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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0014289-31.2012.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante ROSEMAR 
DE FREITAS MARTINS PEZZI, é apelado ESPÓLIO DE MILTON FERRARI.

ACORDAM, em 37ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ISRAEL 
GÓES DOS ANJOS (Presidente), PEDRO KODAMA E SERGIO GOMES.

São Paulo, 1 de outubro de 2013. 

Israel Góes dos Anjos
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 12328

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014289-31.2012.8.26.0320  LIMEIRA

APELANTE: ROSEMAR DE FREITAS MARTINS PEZZI

APELADO: ESPÓLIO DE MILTON FERRARI

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AVAL  
NOTA PROMISSÓRIA  AUSÊNCIA DE OUTORGA 
UXÓRIA. Pretensão da apelante de que o aval prestado pelo 
seu marido seja anulado ante a ausência de outorga uxória. 
INADMISSIBILIDADE: A ausência de outorga uxória não 
invalida o aval prestado pelo marido, pois somente acarreta 
a impossibilidade da cobrança que atinja a meação da 
esposa que não consentiu expressamente com a concessão 
da garantia. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.

Vistos.

Trata-se de recurso de apelação interposto 

por Rosemar de Freitas Martins Pezzi contra a r. sentença de fls. 

114/117, cujo relatório se adota, que julgou improcedente o pedido 

formulado na ação declaratória de nulidade de aval com pedido de 

concessão de tutela antecipada movida contra o Espólio de Milton 

Ferrari, sob o fundamento de que prestação de aval sem outorga uxória 

não acarreta a nulidade do título, mas, apenas, a sua inoponibilidade ao 

cônjuge que deixou de anuir. A r. sentença condenou a autora ao 

pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados 

em R$ 1.000,00, com correção e juros de mora de 1% ao mês a contar da 

publicação da sentença.
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Foram interpostos embargos de 

declaração pela autora (fls. 121/122) que restaram rejeitados (fl. 123).

A autora apela pretendendo a reforma da 

sentença (fls. 124/129). Sustenta em síntese que a r. sentença  ao 

entender que a ausência de outorga uxória não gera nulidade do aval 

negou vigência aos artigos 166, 1642 e 1647 do Código Civil, bem 

como à Sumula 332 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

O Espólio de Milton Ferrari representado 

por Catharina Elisa Redondano Ferrari apresentou suas contrarrazões ao 

recurso (fls. 135/148).

É o relatório.

A autora moveu ação declaratória de 

nulidade de aval contra o Espólio de Milton Ferrari visando à declaração 

de nulidade de aval prestado em nota promissória pelo seu marido sem o 

conhecimento e consentimento dela.

Não prospera o inconformismo da 

recorrente. A r. sentença deu correto desfecho à lide. Em razão disso, 

adota-se a fundamentação nela contida como razão de decidir do 

presente recurso, com fulcro no artigo 252 do Regimento Interno deste 

E. Tribunal de Justiça.
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Cabe, contudo, acrescentar aos 

fundamentos do “decisum” algumas considerações. 

Consta dos comentários do CC feitos por 

Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa que:

“Enunciado 114 do CEJ: “O aval não pode 

ser anulado por falta de vênia conjugal, de modo que o inciso III do art. 

1.647 apenas caracteriza a inoponibilidade do título ao cônjuge que não 

assentiu”. No mesmo sentido: RMDECC 25/127 (TJMG, AP 

1.0134.07.090325-4/001), JTJ 348/210 (AP 990.09.332996-4)..” (in “Código 

Civil e legislação civil em vigor”, 32ª edição, Editora Saraiva, 2013, pág. 

594, nota 8a ao art. 1.647).

Assim, a ausência de outorga uxória não 

invalida o aval prestado pelo marido, pois somente acarreta 

impossibilidade da cobrança do título que atinja a meação da esposa que 

não consentiu expressamente com a concessão da garantia, situação que 

permite a constrição da meação do avalista. 

É entendimento desta Colenda 37ª Câmara 

de Direito Privado que: 

“Efetivamente, o aval não pode ser 

equiparado à fiança por serem institutos jurídicos diversos. 

Por conseguinte, a tentativa da Apelante em anular o aval 

concedido por seu cônjuge por ausência de outorga uxória 

não merece acolhimento, posto que, como muito bem 
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analisado em Primeira Instância:

"O marido da autora se declarou solteiro na 
cédula de crédito bancário vergastada (fls. 82v). A 
ausência de outorga da esposa omitida somente 
pode gerar efeitos sobre os bens da requerente, 
persistindo a validade e eficácia da obrigação 
assumida por André Luis Berro, porquanto o 
ordenamento jurídico ainda não está a beneficiar 
uma parte contratante, com base em sua própria 
improbidade - nemo de improbitate sua 
consequitur actionem." (fls. 122) (Grifei).” 
(Apelação nº 7335222-8, Rel. Des. EDUARDO 
SIQUEIRA, j. em 17.6.2009).

“Apelação  Monitória  Embargos  Carência da 
ação  Preliminar não acolhida  A ausência de 
outorga uxória não tem o condão de invalidar o 
aval prestado  Impugnação em relação ao valor 
apresentado pelo autor rejeitada  Sentença 
mantida  Recurso não provido.”  (Apelação nº 
0001046-37.2011.8.26.0358, Rel. Des. PEDRO 
KODAMA, j. em 26.2.2013).

Este também é o entendimento desta 

Colenda Corte:

“(...).
AVAL. Ausência de outorga uxória. Inexistência 
de nulidade reconhecida por acórdão de ação 
declaratória movida pela mulher do avalista, 
Ausência de outorga uxória não implica a 
nulidade do aval, ensejando apenas a 
desvinculação dos bens da meação do cônjuge. 
Recurso improvido.
(...)” (Apelação nº0035296-52.2007.8.26.0224, Rel. 
Des. ERSON T. OLIVEIRA, j. em 4.2.2013).
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“Ação anulatória - Nota promissória -  Ausência 
de outorga uxória - Prescrição - Protesto.
1. Dá-se a interrupção da prescrição com o 
protesto do titulo cambial. Artigo 202, inciso III, do 
Código Civil.
2. 0 aval não pode ser anulado por falta de vênia 
conjugai, de modo que o inciso III do artigo 1.647 
do Código Civil apenas caracteriza a 
inoponibilidade do titulo ao cônjuge que não 
assentiu. Precedentes.
Ação julgada improcedente. Negado provimento ao 
recurso.” (Apelação nº 0011560-87.2010.8.26.0001, 
Rel. Des. ITAMAR GAINO, j. em 17.6.2013).

Desse modo, nada há a se reparar na bem 

lançada r. sentença que fica mantida por seus próprios e jurídicos 

fundamentos. 

Por fim, já é entendimento pacífico o de 

que não está obrigado o julgador a citar todos os artigos de lei e da 

Constituição Federal para fins de prequestionamento. Sendo assim, 

ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais 

discutidas pelas partes.

Ante o exposto, NEGA-SE 

PROVIMENTO ao recurso.

ISRAEL GÓES DOS ANJOS

       Relator
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