisão do garante”
128

. 

Apesar de ser considerada um negócio legalmente atípico, a garantia autônoma é 

classificada como socialmente típica. Enquanto o tipo legal demanda a existência de uma 

norma que preveja a figura, o tipo social, tem como origem uma pratica constante, 

reiterada do mercado, e é caracterizado pela existência de um modelo de comportamento 

completo, que permita tanto a contratação quanto a interpretação de uma determinada 

espécie de contrato, nos usos e costumes de uma sociedade
129

. 

Entretanto, a principal característica desta modalidade de garantia, é que lhe dá 

nome: a autonomia.  

 

2.3.1. Autonomia 

 

A autonomia da garantia em relação à obrigação principal é o elemento central 

desta modalidade. Delimitar a fronteira entre a obrigação-base e a garantia autônoma 

―― ainda que seja uma tarefa complexa ― é fundamental para um entendimento 

jurídico adequado acerca desta garantia.  

A desvinculação da garantia em relação ao contrato base representa uma 

derrogação da acessoriedade. A garantia autônoma é um contrato não-acessório, 

entendidos os contratos acessórios como aqueles que dependem da existência de outros, e 

cuja função é “garantir o cumprimento de obrigações contraídas em ‘contrato principal’, 
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como o penhor, [...], a hipoteca, a fiança e a caução, mas não são apenas acessórios os 

‘contratos de garantia’, senão ‘todos’ os que têm como pressuposto outro contrato”
130

. 

Menezes Leitão defende que: 

 

A garantia autónoma é assim um negócio causal não acessório, cuja 

distinção da fiança reside precisamente na ausência da acessoriedade. 

Por esse motivo, saber se num caso concreto as partes pretenderam 

celebrar uma garantia autónoma ou antes uma fiança será normalmente 

uma questão de interpretação negocial: a de averiguar se as partes 

pretenderam que a obrigação do garante ficasse ou não dependente das 

excepções oponíveis à obrigação principal devendo, em caso de dúvida, 

presumir-se pela mera estipulação da fiança. [...] Este tipo de garantia 

limita-se, por isso, à derrogação da regra da acessoriedade existente na 

fiança. Assim, ao contrário da fiança, que se caracteriza pela 

acessoriedade, permitindo a fiador recusar a prestação em caso de 

invalidade da obrigação principal (art.º 632.º, n.º 1), ou em caso de 

existirem meios de defesa oponíveis a essa obrigação (art.º 637.º), a 

garantia autónoma não depende da obrigação principal, podendo ser 

exercida logo que se verifiquem os seus pressupostos, e mesmo em caso 

de invalidade desta ou da existência de excepções a esta.
131 

 

A esse respeito, é importante ressaltar que a existência de uma causa para o 

negócio jurídico não implica em acessoriedade, bastando observar a função da garantia 

acima exposta para entender que a própria causa afasta a garantia do negócio-base, 

fazendo-a autônoma em relação a ele.  

Então, o efeito da autonomia deve ser entendido como a “impossibilidade de o 

garante usar ´os meios de defesa´ próprios do devedor garantido, ou ainda, a não 

invocabilidade pelo garante de ´quaisquer objecções sobre a subsistência ou validade do 

crédito do beneficiário perante o devedor garantido”
132

. 
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Assim, o garante não poder recusar o cumprimento com base em circunstâncias 

relacionadas com o contrato base. Uma vez que assumiu uma obrigação independente do 

contrato base, o garante terá de honrá-la levando em conta somente os requisitos 

acordados no próprio texto da garantia. Conforme observa Menezes Cordeiro: 

 

Exigida a garantia ― os textos das garantias invariavelmente 

requerem que o seja por escrito ―, o garante só poderá opor ao 

beneficiário as excepções literais que constem do próprio texto da 

garantia: nunca as derivadas da relação principal. Tão-pouco se 

pode reagir a ela com pretensões de enriquecimento.
133 

 

Cortez acrescenta ao conceito, como importantes elementos, a impossibilidade de 

invocar exceções relacionadas ao contrato de mandato celebrado entre o garante e o 

devedor principal, e do devedor de impedir o pagamento pelo garante. Dessa forma, 

obrigação de pagamento da garantia autônoma estaria de fato desvinculada das demais 

relações que a circundam.  

Também nessa seara de desvinculação, outro aspecto que merece atenção é a 

questão do prazo. Por uma razão lógica, o prazo da garantia deve estar condizente com o 

prazo do contrato; porém, o prazo de cada um dos instrumentos é aquele expressamente 

previsto no texto. Não se pode inferir que, por exemplo, havendo um aditamento no prazo 

do contrato principal ou em caso de descumprimento pelo contratado da obrigação no 

prazo originalmente pactuado, a garantia estaria automaticamente prorrogada
134

. 

O que se observa na pratica do mercado é que as partes acabam por prever no 

contrato base que, sendo o prazo estendido, o contratado deverá apresentar aditamento na 

garantia, de modo que acompanhe a nova data de encerramento do contrato.  

A autonomia da garantia vem regulada no artigo 5 da URDG:  
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Article 5. Independence of guarantee and counter-guarantee. a. A 

guarantee is by its nature independent o the underlying 

relationship and the application, and the guarantor is in no way 

concerned with or bound by such relationship. A reference in the 

guarantee to the underlying relationship for the purpose of 

identifying it does not change the independent nature of the 

guarantee. The undertaking of a guarantor to pay under the 

guarantee is not subject to claims or defences arising from any 

relationship other than a relationship between the guarantor and 

the beneficiary.”  

 

Um ponto importante destacado no artigo é o fato de que a referência na garantia 

ao contrato base em nada afeta a questão da autonomia. De fato, considerando duas partes 

que tenham múltiplas relações contratuais, é fundamental a referência ao contrato e 

obrigações que estão sendo garantidos. Mônica Jardim observa que o que não pode haver 

é uma referência específica às cláusulas do contrato base, situação na qual tais cláusulas 

estariam incorporadas na garantia, tornando-se parte do texto da garantia e transformando 

a garantia em acessória
135

.  

A doutrina atribui à garantia diferentes graus de autonomia, de modo que, se o 

instrumento possui a cláusula de pagamento “à primeira demanda”, teria maior 

autonomia, e caso não possua, seu grau de autonomia seria menor.
136137

 O tema da 

cláusula “à primeira demanda” será tratado no item subsequente.  

Discute-se se a autonomia abrangeria situações em que o contrato base é inválido 

ou foi extinto. Inocêncio Galvão Telles comenta que:  

 

Saber se a garantia vale ou não e se subsiste ou não apesar da invalidade 

ou extinção do contrato-base é problema que nada tem a ver com a 

causalidade ou abstracção da primeira, e sim com a sua autonomia ou 

acessoriedade em relação ao segundo. Tanto a garantia automática 
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como a fiança são causais, porque ambas estão objectivamente 

vinculadas a uma função de garantia; mas a garantia automática é 

autónoma, porque independente da validade e subsistência do contrato-

base, ao passo que a fiança é acessória, porque subordinada a essa 

validade e subsistência. 
138 

 

Também nesse sentido, Leitão defende que a garantia autônoma não depende do contrato 

principal, e, mesmo em caso de invalidade ou inexistência da relação base, deve ser 

honrado o pagamento
139

; e Luis Miguel Pestana observa que a autonomia em relação à 

obrigação principal é o elemento central dessa modalidade de garantia e deve ser 

preservada sob pena de enfraquecimento da modalidade
140

. 

Já Francisco Cortez entende que, uma vez que em sistemas como o português, o 

italiano e o francês, em que a abstração só é permitida quando expressamente prevista em 

lei, seria muito difícil admitir que a inexistência ou invalidade do contrato base em nada 

impactaria a garantia, considerando que a causa da garantia seria justamente garantir a 

relação jurídica principal
141

. 

Acrescenta que tudo depende de a tal invalidade, ou inexistência, ser indiscutível 

ouum fato controvertido. No primeiro caso, em um sistema jurídico que não admite 

negócios sem causa, haveria que se dizer que a garantia também não subsiste, podendo o 

garante invocar essa exceção. Por outro lado, na segunda hipótese, a validade ou 

existência não poderia ser invocada no momento do pagamento, ficando a avaliação para 

um momento posterior. 

Nesse sentido, as partes podem conferir autonomia à garantia, limitando as 

exceções à possibilidade de serem invocadas, mas sempre até o limite do que estabelece o 

ius cogens. Pontua Francisco Cortez que:  
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Em suma, a autonomia do contrato autónomo de garantia é 

simplesmente instrumental, no sentido que está ao serviço da causa do 

próprio contrato, e não pode significar a inoponibilidade de todas as 

excepções exteriores ao contrato de garantia. Significa antes e apenas a 

não invocabilidade pelo garante de vicissitudes verdadeiramente 

controvertidas da relação jurídica garantida ou do contrato de mandato 

para recusar o cumprimento da sua obrigação.
142 

 

Antonio Sequeira aponta que a autonomia resulta em duas ordens de razão: de um 

lado, a finalidade de desvincular a obrigação do garante das circunstancias relacionadas 

ao cumprimento da obrigação garantida e, de outro, a intenção dos contratantes de que 

haja uma independência entre a obrigação do garante e o contrato principal. Sendo assim, 

acaba por haver uma confusão entre causa objetiva do contrato (sua função) e a causa 

objetiva do contrato (resultado buscado pelas partes com a celebração do contrato).
143

 

Em regra, as garantias autônomas possuem a cláusula “à primeira solicitação”, 

embora não seja obrigatório. No mesmo sentido, outras modalidades de garantia, como a 

fiança, podem ter a cláusula “primeira solicitação”.
144

 Com essa dicotomia, passamos a 

tratar da questão da automaticidade da garantia autônoma.  

 

2.3.2. Automaticidade (garantia simples ou à primeira demanda) 

 

Menezes Leitão separa a garantia autônoma em duas modalidades: simples e à 

primeira solicitação. A simples é aquela que apenas prevê a autonomia em relação à 
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obrigação principal, admitindo, somente, a oponibilidade de exceções referentes à própria 

relação de garantia, conforme exposto no item anterior. A garantia à primeira solicitação, 

por sua vez, é aquela em que as partes estipulam o pagamento imediato da garantia 

mediante simples solicitação do beneficiário, sem qualquer análise ou discussão. 

Na garantia autónoma à primeira solicitação, a obrigação do garante de 

pagamento é devida automaticamente diante da primeira exigência de cumprimento (on 

ou upon first demand, auf erstes Anfordern, à première demande, alla prima richiesta) 

por parte do beneficiário, sendo vedado ao garante opor quaisquer exceções a essa 

exigência de cumprimento, a qual deve satisfazer de imediato, desde que respeitados os 

termos estipulados para a exigência da garantia. 

A posição das partes se inverte, conforme explica Héctor Alegria: 

 

Desde otro punto de vista se ha señalado que ellas producen el efecto de 

invertir el rol de las partes. Esto, en el sentido de que, incumplido un 

contrato, si la otra parte quiere poner en marcha sus derechos, debería 

accionar contra el incumplidor, conforme al derecho aplicable y en la 

jurisdicción correspondiente al contrato. Sin embargo, por medio de la 

garantía, el beneficiario de ella se cobra directamente del garante, a su 

“simple demanda”, y si su reclamo no era fundado o quiere ser 

debatido, por el ordenante o eventualmente por el mismo garante, 

deberán éstos demandarlo para acreditar y probar su falta de derecho al 

cobro total o parcial de la garantía. Esta inversión ha sido vista como 

una poderosa “arma de presión” de los adquirentes o licitantes, con 

distinta valoración por los prácticos y los doctrinarios.
145 

 

Portanto, a cláusula à primeira solicitação atribui automaticidade à garantia 

autónoma. A automaticidade é, então, a obrigação de pagamento imediato do valor 

garantido, mediante mera solicitação do beneficiário, e só está presente quando há, no 

texto da garantia, uma cláusula “à primeira solicitação”. Manuel Januário observa que “a 

automaticidade não é uma consequência natural e nem sequer presumida do caráter 
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autónomo da garantia, dependendo o respectivo apuramento do texto”
146

, sendo pacífico, 

na doutrina, que a garantia pode ser autônoma e não possuir a cláusula “à primeira 

demanda“.  

A automaticidade reforça a autonomia da garantia, porque praticamente anula a 

possibilidade de um litígio antes do pagamento, conferindo celeridade à entrega da 

quantia acordada ―― o prazo para pagamento é, em geral, de 48 ou 72h. Por isso, torna 

a garantia mais benéfica e segura para o beneficiário, equiparando-se a um depósito, sem 

o inconveniente da descapitalização. Nesse sentido, Inocêncio Galvão Telles observa que: 

  

O beneficiário abdica do depósito, mas no pressuposto de ser 

substituído por uma garantia que, chegado o momento oportuno, ele 

possa efectivar imediatamente, poupando-o aos incómodos e demoras 

de um procedimento judicial, e colocando afinal nas suas mãos, a 

posteriori, aqueles fundos que renunciou a receber a priori. A outra 

parte não pode deixar de se mostrar de acordo, visto tratar-se de 

sucedâneo prático de um depósito que tem vantagem em não 

efectuar.
147 

 

Vale observar, no entanto, que, para prestar uma garantia à primeira demanda, as 

instituições bancárias cobram mais caro do que uma garantia simples, face ao aumento do 

risco. Na verdade, muitos bancos só prestam este tipo de garantia caso o cliente faça uma 

aplicação em valor igual, ou quase igual (80%) ao valor da garantia (exceto em casos de 

clientes com longo e relevante relacionamento com a instituição), o que torna difícil que 

empresas de médio e pequeno porte consigam realizar esse tipo de operação.  
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2.3.3. A estrutura quadrangular da garantia  

 

Galvão Telles divide as relações que constroem a figura da garantia autônoma em 

“de natureza externa”, ou seja, quando delas participa o beneficiário, que é o caso das 

relações entre o garantido e o beneficiário e entre o garante e o beneficiário, e a de 

natureza interna, que seria àquela em que não participa o beneficiário, formando-se entre 

o garantidor e o garantido
148

. Teríamos, assim, uma relação triangular. 

Essas seriam as relações jurídicas necessárias em uma operação de garantia: uma 

relação comercial entre o ordenador e o beneficiário (que pode ser uma prestação de 

serviço, compra de mercadoria); uma relação de mandato entre o ordenador e o banco, na 

qual o ordenador solicita ao banco a emissão de uma garantia; e uma relação de garantia 

entre o banco e o beneficiário, que recebe um instrumento que dá cobertura a riscos 

relacionados ao contrato base
149

. 

Porém, mais uma relação pode ser adicionada na estrutura: a de contragarantia. 

Em diversos países a administração pública, e até determinados entes privados, exigem 

que a garantia prestada seja emitida por uma instituição bancaria local.
150

 Monica Jardim 

acrescenta que em alguns países do oriente médio, a própria legislação não permite que 

uma instituição estrangeira figure como garantidora
151

 

Nessa hipótese, o banco garantidor convida o banco local a prestar a garantia e 

presta a ele uma contragarantia. Ou seja, caso a garantia seja executada, o banco local 
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paga o valor ao beneficiário, e passa a cobrar o montante do banco contragarantidor
152

. 

Nesse caso, forma-se uma estrutura quadrangular ou indireta
153

, conforme esquema 

abaixo: 

 

 

 

A relação estabelecida entre o banco que figura como emissor final da garantia e o 

banco contratado pelo ordenador é também de mandato, sendo, nesse caso, o 

banco contragarantido, o mandatário, e o banco contragarantidor, o mandante.
154

 

Uma vez celebrado o contrato de contragarantia, para que o banco contragarantido 

emita a garantia em favor do beneficiário, o banco contragarantidor envia uma 

comunicação com os termos e condições da garantia que foi contratada pelo ordenador e 
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a operação se conclui com o envio pelo contragarantido de cópia do instrumento de 

garantia entregue ao beneficiário
155

. 

Vale observar, então, que não há relação jurídica entre o ordenador e o banco 

contragarantido. A URDG 758 dispõe em seu artigo 5 (b) que a contragarantia é 

independente do contrato de garantia: 

 

A counter-guarantee is by its nature independent of the guarantee, the 

underlying relationship, the application and any other counter-guarantee 

to which it relates, and the counter-guarantor is in no way concerned 

with or bound by such relationship. A reference in the counter-

guarantee to the underlying relationship for the purpose of identifying it 

does not change the independent nature of the counter-guarantee. The 

undertaking of a counterguarantor to pay under the counter-guarantee is 

not subject to claim or defences arising from any relationship other than 

a relationship between the counter-guarantor and the guarantor or other 

counter-guarantor to whom the counter-guarantee is issued. 

 

Portanto, são autônomas as duas garantias prestadas na relação quandrangular ―- 

a emitida pelo banco contragarantido e a prestada pelo banco contragarantidor ― 

podendo, inclusive, ter características distintas, sendo uma “à primeira demanda” e a 

outra não, ou uma fiança autônoma como garantia e uma garantia autônoma como 

contragarantia
156

. 

Ademais, podem ser acordadas datas de vencimento distintas, sendo inclusive 

recomendável que assim se proceda, para que, no caso do beneficiário chamar a garantia 

no último dia de seu prazo, o contragarantidor tenha tempo para demandar o pagamento 

da contragarantia. Os valores também podem ser distintos, e o aumento do valor da 

garantia não necessariamente implicará o aumento da contragarantia
157

. 
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Outro efeito da autonomia é a desnecessidade de comprovação de que a garantia 

foi paga para que seja demandado o pagamento da contragarantia, exceto se houver 

disposição no instrumento de garantia que assim preveja. Uma eventual fraude do 

beneficiário ao invocar o pagamento da garantia também não retira a obrigação de 

pagamento da contragarantia, exceto se demonstrada participação do contragarantido na 

fraude ou ciência
158

. 

Podem ser identificadas quatro relações jurídicas diversas na estrutura que orbita a 

garantia autônoma. A seguir analisaremos cada uma delas. 

 

2.3.3.1. A relação entre o ordenador e o banco garante  

 

Primeiramente, acerca das partes envolvidas nessa relação, é importante frisar 

que, por vezes, o ordenador pode não ser o devedor da obrigação principal, como, por 

exemplo, no caso de empresas do mesmo grupo ou a matriz que ordena a garantia para 

uma obrigação da filial, considerando que por vezes uma empresa possui mais 

credibilidade no mercado do que a outra
159

.  

O banco garantidor, por sua vez, comumente faz operações internas para emissão 

da garantia, principalmente em contratações internacionais. Então, o cliente, que possui 

relacionamento com o banco em seu país, contrata a emissão da garantia na agência local, 

e o banco emite a garantia por meio da instituição do país da prestação do serviço, ou até 

de outro banco parceiro.  
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Sobre a natureza jurídica da relação entre o ordenador e o banco, para a maior 

parte da doutrina portuguesa, é a de um contrato de mandato
160

. Assim como em diversas 

outras operações realizadas com instituições financeiras, o ordenador dá um comando ao 

banco para que realize um negócio por sua conta, sendo certo que o banco age em nome 

próprio. No código civil português o artigo 1157 prevê que o “Mandato é o contrato pelo 

qual uma das partes se obriga a praticar um ou mais actos jurídicos por conta da outra”. 

Porém, ao tratar do mandato, o Código Civil Brasileiro, no art. 653, dispõe que: 

“Opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, 

praticar atos ou administrar interesses. A procuração é o instrumento do mandato”. Sendo 

assim, Guilhardi sugere que, no âmbito da legislação brasileira, a melhor classificação 

seria de mandato sem representação
161

.  

No mesmo sentido, Duarte Pinheiro se pronuncia: 

 

O banco obriga-se a celebrar o contrato de garantia por conta do dador 

da ordem. Ou seja, na intenção de transferir para o dador os encargos da 

sua intervenção. À partida, o dador da ordem obriga-se a reembolsar o 

banco do pagamento que este venha a efectuar a solicitação do 

beneficiário da garantia autônoma. O contrato do banco com o devedor 

principal é um mandato sem representação
162

. 

 

A representação é a atuação jurídica em nome de outrem, ou seja, é um poder, 

conferido por lei ou contrato, para que outro haja legitimamente em seu nome. Como 

define Gabriel Figueiredo:  

 

Em linhas gerais, a representação se concretiza no poder que legitima 

alguém (o representante) a praticar atos ou celebrar negócios (o ato ou 
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negócio representativo) em nome de outra pessoa (o representado, 

dominus negotti ou principal), em cuja esfera jurídica se operam os 

efeitos do ato ou negócio jurídico realizado.
163

 

 

Considerando que o banco age em nome próprio e não do ordenador, de modo que 

fica pessoalmente responsável perante o terceiro com quem negocia, não produzindo 

efeitos na esfera do ordenador. Está ausente a contemplatio domini, elemento essencial 

para a configuração da representação, o que permite concluir que, de fato, não há 

representação
164

. A possibilidade de um mandato sem representação está, inclusive, 

prevista na redação do art. 663 do CC:  

 

Sempre que o mandatário estipular negócios expressamente em nome 

do mandante, será este o único responsável; ficará, porém, o mandatário 

pessoalmente obrigado, se agir no seu próprio nome, ainda que o 

negócio seja de conta do mandante. 

 

Vale observar que parte da doutrina não admite a existência desta figura, 

entendendo que a representação é característica essencial do mandato.  

O mandato possui um caráter oneroso, já que o ordenador para um valor por um 

produto oferecido pelo banco. Há, em todo caso, uma relação de confiança entre as 

partes.  

No contrato celebrado entre o banco e o ordenador, vem previsto o valor da 

contraprestação pela emissão da garantia, o dever de prestar e solicitar informações entre 

as partes, e, muitas vezes, o direito de regresso do banco em face do ordenador caso 

venha a pagar o valor garantido, com a estipulação de eventuais garantias ― como 

hipotecas, penhores ou até a exigência de que o ordenador tenha no banco investimento 
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no valor da garantia prestada, que possa ser levantado pelo banco para ressarcimento dos 

valores pagos
165

. 

A esse respeito, Duarte Pinheiro leciona que: 

 

O banco, que cumpre a obrigação de garantia, tem o direito a obter, do 

dador da ordem, o reembolso da quantia paga. E o dador devera 

reembolsar o garante, sem poder invocar meios de defesa respeitantes às 

relações dador-beneficiário. Assim, a obrigação de reembolso subsiste 

ainda que, p.e., o dador prove que, no momento da solicitação, o 

beneficiário não tinha qualquer direito, em virtude de já estar cumprida 

a obrigação principal
166

.   

 

Como regra, esses contratos são de adesão, cabendo ao ordenador aceitar as 

condições impostas pela instituição financeira ou procurar outra instituição
167

. 

A autonomia descrita no item anterior se aplicaria também à relação de mandato 

estabelecida entre o ordenador e o banco
168

. Portanto, o ordenador não tem poder para 

intervir no pagamento da garantia e qualquer instrução sua nesse sentido não terá 

qualquer efeito
169

.  

Finalmente, cabe destacar a obrigação do banco de informar ao ordenador, caso o 

beneficiário reclame o pagamento da garantia, “podendo resultar dessa específica 

consulta a recolha de elementos documentais que permitam ao Banco optar por não 

pagar, ou melhor: que determinem o dever negocial (face à relação de cobertura) de não 

pagar”
170

. 
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2.3.3.2.  A relação entre o credor e o devedor do contrato base 

 

Entre o ordenador da garantia e o beneficiário há uma relação comercial que 

justifica a prestação da garantia. Essa relação pode ser destinada à construção de uma 

rodovia, montagem de uma usina, fornecimento de algum material ou equipamento, 

dentre outros objetivos. 

Yves Poullet explica que o termo relação comercial se apresenta como mais 

adequado do que contrato, pois a garantia pode surgir ainda na fase pré-contratual, antes 

mesmo que um contrato seja celebrado ou também pode vir a ser executada mesmo que o 

contrato já esteja vencido ou tenha sido anulado
171

. O fato ´´e que ainda que não esteja 

formalizado um contrato, a relação já possui relevância jurídica, de modo que o vínculo 

também pode ser chamado de “relação jurídica base”
172

. 

Menezes Leitão a denomina, a relação entre ordenador e beneficiário, de relação 

de atribuição
173

, que é chamada  na URDG 758 como “underlying relationship”: 

“Underlying relationship means the contract, tender conditions or other 

relationshipbetween the applicant and the beneficiary on which the guarantee is based.” 

 Em regra, é no contrato base que as partes acordam que o devedor deverá 

entregar ao credor uma garantia bancária, para assegurar o cumprimento de determinadas 

obrigações. A cláusula em geral estabelece um percentual do valor total do contrato (em 

caso de garantia de performance) ou do adiantamento (em caso de garantia de 

adiantamento), e determina que o banco garantidor deve ser de primeira linha. 

 

  

                                                           

171 POULLET, Yves. Apresentação e definição das garantias praticadas na Europa. In: LESGUILLONS, 

Henry (org.). As garantias bancárias nos contratos internacionais. Versão brasileira organizada e anotada 
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2.3.3.3.A relação entre o banco garantidor e o beneficiário 

 

Na relação entre o beneficiário e o garantidor, que pode ser chamada também de 

relação de execução
174

, o último se compromete a fazer o pagamento de uma quantia, 

caso o primeiro alegue o descumprimento da obrigação garantida. O beneficiário tem 

direito a uma entrega de coisa (dinheiro), indivisível (o pagamento deve ser feito de uma 

só vez), fungível, determinada (uma vez que o valor a ser pago já está previamente 

determinado) e instantânea, caso se trate de uma garantia à primeira demanda
175

. 

Vale ressaltar que, ainda que a obrigação do contrato base seja de natureza 

diversa, a obrigação do banco será de prestação pecuniária.  

Yves Poullet chama essa relação de fiança ― embora essa nomenclatura possa dar 

ensejo a uma confusão com a garantia típica denominada fiança, o que já não é algo 

incomum, sendo, então, mais adequada a denominação “relação de garantia”
176

. 

 

2.4. Pedido de pagamento da garantia 

 

Havendo o descumprimento da obrigação assegurada, o beneficiário poderá fazer 

o pedido de pagamento da garantia, respeitando estritamente o que foi previsto no título 

(princípio do formalismo documentário), como: a forma prevista, língua, reconhecimento 

de firmas, juntada de documentos e declarações, ou o que quer que demande o texto da 

garantia. Ademais, o pedido deve ser realizado dentro do prazo de vigência da garantia
177

.  
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Recebido o pedido, o banco passará a analisar se a solicitação foi formulada de 

acordo com o que previa o texto da garantia e dentro do período de validade da mesma, 

conforme determina o art. 9 da Brochura 758 da CCI
178

. Ainda que a garantia seja 

automática, a instituição bancária não deve fazer o pagamento “de olhos fechados”
179

. 

Lesguillons observa que também deverá o garantidor verificar se a garantia está 

sendo invocada pelo inadimplemento de uma obrigação do contrato onde está prevista a 

obrigação que está garantindo. Caso o mesmo credor e mesmo devedor tenham celebrado 

múltiplos contratos com diferentes garantias, essa verificação pode ter relevância
180

. 

O texto da garantia deve ser o mais objetivo possível, sendo certo que há de 

requerer uma atenção especial aquela garantia que possuir uma redação ambígua ou 

contraditória. 

Atendidos os requisitos formais e de prazo, o garantidor deverá realizar o 

pagamento da quantia na moeda acordada e no prazo máximo previstos no título, que, em 

regra, é bastante curto (entre vinte e quatro horas e cinco dias úteis em média). O valor 

deverá ser pago na moeda do local de pagamento disposto na garantia
181

 e, caso não haja 

essa previsão, na sede da filial do garantidor, conforme determinam o artigo 20 da URDG 

758
182

 e o art. 327 do Código Civil
183

. 

                                                           

178 Article 9. All documents specified and presented under a Guarantee, including the demand, shall be 
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Manuel Januário defende que, mesmo nas garantias automáticas, o banco deve ter 

um prazo razoável para decidir se deve ou não pagar a garantia, de modo que possa 

analisar adequadamente o pedido de pagamento
184

. De fato, o art. 10 da Brochura 458 da 

CCI previa que “A Guarantor shall have a reasonable time within which to examine a 

demand under a Guarantee and to decide whether to pay or refuse the demand", e esse 

artigo complementa o anterior, que orienta o banco a analisar cuidadosamente a 

documentação apresentada pelo beneficiário.  

Porém, na versão 758 da Brochura esse artigo foi suprimido, e foi incluída 

previsão específica, conferindo ao banco o prazo de cinco dias úteis para análise da 

demanda de pagamento da garantia: 

 

Article 20 Time for examination of demand; payment a. If a 

presentation of a demand does not indicate that it is to be completed 

later, the guarantor shall, within five business days following the day of 

presentation, examine that demand and determine if it is a complying 

demand. This period is not shortened or otherwise affected by the 

expiry of the guarantee on or after the date of presentation. However, if 

the presentation indicates that it is to be completed later, it need not be 

examined until it is completed. 

 

 A previsão encerrou a discussão sobre qual seria o antes mencionado “prazo 

razoável”, que, na visão de Manuel Januário, deveria ser determinado de acordo com o 

                                                                                                                                                                             

control; or ii. it is illegal under the law of the place for payment to make payment in the specified currency, 

The guarantor shall make payment in the currency of the place for payment even if the guarantee indicates 

that payment can only be made in the currency specified in the guarantee. The instructing party or, in the 

case of a counter-guarantee, the counter-guarantor, shall be bound by a payment made in such currency. 

The guarantor or counter-guarantor, may elect to www.cipcic-bragadin.com 12 be reimbursed either in the 

currency in which payment was made or in the currency specified in the guarantee or, as the case may be, 

the counter-guarantee. c. Payment or reimbursement in the currency of the place for payment under 

paragraph (b) is to be made according to the applicable rate of exchange prevailing there when payment or 

reimbursement is due. However, if the guarantor has not paid at the time when payment is due, the 

beneficiary may require payment according to the applicable rate of exchange prevailing either when 

payment was due or at the time of actual payment. (ICC Uniform Rules for Demand Guarantees. ICC 

Services: Paris, 2010, p. 21-22.) 
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diversamente, ou se o contrário resultar da lei, da natureza da obrigação ou das circunstâncias. 

184 GOMES, Manuel Januário da Costa. Estudos de Direito das Garantias. Coimbra: Almedina, 2004, p. 
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caso concreto. Em todo caso, o autor entende que garantias que preveem pagamento em 

prazos extremamente exíguos, como pagamento em vinte e quatro horas, estão 

desconsiderando que existem hipóteses em que o pagamento pode e deve ser recusado, o 

que segue sendo um apontamento verdadeiramente pertinente.  

Ademais, o montante a ser pago é o efetivamente garantido no momento ou, 

então, valor inferior, caso a solicitação de pagamento do beneficiário seja parcial. Nesse 

aspecto, na hipótese de uma garantia que deve ser gradualmente reduzida com o 

pagamento de prestações, por exemplo, a garantia de adiantamento, o garantidor deve 

pagar apenas o valor remanescente, sendo de sua responsabilidade o pagamento de valor 

superior. Também, caso já tenha sido pago algum montante do total garantido 

anteriormente, este deverá ser descontado.  

Uma vez que o banco faça o pagamento da garantia ao beneficiário, poderá cobrar 

do ordenador o valor dispendido. Para Guilhardi, essa obrigação seria exclusivamente 

convencional, não tendo fundamento em lei, destacando, ainda, o autor que, para que haja 

o direito de regresso: 

 

[...] o mandato outorgado pelo mandante ao ordenador haverá de ter 

sido cumprido adequadamente pelo garantidor, atentando-se à sua 

limitada responsabilidade de verificação das condições formais 

atinentes ao preenchimento dos requisitos da demanda de pagamento — 

tratada em tópico distinto do presente trabalho. Com efeito, caso assim 

não atue o garantidor, o ordenador poderá opor-se à pretensão de 

regresso pelo garantidor, com fundamento em pagamento irresponsável 

ao beneficiário
185

. 

 

De fato, ressarcimento já vem, em regra, previsto no contrato celebrado entre o 

ordenador e o banco. Porém, caso não haja no contrato previsão de sub-rogação, a 

pretensão de ressarcimento teria como fundamento os artigos 676 e 678 do Código Civil, 

que preveem que o mandante deve ressarcir o mandatário as despesas e perdas que tiver 

que suportar com a execução do mandato. 
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É importante recordar que reembolso e sub-rogação são figuras distintas. O 

instituto da sub-rogação aplica-se ao terceiro interessado, ou seja, aquele que, mesmo não 

fazendo parte da relação obrigacional, tem interesse jurídico no pagamento, uma vez que 

seu patrimônio pode ser afetado pelo inadimplemento do devedor. Conforme previsto no 

art. 349 do CC
186

, feito o pagamento, são transferidos ao terceiro, novo credor, todos os 

direitos, ações, privilégios e garantias do anterior.  

Já o reembolso é aplicável à hipótese de pagamento ao terceiro não interessado, 

indivíduo que, apesar de não ter interesse jurídico em realizar o pagamento, o faz por 

razões pessoais (de acordo com o previsto no art. 305 do CC
187

).  

Sendo assim, no caso da garantia autônoma, tendo em conta que há relação 

jurídica entre o devedor e o garante, bem como entre o garante e o beneficiário, o garante 

faz o pagamento da dívida para adimplir a obrigação assumida no contrato celebrado com 

o ordenador e na garantia entregue ao beneficiário, de modo que se aplica a sub-rogação, 

com base nos artigos 304 e 346, III do CC
188

. 

Por fim, da mesma forma que o banco paga ao beneficiário sem discutir, também 

o ordenador deve pagar ao banco
189

. Ou seja, se a garantia foi prestada à primeira 

                                                           

186 Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do 

primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores. 
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Direito das Garantias. São Paulo: Saraiva, 2017, 118-120.  Nesse mesmo sentido, Luís Manuel Teles de 

Menezes Leitão (LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menezes. Garantias das obrigações. 5. ed. Coimbra: 
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Almedina, 2006, p.160. 
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solicitação, a compensação do devedor também deve ser paga ao banco de forma 

automática
190

.   

 

2.4.1. A cláusula Extend or Pay 

 

 Não é incomum a situação em que o beneficiário entende que o prazo da garantia 

inicialmente pactuado deve ser estendido, em geral por um atraso no cumprimento total 

das obrigações garantidas. Porém, pode o ordenador discordar da extensão ou por alguma 

razão atrasar a emissão do aditivo da garantia, de modo que o beneficiário se veria diante 

de uma situação em que ou demanda o pagamento do título, ou perde seu direito. 

 Nesses casos, uma possível solução é o que prevê o art. 23 da URDG 758: a 

realização de um pedido de pagamento que contenha um pedido alternativo de extensão 

do prazo da garantia. Nesse caso, o garantidor pode suspender o pagamento da garantia 

por 30 dias. 

 Não sendo aplicável a URDG 758 ao contrato, as partes podem acordar que conste 

no instrumento de garantia uma cláusula que preveja que, se, por alguma razão, for 

necessário que o prazo da garantia seja prorrogado e o ordenador deixar de fazê-lo até a 

data de vencimento, o beneficiário terá a possibilidade de enviar notificação ao banco 

requerendo o pagamento da garantia ou a prorrogação de seu prazo.  

Caso não haja previsão expressa no sentido de que é permitido ao beneficiário 

requerer unilateralmente a prorrogação do prazo da garantia, ao receber um pedido nesse 

sentido, deve o banco questionar o ordenador se deseja propor a prorrogação da garantia 

de modo a evitar o pagamento, uma vez que o banco, na qualidade de mandatário, não 

tem o condão de proceder à prorrogação, que implicará em custos adicionais ao 

ordenador, sem que este assim determine. 
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 Assim, o ordenador poderá avaliar se comercial e financeiramente lhe é mais 

interessante requerer a prorrogação ou arcar com os efeitos do pagamento, como a 

execução de contragarantias, podendo, inclusive, mover ação contra o beneficiário em 

caso de chamamento indevido. 

 

2.4.2. Hipóteses de recusa no pagamento 

 

Além das hipóteses de recusa de pagamento por razões estritamente formais, 

existem algumas outras circunstâncias elencadas pela doutrina e jurisprudência cujo 

pagamento o banco pode negar. São casos de má-fé,
191

 fraude, abuso de direito, violação 

da ordem pública ou dos bons costumes.
192

 Francisco Cortez destaca que: 

 

[...] é doutrina assente que o garante deve, sob pena de perder o direito 

de regresso sobre o mandante, recusar o pagamento em caso de ‘fraude 

manifesta ou de abuso evidente’ por parte do beneficiário. A razão é 

clara para ALMEIDA COSTA e PINTO MONTEIRO: ‘há princípios 

cogentes de todo e qualquer ordenamento jurídico, que devem ser 

respeitados, não podendo as garantias automáticas violarem 

grosseiramente os referidos princípios’
193

. 

 

A solicitação de pagamento de uma garantia que diz respeito a um contrato já 

findo, resilido ou nulo, representa um ato de abuso de direito ou má-fé. Ora, se o 

beneficiário tem conhecimento de que a obrigação garantida não é mais exigível no 
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contrato base, solicitar o pagamento da garantia aproveitando-se de sua autonomia é de 

fato um ato de má-fé
194

.  

Seguindo essa linha de pensamento, o cumprimento da obrigação garantida, que 

tenha como suporte um fato evidente, sentença, ou prova documental segura, tornam 

lícita a recusa de pagamento
195. É a hipótese de não pagamento que Manuel Castelo 

Branco chama de "excepção do cumprimento da obrigação principal". Isto é, caso o 

banco tenha prova inequívoca de que o contrato base foi integralmente cumprido pelo 

devedor, pode se recusar ao pagamento da garantia. A prova pode ser também uma 

declaração do próprio beneficiário, a decisão de um terceiro imparcial ou documentos 

que demonstrem não haver dúvidas sobre o cumprimento. Esta exceção, no entanto, não 

pode ser invocada se houver litigio entre as partes acerca do cumprimento acerca do 

cumprimento
196

. 

Galvão Telles dá como exemplo de uma hipótese de requerimento da garantia 

maculado por má-fé, que ensejaria o não pagamento, uma situação em que há um 

contrato de entrega de mercadoria, o beneficiário chama a garantia alegando não ter 

recebido o produto, mas o banco possui certificado de “desalfandegamento” do país de 

destino
197

. 

Sob essa ótica, Jorge Pinheiro abrange o conceito no sentido de que, ainda que o 

banco não possa utilizar-se dos meios de defesa do devedor principal, seria justificável a 

recusa baseada em “ausência manifesta de direito do beneficiário”: 

 

De fato, impor ao banco o cumprimento da garantia a solicitação de 

beneficiário, que, claramente, nada tem a haver do devedor principal, 
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por via do contrato-base, significa criar uma situação certa de 

enriquecimento sem causa, forçando o banco a reclamar do dador da 

ordem o montante da garantia e, por sua vez, o dador da ordem a 

demandar o beneficiário para eliminar o locupletamento injusto. Não 

faz sentido receber o beneficiário aquilo que, a partida, se sabe não lhe 

caber
198

. 

 

Acerca da fraude, Simões Patrício observa que, em um primeiro momento, 

entendia-se o conceito de forma restritiva, como uma fraude meramente documental. 

Porém, atualmente a fraude é entendida de forma extensiva, de modo que abrange o 

comportamento no sentido de demandar a garantia sem que tenha justo motivo para 

tanto
199

. 

Veja-se que os conceitos de abuso de direito e fraude acabam se aproximando, 

mas vale lembrar que para a configuração da fraude é preciso que haja consciência da 

atitude ilegal, o que não ocorre no caso do abuso de direito.  

Pode ser negado o pagamento também na hipótese de caso fortuito ou de força 

maior que mude as circunstâncias iniciais do contrato, como, por exemplo, no caso de 

embargo de um determinado Estado ou o início de um conflito armado que impeçam o 

cumprimento do contrato
200

. Manuel Castelo Branco menciona a "Exepçao da resolução 

por facto não imputável ao Devedor", trazendo como exemplos uma alteração legislativa 

no país do beneficiário que torne a atividade objeto do contrato ilegal ou um já 

mencionado evento de guerra
201

. 

Caberia ainda a recusa em caso de invalidade do contrato base por se mostrar 

ofensivo da ordem pública e descumprimento anterior do contrato pelo beneficiário
202

. 
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Essa exceção, no entanto, não pode ser invocada se houve litigio acerca do 

descumprimento por parte do beneficiário
203

.
 
 

O banco também pode recusar o pagamento se o beneficiário desrespeitar os 

termos do contrato de garantia, reclamando, por exemplo, o pagamento de um valor 

superior ao garantido, ou na já mencionada hipótese de invalidade do contrato de 

garantia. O fim do prazo estabelecido no contrato de garantia também seria justificativa 

para o não pagamento. Não se justifica, porém, que o banco imponha exigências 

excessivas de formalidades e se furte ao pagamento, caso o beneficiário, por exemplo, se 

equivoque na ortografia
204

. 

O artigo 19 da URDG 758 não foge das hipóteses já expostas: 

 

Article 19. Exception to payment obligation (1) If it is manifest and 

clear that: (a) Any document is not genuine or has been falsified; (b) No 

payment is due on the basis asserted in the demand and the supporting 

documents; or (c) Judging by the type and purpose of the undertaking, 

the demand has no conceivable basis, the guarantor/issuer, acting in 

good faith, has a right, as against the beneficiary, to withhold payment.  

 

 

Apresenta, ainda, um rol de situações concretas nas quais o pagamento não deve 

ser realizado: 

 

(2) For the purposes of subparagraph (c) of paragraph (1) of this article, 

the following are types of situations in which a demand has no 

conceivable basis: (a) The contingency or risk against which the 

undertaking was designed to secure the beneficiary has undoubtedly not 

materialized; (b) The underlying obligation of the principal/applicant 

has been declared invalid by a court or arbitral tribunal, unless the 

undertaking indicates that such contingency falls within the risk to be 

covered by the undertaking; (c) The underlying obligation has 

undoubtedly been fulfilled to the satisfaction of the beneficiary; (d) 
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Fulfilment of the underlying obligation has clearly been prevented by 

wilful misconduct of the beneficiary601; (e) In the case of a demand 

under a counter-guarantee, the beneficiary of the counter-guarantee has 

made payment in bad faith as guarantor/issuer of the undertaking to 

which the counter-guarantee relates. (3) In the circumstances set out in 

subparagraphs (a), (b) and (c) of paragraph (1) of this article, the 

principal/applicant is entitled to provisional court measures in 

accordance with article 20. 

 

A fraude ou o abuso devem, no entanto, ser evidentes, saltar aos olhos; não podem 

ser uma mera suspeita. O banco não tem a obrigação de fazer uma investigação profunda, 

mas apenas uma análise sumária do pedido de pagamento.
205

 É como se houvesse uma 

inversão do ônus da prova em favor do credor, impondo-se ao devedor provar cabalmente 

à instituição financeira a conduta abusiva ou fraudulenta, conforme já mencionado 

quando tratamos da automaticidade. 

Portanto, o garante deve possuir prova líquida e inequívoca da ocorrência de 

alguma as hipóteses que justificam a escusa ao pagamento para que possa deixar de 

realizá-lo, sob pena de incorrer em descumprimento contratual. 

Por outro lado, havendo tal comprovação, não só é direito do banco não pagar a 

garantia, mas também um dever, sob pena de o ordenador alegar que o garantidor pagou 

mal e, portanto, não possui direito de regresso
206

. Nesse caso, a depender da conduta do 

banco e do caso concreto, o banco pode até ser considerado conivente se realizar o 

pagamento de uma garantia indevidamente. 

Na hipótese de prejuízo sofrido pelo beneficiário em decorrência do 

descumprimento, poderá, este, ingressar com demanda em face do devedor buscando o 

ressarcimento do valor remanescente. 

Caso o banco deixe de realizar o pagamento sem justificativa embasada, o 

beneficiário poderá buscar judicialmente a satisfação de seu direito, reclamando 

                                                           

205 LESGUILLONS, Henry. As garantias bancárias: tendências atuais. In: LESGUILLONS, Henry (org.). 

As garantias bancárias nos contratos internacionais. Versão brasileira organizada e anotada por Luiz 

Olavo Baptista e José Alexandre Tavares Guerreiro. São Paulo: Saraiva, 1985, p. 9. 

206 PATRÍCIO, Simões. Preliminares sobre a garantia "on first demand". Revista da Ordem dos 

Advogados, ano 43, III, 1983, p. 711.  



 
 

71 
 

 
 

eventuais perdas e danos incorridos pelo não pagamento, bem como juros, correção 

monetária e honorários advocatícios (art.395 do CPC). 

É preciso ter em mente que o principal atrativo desta garantia é justamente a 

facilidade de obtenção do exequibilidade garantido pelo credor, tendo em vista que as 

hipóteses de recusa de pagamento são excepcionais. Se as hipóteses em que admite a 

recusa no pagamento forem ampliadas, a garantia pode cair na vala comum e perder seu 

valor.  

 

2.5. Comparação com a fiança e outras figuras 

 

2.5.1. As Stand-By Letters of Credit 

 

Após a quebra da bolsa de Nova Iorque em 1929, o congresso desenvolveu um 

estudo sobre as razões do ocorrido, e surgiu uma preocupação de que os as operações 

comerciais dos bancos e seus sistemas de pagamento estivessem causando prejuízos pela 

volatilidade do mercado de ações. Nesse contexto, foi promulgado em 1933 o Glass-

Steagall Act, com o intuito de restringir o uso de créditos bancários para especulação, 

para que fossem destinados à indústria, comércio, agricultura, que os congressistas 

entendiam como fins mais produtivos. Assim, o ato separou os bancos comerciais dos 

bancos de investimento
207

. 

Impossibilitados de emitir garantias bancárias, os bancos criaram outras figuras 

equivalentes, como a standby-letter of credit, pagável "upon first demand”, para driblar a 
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proibição
208

. No entendimento da suprema corte americana, uma carta de crédito não é 

considerada uma garantia, de modo que pode ser emitida por um banco
209

. 

A standby é uma carta de crédito aberta no banco, em favor de um terceiro e em 

um valor pré-fixado, que será pagável à primeira solicitação. Caso o beneficiário solicite 

seu pagamento, o valor é debitado da conta do cliente e pago, ou, caso o cliente não tenha 

fundos suficientes, o valor é pago e a diferença é convertida em um empréstimo feito pelo 

banco ao cliente
210

. Nesse sentido, Graham e Matejcek observam: 

 

Recentemente, o uso da carta de crédito comercial foi ampliado: além 

de facilitar o pagamento do preço do contrato, ela passou a garantir a 

execução de um contrato inteiro por parte da pessoa que abre a carta de 

crédito. Quando esta tem a função de assegurar ou garantir o 

cumprimento de obrigações contratuais, além do preço do contrato, ela 

é denominada carta de crédito à primeira solicitação (stand-by)
211

. 

 

Assim, os bancos americanos atingem o mesmo resultado que os bancos europeus 

ou seguradoras americanas que podem emitir garantias propriamente ditas (como as 

performance bonds), com a vantagem ainda de que, em geral, as empresas tem um 

relacionamento mais próximo com os bancos do que com as seguradores, razão pela qual 

acabam optando pela Standby. Portanto, as standby tem a mesma finalidade das garantias 

autônomas com pagamento à primeira demanda, e regime igualmente coincidente
212

. 
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Nesse sentido, a standby letter of credit também é autônoma em relação ao 

contrato base. 

 

2.5.2. O crédito documentário 

 

Tal qual a garantia autônoma, o crédito documentário tem como origem a prática 

do comércio internacional e a necessidade de segurança nas transações multinacionais. O 

créedito documentário ―― também denominado crédito confirmado ―― é, então, a 

“operação pela qual o banco, de acordo com instruções do comprador de uma 

mercadoria, se compromete a pagar, por este, ao terceiro vendedor, contra a entrega dos 

documentos, o respectivo preço”
213

. O banco emissor pode informar diretamente ao 

beneficiário a existência do crédito  (sempre no local onde está situado o vendedor) ou 

fazê-lo por meio de um banco correspondente. 

Ainda que a figura possa ser utilizada em operações internas, é em geral utilizada 

em operações internacionais em que a distância entre as partes acaba demandando um 

tempo maior entre a encomenda e a entrega da mercadoria.  

Na carta de crédito consta o nome e a qualificação das partes, o valor do crédito, a 

forma como será utilizado, o prazo de validade, os documentos que precisam ser 

apresentados para que seja realizado o pagamento, e eventuais outras condições que as 

partes desejem acordar. No instrumento, o banco se compromete a realizar o pagamento 

ou então aceitar ou negociar letras de câmbio.  

Em relação à documentação que deve ser entregue pelo beneficiária, pode-se 

dizer que em geral abrange: (i) destinados à identificação da mercadoria, como a nota 

fiscal ou fatura; (ii) demonstrativos do transporte da mercadoria; e (iii) seguros de 

cobertura  de riscos  de transporte da mercadoria (apólices, certificados). Ademais, 

determinados documentos secundários também podem ser exigidos, como certificados 
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alfandegários que atestem a regularidade da exportação/importação e comprovantes da 

qualidade da mercadoria. 

O crédito documentário pode ser revogável ou irrevogável, sendo certo que no 

primeiro caso o banco pode modificar ou resolver o crédito a qualquer momento
214

 e no 

segundo deve fazer frente à obrigação assumida independentemente das circunstâncias
215

. 

Os créditos documentários irrevogáveis dividem-se em confirmados e não confirmados.  

O crédito confirmado é aquele no qual o banco correspondente - ou seja, aquele 

que está presente no local de pagamento e fica responsável por informar o beneficiário 

acerca da existência do crédito no banco estrangeiro ―― também se obriga perante o 

beneficiário em relação ao crédito, representando um reforço da garantia. No sentido 

oposto, o crédito não confirmado é aquele no qual o banco correspondente se limita a 

informar sobre a existência do crédito, sem se comprometer com o seu pagamento
216

.  

Em relação ao conteúdo do crédito, ele pode ser: à vista ― pagamento mediante a 

apresentação da documentação; ou diferido ― pagamento em data posterior acordada no 

documento de crédito. 

A estrutura do crédito documentário também coincide com a da garantia 

autônoma ― ordenador, banco emissor, beneficiário, e, eventualmente, banco 

interveniente.  

O ordenador, que é o comprador da mercadoria e solicita ao banco a emissão do 

crédito documentário, deve fornecer ao banco os fundos necessários para pagamento do 

crédito (caso já não possua tal valor no banco) ou, então, abrir um crédito para esse fim. 

Em 1933, a CCI elaborou as “regras e usos uniformes relativos aos créditos 

documentários”, que foram revisadas em 1951, 1962, 1975, 1983, 1993 e 2007, estando 

atualmente vigente a UCP 600. Para que as regras incidam, basta que as partes assim 

convencionem (conforme prevê o artigo primeiro da UCP 600).  
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O banco emissor, por sua vez, obriga-se a emitir a carta de crédito e informar o 

beneficiário, além de pagá-la em caso de solicitação que atenda os requisitos previstos na 

carta, sendo certo que para tanto deve examinar cautelosamente os documentos 

apresentados, para que tenha certeza do cumprimento da obrigação por parte do 

beneficiário.  

Nesse sentido, a obrigação do beneficiário, que é o vendedor ou exportador à 

favor de quem o crédito  é emitido, consiste em somente solicitar o pagamento do crédito 

na hipótese prevista no título e apresentar a documentação comprobatória do 

cumprimento de sua obrigação, dentro do prazo de vigência da carta de crédito, 

assumindo, inclusive, os riscos relacionados ao envio da documentação, mesmo nos casos 

de caso fortuito ou força maior
217

. 

Caso esteja presente a figura do banco interveniente, sua obrigação pode ser 

meramente de notificar o beneficiário sobre a existência do crédito, ou de pagamento do 

mesmo, caso se trate de crédito irrevogável confirmado. 

Para Nelson Abrão a natureza jurídica do crédito documentário é de contratos 

interdependentes:  

 

I ― Há um contrato de compra e venda com pacto adjeto de pagamento 

por meio de banco, contra a apresentação de documentos; II – um 

contrato de prestação de serviço baseado na abertura de crédito ou 

transferência de fundos entre o comprador e o banco emissor; III – no 

crédito irrevogável, uma uma promessa inderrogável de pagamento do 

banco, ou de seu correspondente, em favor do beneficiário; IV – 

mandato do banco emissor a seu correspondente
218

. 

 

O crédito documentário é autônomo em relação ao contrato base, da mesma 

forma que a garantia autônoma, de modo que não são cabíveis arguições acerca do 

contrato de compra e venda, exceto em relação à documentação que deverá ser entregue 
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especificada no crédito. Também é o crédito documentário autônomo em relação ao 

contrato celebrado entre o banco e o ordenador
219

. 

O crédito documentário assume diversas funções. A primeira delas é a de 

pagamento ― o ordenador realiza o pagamento por meio do banco, de forma simples e 

direta, sem riscos de extravio da moeda e de mora. A segunda, de garantia, para ambas as 

partes. De um lado, o ordenador garante que só será realizado o pagamento quando de 

fato recebida a mercadoria, e de outro, o beneficiário, uma vez que entregue a 

mercadoria, tem a segurança de que basta a apresentação da documentação 

comprobatória para que receba o pagamento do banco. O risco de inadimplemento de 

ambas as partes encontra-se mitigado
220

. Por fim, pode ter função de financiamento, se o 

ordenador tomou com o banco crédito para realizar a operação, hipótese na qual o banco 

poderá exigir garantias, condições de pagamento, juros, como qualquer operação de 

empréstimo. 

Quanto à função, então, o crédito documentário difere da garantia, cuja função é 

apenas de garantia. Outra notável diferença entre as garantias como um todo e o crédito 

documentário reside no fato de que, no crédito documentário, o valor é pagável mediante 

a comprovação de um fato positivo, do cumprimento de uma obrigação, cuja ocorrência 

será comprovada por meio de uma determinada documentação a ser entregue, enquanto 

no caso das garantias em geral o pagamento será feito diante da ocorrência de um fato 

negativo, ou seja, do descumprimento de uma obrigação
221

. Portanto, a solicitação de 

pagamento do crédito documentário é esperada, está no curso natural da operação, e a 

demanda da garantia não, uma vez que decorre de uma crise no contrato.  

Ademais, enquanto no caso das garantias o banco realiza o pagamento de uma 

indenização em nome próprio, no crédito documentário o pagamento do preço é realizado 

pelo ordenador por meio do mandato outorgado ao banco, o que significa que mesmo 
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diante da autonomia do crédito documentário em relação ao contrato base, ao efetuar o 

pagamento, o banco extingue suas obrigações perante o beneficiário e o ordenador 

automaticamente. Ou seja, uma vez que ordenador disponibiliza o valor do pagamento 

(por meio de recursos ou de um financiamento), antes da emissão da carta de crédito, o 

banco não precisa buscar nenhum ressarcimento ― como ocorre no caso da garantia
222

. 

 

2.5.3. Comparação com a fiança 

  

 Quando a garantia autônoma surgiu, houve uma tendência de classificá-la como 

uma modalidade de fiança, diante do argumento de que a acessessoriedade seria uma 

característica natural da fiança, mas não essencial, de modo que as garantias autônomas 

seriam fianças não acessórias. Porém, de forma gradual, doutrina e jurisprudência 

caminharam para uma visão unânime da garantia autônoma como um instituto 

independente
223

. 

 Não obstante, até hoje muitas vezes a garantia autônoma é confundida com a 

fiança. Ainda que ambas tenham função de garantia, não se confundem os institutos, que 

possuem importantes diferenças que merecem ser ressaltadas. 

 Já no momento em que nasce a obrigação de pagamento é possível observar 

atitudes diferentes entre fiador e garante. A obrigação do fiador fica vinculada ao contrato 

base até a sua extinção, o prazo pelo qual se obriga o fiador é idêntico ao que se obriga o 

afiançado, enquanto a obrigação do garante já nasce desvinculada do contrato base
224

. 

 Conforme já exposto no Capítulo 1, AS GARANTIAS, o fiador se obriga, 

perante o credor, a cumprir uma obrigação de terceiro ― o devedor ― caso esse não o 
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faça. O compromisso assumido é acessório, dependente do contrato base. Sendo assim, o 

objeto da fiança se confunde com o objeto da dívida garantida: não existem duas 

obrigações, apenas uma. Se perecer a obrigação do afiançado, perece a do fiador e 

exceções pessoais do afiançado podem ser aproveitadas pelo fiador. 

 Por outro lado, no caso da garantia autônoma, o garantidor assegura ao 

beneficiário a entrega de uma quantia em dinheiro, diante de uma mera alegação do 

beneficiário de que o pagamento é devido. A obrigação é própria e independente e o 

objeto da garantia autonoma é diferente do objeto da obrigação garantida.
225

. Existem 

duas obrigações diversas: a do devedor no contrato base e a do banco no contrato de 

garantia. Conforme leciona Francisco Cortez acerca do contrato de garantia autônoma: 

 

[…] a obrigação a que se vincula o garante, que pode ser classificada de 

garantia pela causa (função de garantia), e de indemnização pelo fim 

(destina-se a reparar os danos do credor), é uma verdadeira obrigação 

independente porque assumida em nome próprio (ainda que por conta 

do devedor) pelo garante. Sendo própria e distinta, esta obrigação não 

se molda sobre qualquer obrigação do devedor (de prestar ou de 

indemnizar), quer quanto ao objecto – que na obrigação de garantia é 

sempre a entrega de uma quantia pecuniário, enquanto a obrigação do 

devedor pode ser, v.g., uma obrigação de prestação de facto-, quer 

quanto aos pressupostos de sua exigibilidade – o que permite o desvio 

convencional às regras da responsabilidade civil, tanto quanto à culpa 

do devedor, como quanto à prova do dano. 

 

 De forma pratica, o efeito da acessoriedade reside na possibilidade do fiador se 

utilizar de todos os meios de defesa que competiriam ao afiançado para evitar o 

pagamento da dívida, como inexistência de descumprimento da obrigação afiançada, 

benefício de excussão, invalidade, nulidade ou extinção do contrato. Já o garantidor, no 

caso da garantia autônoma, só pode suscitar questões relativas ao próprio contrato de 

garantia, e não ao contrato base. 

 Gabriel Figueiredo aponta que em um determinado momento do passado que a 

fiança com cláusula de pagamento à primeira solicitação seria uma garantia autônoma. 

                                                           

225  GALVÃO TELLES, Inocêncio. Garantia bancária autónoma. In: O Direito, ano 120, III-
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No entanto, atualmente já está consolidado o entendimento de que, mesmo com a 

cláusula de pagamento on first demand, está mantida a acessoriedade da fiança, ficando 

seus efeitos apenas adiados para um segundo momento
226

. 

 A análise do instrumento de garantia para verificação dos elementos que 

identificam um instituto ou o outro tomando como base as diferenças apontadas acima é 

que permitirá que não se confunda uma modalidade de garantia com a outra. Porém, é 

comum no Brasil instrumentos de fiança que em sua redação tratam de elencar todas as 

possíveis exceções oponíveis pelo pagador, desnaturando o instituto da fiança e 

transformando tais garantias em verdadeiras garantias autônomas.  

 

  

                                                           

226 FIGUEIREDO, Gabriel Seijo Leal de. Contrato de Fiança. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 92. 
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3. O PROBLEMA DO CHAMAMENTO INDEVIDO 

 

3.1. O chamamento indevido 

 

Conforme descrito anteriormente, a garantia autônoma de primeira demanda será 

paga mediante mera solicitação do beneficiário alegando que houve descumprimento, e, 

apenas em restritas hipóteses, o banco poderá negar o pagamento. Não e difícil imaginar, 

então, que surjam problemas de chamamento indevido de garantias.  

Ghirardi ressalta que a automaticidade, ao mesmo tempo em que é a responsável 

pela atratividade da garantia autônoma, é também um motivo de preocupação para o seu 

ordenador:  

 

A agilidade de que se reveste tal instrumento atende ao interesse do 

beneficiário de rapidamente receber o valor a que faz jus, enquanto 

determina certo temor do ordenador quanto ao seu uso incorreto. A 

automaticidade da garantia não pode pôr em risco a ordem social ou 

moral, nem atentar contra os princípios de justiça ou de equidade. A 

garantia autônoma não pode servir de atalho aos interesses escusos de 

beneficiários inescrupulosos
227

. 

 

No mesmo sentido, Antonio Sequeira aponta que determinados países apresentam 

um histórico de execução indevida de garantias bancárias, solicitando o pagamento sem 

qualquer rigor ou qualquer descumprimento contratual do ordenador. Este 

comportamento se daria, em geral, por razões políticas, como no caso da revolução 

islâmica no Irã em 1978 e a guerra entre Irã e Iraque, quando ocorreram diversos casos de 

solicitação indevida do pagamento de garantias bancárias
228

. 

                                                           

227 GHIRARDI, Maria do Carmo Garcez. Garantias bancárias autônomas e as regras uniformes para 

garantias sob demanda da câmara de comércio internacional. In: BASSO, Maristela; PRADO, Maurício 

Almeida; ZAITZ, Daniela (coord.). Direito do comércio internacional: pragmática, diversidade e inovação. 

Estudos em homenagem ao professor Luiz Olavo Baptista. Curitiba: Juruá, 2005, p. 315. 

228
 
RIBEIRO, Antônio Sequeira Ribeiro. In: Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Inocêncio 

Galvão Telles - Volume II - Direito Bancário, A Garantia Bancária Autónoma à Primeira Solicitação: 
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A esse respeito, é importante notar que o mandante perde substancialmente o 

controle sobre o pagamento da garantia, de forma que pode acabar por assistir um 

chamamento indevido da garantia por parte do beneficiário, sem poder impedir o 

pagamento, e sabendo que terá que ressarcir o banco, com multa e juros, o valor 

desembolsado. Portanto, é necessária uma série de cuidados por parte dos envolvidos na 

operação
229

. 

Os bancos poderiam melhorar a redação das garantias no intuito de reduzir os 

riscos de execução indevida, porém isso não vem acontecendo, de modo que os próprios 

ordenadores têm passado a buscar meios de mitigar o risco de apresentar esse tipo de 

garantia.   

 

3.2. Estudos de caso 

 

  Para ilustrar o problema do chamamento indevido ora tratado, foram selecionados 

dois casos envolvendo execuções duvidosas de garantias autônomas que ilustram as 

principais questões abordadas nos itens acima. Ambos englobam transações 

internacionais, já que este é o âmbito do qual a maior parte das garantias autônomas é 

prestada; entretanto, o primeiro traz um interessante julgado de tribunal brasileiro, 

reconhecendo a existência de elementos que justificam a determinação de não 

pagamento pelo banco do título. 

  Já o segundo, demonstra como pode se mostrar proveitosa a inserção no contrato 

de um procedimento de adjudicação, conferindo maior segurança ao instrumento, sem 

grande sacrifício da rapidez no pagamento da garantia. 

  Vale ressaltar que é comum que em operações internacionais e complexas, que 

representam casos típicos de adoção de garantias autônomas, as partes acabem por optar 

por arbitragens confidenciais como forma de resolução de conflitos, o que torna o campo 

de casos concretos sobre o tema bastante restrito ao conhecimento geral.  

                                                           

229 CORDEIRO, António Menezes. Direito bancário. 6. ed. Coimbra: Almedina, 2014, p. 836. 
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3.2.1. Caso 1  

 

Em um contrato de EPC (engineering, procurement and construction) celebrado 

entre uma construtora brasileira e uma empresa pública de um país caribenho, para a 

construção de uma rodovia, foram prestadas standby letters of credit de diferentes bancos 

para assegurar a devolução do adiantamento realizado, o cumprimento do contrato e a 

qualidade das obras.  

A contratante exigia que as garantias fossem prestadas por um banco local, 

porém, como é de se imaginar, o contratado não possuía relacionamentos com as 

instituições estrangeiras. Então, as garantias foram contratadas nas instituições bancarias 

brasileiras, que realizaram operações internas com suas respectivas casas matrizes, que 

por sua vez contrataram com uma instituição do país do contratante a emissão da 

garantia.  

Em um determinado momento, o país contratante começou a enfrentar uma crise 

financeira, e o mesmo ocorreu com a empreiteira contratada. As partes começaram a 

divergir acerca do pagamento de serviços e andamento das obras, e a contratante passou a 

noticiar que realizaria o chamamento de todas as garantias apresentadas.  

O contrato de EPC previa que conflitos seriam resolvidos por arbitragem na 

London Court of International Arbitration, com sede no país contratante. Então, a 

construtora ingressou com tutela cautelar em caráter antecedente à instauração de 

procedimento arbitral no tribunal de justiça de São Paulo, buscando que a contratante se 

abstivesse de executar as garantias bancárias e os bancos, como efeito indireto da 

decisão, deixassem de pagar, se solicitados, o valor das garantias, até a ulterior 

manifestação do tribunal arbitral que seria constituído. 

Em primeira instância, o juiz entendeu que o foro de São Paulo era incompetente 

para julgar a demanda, uma vez que o juízo competente seria o da sede da Câmara 

Arbitral, e julgou o feito extinto sem resolução do mérito. A autora, então, apelou da 

decisão, invocando precedente do próprio tribunal no sentido de que  há jurisdição 

nacional para os casos em que a obrigação principal deva ser cumprida no Brasil e de que 
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é possível se discutir a necessidade de tutela cautelar serviente do Juízo arbitral. 

Adicionalmente, apresentou agravo com pedido de antecipação dos efeitos da tutela. 

Em segunda instância, em decisão monocrática, o desembargador reconheceu ser 

competente para julgar o pedido, uma vez que as garantias tinham sido contratadas com 

instituições financeiras sediadas no Brasil, porém, vislumbrou risco de supressão de 

instância, uma vez que o Juízo de origem, tendo indeferido a petição inicial e encerrado 

sua jurisdição, não examinou o pedido de concessão de tutela antecipada de natureza 

cautelar, de modo que apenas com o eventual provimento da apelação e retomada do 

processamento da ação de origem, é que se poderia analisar o pedido de concessão da 

tutela cautelar pretendido. 

Ademais, observou o desembargador que se tratando de uma garantia de primeira 

demanda, que é praxe no mercado internacional, e cujo pagamento deve ser feito de 

forma imediata, determinar a suspensão do pagamento causaria insegurança jurídica. 

Ademais, ainda restariam dúvidas se a inexecução do contrato seria de culpa exclusiva do 

contratante. 

Por estas razões indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, que foi, no 

entanto, reconsiderado. Entendeu o desembargador que o risco de supressão de instância 

não poderia superar o risco ao qual estava exposta a construtora naquele momento e 

determinou à contratante que se abstivesse de solicitar o pagamento das garantias, 

determinando a expedição de ofícios aos bancos garantidores para que, caso fossem 

executadas as garantias, deixassem de paga-las, sob pena de multa de 10%.  

 

3.2.2. Caso 2 

 

Dixob e GÖβWEIN mencionam um caso
230

 em que em um contrato de 

infraestrutura uma empresa austríaca entregou a uma empresa do oriente médio uma 

garantia emitida por uma instituição financeira alemã. O contrato previa que a resolução 

                                                           

230 DIXON, Giles; GÖβWEIN, George. On demand bonds: a solution to the problem of an unfair call. 

Const. L. Int’l. v. 1. HeinOnline, set. 2006, p. 28. 
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de conflitos de daria por arbitragem em Genebra e que caso a garantia fosse chamada sem 

que o devedor estivesse de acordo, este teria o direito de invocar um procedimento de 

adjudicação, durante o qual ficaria suspenso o pagamento da garantia. 

Trinta dias antes do vencimento da garantia, o contratante solicitou o pagamento e 

o devedor contestou-o, dando início ao procedimento de adjudicação. Como o contratante 

não externou os motivos que o levaram a executar a garantia, o contratado limitou-se a 

argumentar que não havia razão para o chamamento. O contratante, então apresentou uma 

longa resposta baseada em dados técnicos e, após 8 semanas, o adjudicador entendeu que 

o contratante não foi capaz de construir um caso que demonstrasse seu direito de executar 

as garantias. 

Apesar de não ter recebido o valor das garantias, o contratante ainda tinha o 

direito de iniciar um procedimento arbitral com base nos supostos descumprimentos que 

embasaram o chamamento da garantia, sendo certo que o contratado permaneceu 

responsável pelo cumprimento das obrigações remanescentes do contrato.  

Este caso demonstra como a inclusão de um procedimento de adjudicação pode 

ser uma solução efetiva para evitar o chamamento indevido. O processo de adjudicação 

durou apenas 60 dias, isso porque houve extensão de prazo, caso contrário estaria 

encerrado em 30 dias, e nessa análise, um pouco menos rasa do caso, foi possível 

verificar que a execução era injusta. 

 

3.3. Medidas mitigadoras do risco 

 

Uma das soluções que tem se mostrado efetiva é a inclusão de uma cláusula de 

adjudicação na garantia, dispondo que, caso haja o chamamento e o contratado discorde 

da demanda, é necessário o chamamento de um terceiro, para que, em um procedimento 

célere (por volta de um mês), decida se o pedido de pagamento é devido
231

. O United 
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Kingdom s Housing Grants, Construction and Regeneration Act 1996 tornou compulsória 

a adoção de clausula de adjudicação em contratos de construção no Reino Unido. 

Nesse caso, para que o pagamento seja feito pelo banco, o pedido deve estar 

acompanhado de uma decisão do adjudicador, de modo que o valor pago será aquele 

apontado na referida decisão. A garantia pode inclusive dispor que em caso de revisão da 

decisão por um juiz ou arbitro, o valor pago poderá ser completado pelo banco. 

Outras opções de mitigação do risco são a inclusão de provisões no sentido de que 

a garantia somente poderá ser demandada caso o devedor tenha deixado de cumprir uma 

decisão judicial ou arbitral. Mas essa opção é de difícil aceitação pelo beneficiário. Pode 

funcionar de maneira mais efetiva a exigência de que seja apresentado junto com o 

pedido uma carta comunicando ao devedor o descumprimento de determinada obrigação 

contratual, dando um prazo para de cura. 

Dixob e GÖβWEIN sugerem que a inclusão de termos específicos que devem ser 

utilizados no pedido de pagamento pode trazer algum conforto ao devedor, já que pedidos 

indevidos podem acabar sendo feitos de forma atabalhoada e apressada, deixando de 

atender a requisitos formais
232

. 

Uma solução que parece bastante satisfatória e é pouco utilizada é detalhar a 

clausula do contrato base que prevê a entrega da garantia. Em geral, a cláusula é bastante 

simples, e contém o momento em que a garantia deve ser entregue, o valor e o tipo de 

instituição que deve emitir a garantia. Por vezes, acrescentam-se disposições acerca do 

momento em que a garantia deve ser devolvida ou casos de prorrogação.  

A inclusão de regulamentação especifica sobre as situações que permitem a 

execução da garantia e das consequências em caso de chamamento indevido, com 

aplicação de penalidades, ajuda tanto a desencorajar essa pratica, quanto a garantir o 

ressarcimento dos valores despendidos. 
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Na relação com o banco, o ordenador pode, por exemplo, pode negociar cláusula 

no sentido de que o banco passe a ter a obrigação de informar quando o beneficiário fizer 

uma solicitação de pagamento. 

Cristopher R. Seppala sugere que seja exigido do beneficiário que, ao fazer o 

pedido de pagameto da garantia, tenha que apresentar a quantificação de sua demanda, 

especificando qual o valor dos danos sofridos em decorrência daquela quebra contratual - 

ainda que não precise provar naquele momento os danos. O autor destaca que em 

contratos de construção, em geral, as garantias de performance consistem em um 

percentual do valor do contrato (de dez a quinze por cento) e, assim, o contratante pode 

ter sofrido um prejuízo pequeno e acabar por demandar a totalidade da garantia, que pode 

representar um valor relevante. A quantificação do dano poderia ser um instrumento 

eficaz para evitar esse tipo de situação.
233

 

  

                                                           

233  SEPPALA, Cristopher R., ICC Uniform Rules for Demand Guarantees (“URDG”) in practice: a 

decade of experience. A contractor's view of the URDG. In: FIDIC Contracts Committee. Paris, 2001. 

Disponível em: 
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4. RESPONSABILIDADE CIVIL DO BENEFICIÁRIO 

 

O instituto jurídico da responsabilidade civil, previsto no art. 927 do Código Civil, 

determina a reparação dos danos sofridos em decorrência de determinado ato ilícito. 

Conforme observa Caio Mário da Silva Pereira “é, na essência, a imputação do resultado 

da conduta antijurídica, e implica necessariamente a obrigação de indenizar o mal 

causado”
234

.  

Elemento de grande importância para o entendimento da responsabilidade civil é a 

culpa. Na teoria clássica, ou teoria da culpa, a existência de culpa ou dolo
235

 é elemento 

essencial para a caracterização da responsabilidade civil (responsabilidade subjetiva). 

Porém, desenvolveu-se posteriormente a teoria do risco, segundo a qual a lei estabelece, 

em determinadas situações, a responsabilização independente de haver dolo ou culpa 

(responsabilidade objetiva)
236

. 

O Código Civil Brasileiro adota a responsabilidade com base na culpa como regra 

geral (art. 186), porém admite a configuração da responsabilidade independente de culpa 

nos casos previstos em lei (art. 927, parágrafo único). O Código assumiu uma estrutura 

flexível, ao mesmo tempo em que utiliza o método das cláusulas gerais para legislar 

acerca das responsabilidades subjetiva e objetiva, adota o método casuístico em 

determinados atos ilícitos como, por exemplo, o dano por morte (art. 948)
237

. 

                                                           

234 PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de Direito Civil, Vol I - Introdução ao Direito Civil – 

Teoria Geral de Direito Civil, 2017, p. 527. 

235 A culpa lato sensu abrange o dolo e a culpa stricto sensu. Sendo assim, os atos ilícitos podem ser 

meramente culposos, condutas munidas de negligência, imprudência ou imperícia, ou dolosos, quando há a 

intenção do agente de praticar a infração ( MACHADO DE MELO, Diogo Leonardo. Da Responsabilidade 

Civil. In: NANNI, Giovanni Ettore (coord.). Comentários ao Código Civil: direito privado contemporâneo. 

São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1275). 

236 GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. 15
a
 edição. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 59. 
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A responsabilidade civil pode, ainda, ser contratual, quando o dever descumprido 

for oriundo de um contrato (art. 389 do CC), ou extracontratual, quando for oriundo da 

lei.  

Ao mencionar o ato ilícito, o art. 927 faz referência aos artigos 186 e 187 do 

Código Civil, que classificam como atos ilícitos, respectivamente, a “a ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral” e também o exercício pelo titular de um direito que exceda 

“manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou 

pelos bons costumes”.  O artigo, nesse caso, não menciona diretamente a violação de um 

direito de terceiro, mas sim o exercício abusivo de um direito próprio. É o que se chama 

abuso do direito.  

Há entendimento no sentido de que o abuso do direito é uma atuação antijurídica, 

mas não necessariamente ilícita, considerando que para a configuração do ato ilícito seria 

necessária a conjunção dos elementos antijuridicidade e culpabilidade, e no caso do 

abuso do direito só estaria presente a contrariedade ao direito
238

. Porém, o abuso do 

direito não é exatamente desrespeito a um direito alheio, mas sim um exercício 

disfuncional de direito próprio. Como aponta Giovanni Ettore Nanni: 

 

O exercício do direito em termos reprovados pela lei, ou seja, 

respeitando a estrutura formal do direito, mas violando a sua afetação 

substancial, funcional ou teleológica, é considerado como ilegítimo, na 

expressão adotada pelo Código Civil Português. E, dessa forma, não há 

como dissociá-lo da estrutura formal de ilicitude [...]
239

 

 

Acrescente-se o fato de que a ilicitude não se limita ao desrespeito de uma norma 

jurídica, alcançando também as ações contrárias aos princípios gerais de direito. Sendo 

assim, parece mais adequado o entendimento no sentido de que o abuso do direito é de 

fato um ato ilícito, conforme preceitua o art. 187.  

                                                           

238  NANNI, Giovanni Ettore. Abuso do Direito. In: LOTUFO, Renan; NANNI, Giovanni Ettore (coord). 
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O que ocorre é que existem duas espécies diversas de atos ilícitos, o ato ilícito 

stricto sensu, que representa a violação de um dispositivo legal, a inobservância de um 

limite lógico-formal (art. 186 do CC) e o ato ilícito lato sensu, que é o exercício de um 

direito de modo que viola os valores que embasam o próprio direito, extrapolando os seus 

limites axiológicos-materiais
240

. 

No caso do chamamento indevido da garantia autônoma ora tratado,  há o 

exercício de um direito de forma disfuncional e também uma violação do art. 422 do CC, 

que determina que “Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do 

contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.” Portanto, a 

responsabilidade civil pode ser construída com base em ambos dispositivos (186 e 187 do 

CC).  

Passamos então a tratar tanto do abuso do direito quanto da boa-fé, ambos 

interligados e complementares na caracterização o ilícito em questão. 

 

4.1. Abuso do direito 

 

É possível verificar ainda no Direito Romano o embrião da figura do abuso do 

direito. Mas foi no direito medieval que o instituto iniciou seu processo de 

fortalecimento, por meio de instituto similar chamado aemulatio
241

, tendo alcançado seu 

apogeu no direito francês do século XIX
242

. 

Após a revolução francesa, em um cenário de mudança de paradigma, passando 

da visão absolutista para a valorização do indivíduo, desenvolveram-se de forma 

acelerada os princípios liberalistas, de modo que os códigos elaborados naquele momento 

deixavam a atuação do estado alheia às relações entre privados.  

                                                           

240 NANNI, Giovanni Ettore. Abuso do Direito. In: LOTUFO, Renan; NANNI, Giovanni Ettore (coord). 

Teoria Geral do Direito Civil. São Paulo: Atlas, 2008, p. 748. 
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de direito conforme vemos hoje (RODOVALHO, Thiago. Abuso de Direito. Dissertação (Mestrado em 
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Porém, essa visão individualista gerou uma série de problemas sociais, causando a 

falência do estado excessivamente liberal 
243

 e o surgimento de novos institutos voltados 

a frear esse movimento, como o do abuso do direito.  

Judith Martins-Costa, citando Menezes Cordeiro, define o abuso do direito como: 

 

Refere-se, antes, a ‘uma atuação humana estritamente conforme com as 

normas imediatamente aplicáveis, entretanto que, tudo visto, se 

apresenta ilícita por contrariedade ao sistema, na sua globalidade’ por 

atingir manifestamente vetores tidos por fundamentais à ordem jurídica, 

como, designadamente, nas relações obrigacionais, a lealdade, 

confiança, finalidade e utilidade
244

. 

 

Portanto, o abuso do direito é uma forma de controle concreto de legitimidade 

apto a impedir comportamentos tidos como inaceitáveis em situações específicas, mesmo 

quando camuflados sob a aparência de um direito subjetivo
245

. O abuso do direito pode 

ser entendido como uso inadequado, excessivo, desmesurado de um direito. O indivíduo 

abusa de seu direito quando o exerce além do limite fixado pelo fundamento axiológico 

daquele direito, em desconformidade com o sentido teleológico em que se funda o direito 

subjetivo, que resulta em um descompasso entre a conduta e a finalidade do direito.  

Seu fundamento é a solidariedade social, que determina a prevalência dos 

interesses da sociedade sobre interesses pessoais
246

. Conforme aponta Rui Stoco, “antes 

de ofender o particular, o ato abusivo ofende a sociedade e a higidez dele próprio”
247

. 

E a regra não se limita apenas à direitos subjetivos, mas também a poderes, 

liberdades, pretensões e faculdades, de modo que Thiago Rodovalho sugere, inclusive, 

que a nomenclatura mais adequada para o instituto seria “exercício abusivo dos direitos” 
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(posições jurídicas ativas) ou “abuso no exercício do direito” (posição jurídica ativa)
248

. 

Inclusive, o instituto não é aplicável apenas ao direito civil, mas a todo o ordenamento 

jurídico
249

. 

A posição adotada pelo art. 187 é a do ato ilícito objetivo, ou seja, o dispositivo 

determina que ainda que o indivíduo não tenha a intenção ou consciência do abuso, caso 

a mesmo esteja em desacordo com os standards determinados no artigo, a conduta deverá 

ser considerada ilícita
250

. A esse respeito, na 1
a
 Jornada de Direito Civil, organizada pelo 

Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, ocorrida em setembro de 

2002 em Brasília, foi firmado o Enunciado 37, segundo o qual “Art. 187: a 

responsabilidade civil decorrente do abuso do direito independe de culpa e fundamenta-se 

somente no critério objetivo-finalístico”
251

.  

O abuso do direito representa uma das vertentes da função corretora da boa-fé, a 

de corrigir o exercício jurídico.
252

 O art. 187 menciona, além da boa-fé, que será melhor 

tratada no próximo item, a extrapolação dos limites impostos pelo seu fim econômico ou 

social e pelos bons costumes.  

Os costumes são as fontes mais antigas do direito e, mesmo hoje, com as leis 

escritas tendo papel de protagonistas no ordenamento, ainda representam uma das fontes 

formais do direito. É considerada um costume: 
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a prática por longo tempo, de forma constante e geral, aplicada a todos 

os casos compreendidos em determinada espécie (elemento externo), 

bem como a convicção de que ele é obrigatório; de que ‘constitui uma 

regra ou preceito correspondente a uma necessidade jurídica’ (elemento 

interno ou psicológico)
253

. 

 

Portanto, é uma norma jurídica criada pela consciência comum do povo e 

funciona no âmbito do art. 187, tal qual a boa-fé, como um limitador do exercício de 

direitos
254

. 

O fim econômico ou social, por sua vez, deve ser valorado de acordo com os 

princípios da função do contrato e da propriedade (art. 421 do CC e arts. 5
o
,
 
XXIII e 170, 

III da CF, bem como 1.228, parágrafo 1
o
 do CC, respectivamente), além do princípio da 

solidariedade.
255

 Os direitos econômicos são aqueles destinados a organizar a atividade 

econômica de modo que atenda os interesses sociais, enquanto os direitos sociais 

destinam-se a proporcionar igualdade e exercício da cidadania. Ambos são direitos 

humanos constitucionalmente resguardados
256

. 

A correção do abuso se dá no plano da eficácia, ou seja, havendo o abuso que gere 

dano, surge o dever de indenizar, ou eventualmente uma eficácia no plano processual, 

como no caso das tutelas de remoção do ilícito
257

.  

Para identificação do abuso é necessária a análise do caso concreto, a ponderação 

entre os elementos fáticos e normativos envolvendo o exercício do direito. E como é 
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impossível uma enumeração exaustiva que delimite a forma como um direito deve ser 

exercido, são estabelecidos standards de comportamento
258

. 

Portanto, para pautar o exercício jurídico, devem ser observadas as leis, mas 

também as figuras que vem sendo desenvolvidas pela doutrina e jurisprudência e 

figurando a boa-fé como “centro de aferição do exercício irregular de posição 

jurídica”
259

.
 
Sendo a boa-fé um instrumento para sistematizar o abuso do direito,

 
e o 

elemento central do art 422 do Código Civil, adentramos no estudo deste instituto.  

 

4.2. Princípio da boa-fé 

 

A expressão “boa-fé” é utilizada no mundo jurídico em diversos sentidos, como 

regra jurídica, como princípio e como standard de comportamento, dentre outros e está 

presente no Código Civil Brasileiro como cláusula geral
260

. 

A boa-fé tem um sentido objetivo e um sentido subjetivo. A boa-fé subjetiva é 

aquela que diz respeito ao estado psicológico do indivíduo, à crença de estar agindo de 

modo a não lesar o interesse de outro, como nos artigos 309, 686 ou 1.201 do CC. Nesses 

casos tem importância a convicção legítima do indivíduo de estar agindo de acordo com a 

lei.  

Já a boa-fé objetiva, também chamada de boa-fé contratual, desenvolveu-se na 

Alemanha a partir de 1896 com o propósito de frear excessos da liberdade individual e 

criar um “obstáculo ao exercício da autonomia privada sempre que em violação aos 
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parâmetros de convivência e confiança mútuas que devem reger um ambiente negocial 

sadio”
261

.
 
 

No Brasil, a boa-fé objetiva já vinha prevista no Código Comercial de 1850, 

porém não era efetivamente aplicada, muito em decorrência da falta de critérios e 

parâmetros para tanto. Posteriormente, em 1990, a noção de boa-fé objetiva foi reforçada 

pelo Código de Defesa do Consumidor, mas foi com a publicação do Código Civil de 

2002, que trouxe os artigos 113, 187 e 422, que o instituto começou a representar real 

importância para o direito civil brasileiro.  

É reconhecida à boa-fé objetiva uma tríplice função: hermenêutica integrativa, ou 

seja, preenchimento de lacunas da lei (art. 113 do CC); criação de deveres anexos para os 

contratantes, integração do negócio jurídico (art. 422 do CC); e limitação do exercício de 

direitos subjetivos (art. 187 do CC, conforme já exposto no item anterior). 

Milton Lautenschläger aponta que: 

 

A boa-fé objetiva se apresenta como um modelo jurídico. Significa que 

as pessoas devem ter um comportamento honesto, correto e leal, 

principalmente em função dos interesses do outro, visto como um 

membro do conjunto social que é juridicamente tutelado. Justamente 

esta a conotação contida no artigo 187 do Código Civil
262

. 

 

Nesse sentido, o princípio da boa-fé figura no art. 187 do CC como baliza para o 

exercício jurídico ilícito, atuando como fator de conformação ao exercício de direitos 

“ora determinando a ineficácia, ora a eficácia apenas parcial, ora a eficácia indenizatória, 

ora apanhando, inclusive, hipótese de perda ou de ‘paralisação’ do direito subjetivo”
263

. 
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Portanto, o exercício de um direito que contrarie conceitos como a lealdade, a 

confiança, a finalidade e utilidade do negócio, analisado o caso concreto, pode ser 

considerado um exercício contrário à boa-fé.  

Vale observar também a função de criação de obrigações aos contratantes que não 

foram expressamente pactuadas, que alguns autores denominam como “deveres laterais 

positivos” ou deveres anexos
264

. O credor, que originariamente era só beneficiário de 

direitos, passa a ter deveres acessórios de proteção, cooperação e lealdade, cuidado e 

segurança, aviso e esclarecimento, informação e colaboração, segredo, e proteção da 

outra parte e seu patrimônio.
265

   

Dentre estes, vale destacar o dever de proteção, que comanda que as partes devem 

adotar condutas de colaboração destinadas a evitar danos injustos, sendo certo que tal 

dever incide em maior ou menor intensidade de acordo com a situação fática.
266

 Na 

mesma direção aponta o dever de lealdade, que gera às partes "o dever de adotar ou não 

determinada conduta, a fim de não ser frustrada a satisfação do fim negocial por estas 

objetivado"
267

  e o dever de cooperação, tendo ambos como fundamento axiológico a 

conduta ética, correta, leal. 

O princípio da boa-fé protege também as legítimas expectativas dos contratantes, 

ou seja, a expectativa baseada em uma situação de confiança derivada da lei, do negócio, 

dos usos ou do comportamento alheio. Judith Martins-Costa observa: 

 

Essa ‘situação de confiança’ deve ter força suficiente para suscitar um 

‘investimento de confiança’ e deve ser racionalmente apreensível, não 

restando encapsulada no que a mente humana pode produzir ou desejar. 

O que a boa-fé tutela, portanto, não é qualquer expectativa - já que seria 

                                                           

264 HAICAL, Gustavo. O inadimplemento pelo descumprimento exclusivo de dever lateral 

advindo da boa-fé objetiva. Revista dos Tribunais, ano 99, vol. 900, outubro 2010.  p 54.  

265 MARTINS-COSTA, Judith. A boa fé no direito privado: critérios para a sua aplicação. São Paulo: 

Marcial Pons, 2015, p. 521-563. 

266 MARTINS-COSTA, Judith. A boa fé no direito privado: critérios para a sua aplicação. São Paulo: 

Marcial Pons, 2015, p. 225. 

267 HAICAL, Gustavo. O inadimplemento pelo Descumprimento Exclusivo do Dever Lateral Advindo da 

Boa-Fé Objetiva. Revista dos Tribunais, vol. 900, São Paulo, Revista dos Tribunais, ano 99, out./2010, p. 

58. 



 
 

96 
 

 
 

absurdo pensar que ‘o simples acalentar de uma expectativa’ fosse 

bastante para fundar ‘uma vinculação à sua realização'. Tutela apenas a 

confiança investida em virtude de razões que, racionalmente 

controláveis (ou comprováveis, ou adequadas ao id quod plerumque 

accidit), foram objeto de ‘investimento de confiança’ pelo destinatário 

do ato ou comportamento ou omissão aptos a gerar essa confiança 

qualificada
268

. 

 

Menezes Cordeiro elenca quatro requisitos para que haja a tutela da confiança:   

 

1º Uma situação de confiança conforme com o sistema e traduzida na 

boa fé subjectiva e ética, própria da pessoa que, sem violar os deveres 

de cuidado que ao caso caibam, ignore estar a lesar posições alheias;2.º 

Uma justificação para essa confiança, expressa na presença de ele-

mentos objectivos capazes de, em abstracto, provocarem uma crença 

plausível; 3.º Um investimento de confiança consistente em, da parte do 

sujeito, ter havido um assentar efectivo de actividades jurídicas sobre a 

crença consubstanciada;4.º A imputação da situação de confiança criada 

à pessoa que vai ser atingida pela protecção dada ao confiante: tal 

pessoa, por acção ou omissão, terá dado lugar à entrega do confiante em 

causa ou ao factor objectivo que a tanto conduziu.
269 

 

A tutela da confiança é fundamental para qualquer sociedade, sob pena de, em sua 

ausência, fomentar-se um total descrédito entre contratantes, prejudicial ao setor 

econômico como um todo. Cordeiro chama atenção que: 

 

Na sua falta, qualquer sociedade humana se esboroa. Em termos 

interpessoais, a confiança instalada coloca os protagonistas à mercê uns 

dos outros: o sujeito confiante abranda assuas defesas, ficando 

vulnerável. Seguidamente, todos os investimentos, sejam eles 

económicos ou meramente pessoais, postulam a credibilidade das 

situações: ninguém dá hoje, para receber (apenas) amanhã, se não 

houver confiança nos intervenientes e nas situações.
270 

                                                           

268 MARTINS-COSTA, Judith. A boa fé no direito privado: critérios para a sua aplicação. São Paulo: 

Marcial Pons, 2015, p. 235/236. 

269 CORDEIRO, Antonio Menezes. Tratado de Direito Civil Português. 2a Edição. Lisboa: Almedina, 

2000, P. 235.   

270 CORDEIRO, Antonio Menezes. Tratado de Direito Civil Português. 2a Edição. Lisboa: Almedina, 

2000, P. 237.   



 
 

97 
 

 
 

 

Não se pode olvidar ainda o caráter ético da questão. Aquele que tem sua 

confiança traída tem abalada a sua sensibilidade moral, enquanto aquele que age em 

desrespeito à confiança do outro, está afrontando um código ético da sociedade. 

Vale ressaltar que em caso de quebra de deveres anexos os danos não se 

confundem com os de um eventual descumprimento do contrato. O dano não advém da 

mora ou de um inadimplemento, mas da violação ao dever de proteção.  

 

4.3. Violação à boa-fé – abuso do direito 

 

Considerando esses parâmetros, é possível concluir que, o ato de chamamento da 

garantia, sem que haja um descumprimento contratual do ordenador, significa clara 

afronta ao princípio da boa-fé e um exercício abusivo do direito de invocar o pagamento 

do título.  

Primeiramente, há uma quebra da confiança depositada pelo ordenador no 

beneficiário, que entregou a garantia com a finalidade específica de assegurar o 

cumprimento de uma obrigação, acreditando que somente nessa hipótese o beneficiário 

solicitaria seu pagamento. Ainda que o instrumento de garantia autônoma esteja 

desvinculado do contrato base, na cláusula em que se pactuou a entrega da garantia em 

regra consta qual(is) a(s) obrigação(ões) que o instrumento se presta a assegurar, de modo 

que o ordenador cria uma justa expectativa de que somente se deixar de cumprir tal 

compromisso verá a garantia apresentada liquidada. 

Nesse sentido, há também uma quebra no dever de cuidado e lealdade, de utilizar 

o instrumento apenas para a finalidade acordada entre as partes, qual seja garantir o 

cumprimento de determinada obrigação. 

 Quando os contratantes escolhem trabalhar com essa modalidade de garantia, não 

só o ordenador se coloca em uma situação de maximização de risco, como também o 

beneficiário se coloca em uma posição de maximização de seu dever de cooperação e 

cautela, de modo que o grau de intensidade do dever de cooperação é alto. 
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No caso das garantias autônomas, a solicitação de pagamento do título sem que 

haja descumprimento do contrato diante dos conceitos acima apresentados, representam 

uma violação à boa-fé e um exercício abusivo do beneficiário de seu direito. 

Vale ressaltar que a simples existência de controvérsia entre as partes sobre a o 

descumprimento não é suficiente para que se configure o abuso. Inclusive, é comum que 

haja tal controvérsia, e o objetivo da garantia autônoma é justamente conferir ao 

beneficiário a vantagem de esperar o desfecho com a quantia controversa em caixa. Uma 

disputa técnica, jurídica, com entendimentos contrapostos das partes, faz parte do 

desenrolar de relações negociais.  

É preciso mais. Deve ter sido comprovada a má-fé do beneficiário ao realizar o 

pedido de pagamento ou um abuso evidente, tal qual exposto acima no subitem que trata 

das hipóteses em que o banco pode negar o pagamento da garantia. As balizas 

construídas para determinar as situações em que o banco pode negar o pagamento da 

garantia, funcionam também para a configuração do chamamento indevido, quando por 

algum motivo, ainda que tendo elementos, a instituição bancária acabou por realizar o 

desembolso. 

Podemos citar como exemplos os casos em que uma garantia de adiantamento é 

executada no valor total, quando na verdade uma parte do valor já foi devolvido pelo 

contratado ou quando o ordenador demanda o pagamento do valor total da garantia de 

performance, quando na verdade seu prejuízo – independente de estar correto ou não 

acerca do descumprimento imputado ao ordenador – é claramente muito inferior ou até 

inexistente.  

Uma alegação de descumprimento flagrantemente infundada, acompanhada de 

elementos que demonstrem a utilização da garantia como subterfugio para acessar o valor 

garantido podem demonstrar uma atuação abusiva do direito que possuía o beneficiário. 

Também, o chamamento sem que o beneficiário tenha antes notificado o ordenador 

acerca de seu entendimento de que houve uma quebra contratual, dando oportunidade de 

cura ou até de apresentação de elementos que pudessem desconstruir a ideia de que houve 

o inadimplemento, pode ser indício de que há uma postura contrária à boa-fé.  
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A verificação da ilicitude não foge da necessidade da análise do caso concreto, e 

de elementos que deixem claro que o pedido de pagamento fugiu do que era a intenção do 

acordo das partes e passou a configurar uma ação contrária ao ordenamento jurídico e 

confiança depositada pelo ordenador. 

Uma vez comprovada a ilicitude no chamamento da garantia, surge o dever do 

beneficiário de indenizar eventuais perdas e danos sofridos pelo ordenador.  

Conforme já exposto no trabalho, uma vez que a garantia tenha sido paga pelo 

banco, será cobrada a restituição por parte do ordenador, que deverá desembolsar a 

quantia em decorrência de ato ilícito do beneficiário. Sendo assim, deve o beneficiário 

primeiramente devolver o valor recebido, corrigido monetariamente, acrescido de juros, 

custas e honorários advocatícios (art. 404 do CC). Ademais, caberá ao ordenador 

comprovar eventuais outros danos. 
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CONCLUSÃO 

 

 Conclui-se, com o presente estudo, que a garantia autônoma é um instrumento 

criado pela prática comercial, visando atender anseios de maior proteção nas operações 

internacionais. Sua utilização no mundo contemporâneo é constante, estando presente em 

projetos de grande relevância econômica. 

 Vimos neste trabalho que a garantia autônoma é um negócio jurídico causal, cuja 

função é assegurar que o beneficiário receberá uma quantia em dinheiro, de acordo com 

as condições previstas no instrumento de garantia. Assim sendo, a fervorosa discussão 

outrora existente acerca da legalidade do instituto, perdeu consistência.  

Sua estrutura é formada por uma relação contratual entre o ordenador da garantia 

e o beneficiário, que é o contrato base, podendo ser um contrato de empreitada, de 

prestação de serviços, dentre outros; uma relação de mandato sem representação entre o 

ordenador e o banco emissor da garantia. 

A estrutura da garantia autônoma é composta pelo ordenador, que é o devedor que 

ordena ao banco a emissão da garantia, pelo banco garantidor que emite a garantia e o 

beneficiário, que é o credor que recebe a garantia (estrutura triangular). Pode haver ainda 

um segundo banco, contragarantidor do banco emissor, hipótese na qual forma-se uma 

estrutura quadrangular.  

 Quanto à classificação, foi possível estabelecer que a garantia autônoma é uma 

garantia especial, pessoal e bancária (em regra). Ademais, o contrato de garantia 

autônoma é atípico (mas socialmente típico), consensual, inominado, não-real, não-

sinalagmático e gratuito. 

 Verificamos que a autonomia, em relação ao contrato base, é uma derrogação da 

acessoriedade, é o elemento central desta garantia, e significa que o devedor não pode 

invocar circunstancias relacionadas ao contrato base para evitar o pagamento da garantia. 

Essa característica é o principal diferencial em relação a outras modalidades de garantia, 

e confere uma maior segurança ao beneficiário, o que fez com que a garantia autônoma se 

desenvolvesse no cenário internacional. 

 Também levantamos as possíveis hipóteses de recusa no pagamento da garantia 

autônoma, como a fraude ou a evidente má-fé, e observamos que em todas elas é 
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necessário que os elementos justificadores do não pagamento saltem aos olhos, sejam 

evidentes sem que seja necessária a realização de uma análise mais aprofundada. Essa 

característica é fundamental para que não haja uma fragilização do instituto.
 

Em caso de uma execução indevida da garantia autônoma, também não está o 

ordenador desamparado, podendo contar com institutos como o abuso do direito e boa-fé 

para ser ressarcido do valor da garantia e eventuais outros danos.  

A análise das garantias autônomas considerando elementos da regulação 

internacional sobre o tema, como as regras da CCI, aliando-se institutos conhecidos e 

regulados na legislação brasileira se apresentam como uma saída interessante para 

conferir segurança jurídica à garantia autônoma, já que não possui regramento específico 

no ordenamento nacional. O desenvolvimento da doutrina nesse sentido mostra-se de 

grande importância, já que as garantias autônomas assumem papel cada vez mais 

relevante em transações de grande envergadura.  
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