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RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo traçar um comparativo entre 0 

Direito Fundamental da Tutela da Dignidade Humana em face da Ordem Pública, 

Social e Econômica, os aspectos constitucionais da propriedade e do direito 

contratual e os vários momentos processuais concernentes ao crédito hipotecário, 

mostrando as dificuldades em interpretar o sentido exato dos textos legais e a 

controvérsia lavrada dos decisórios dos tribunais e na doutrina. 

Para atingir esse escopo, além dos princípios envolvidos, estudamos 

os requisitos essenciais para constituição da hipoteca em garantia, abordando 

alguns dos princípios gerais do direito contratual, descrevemos a noção histórica 

do Instituto da garantia hipotecária e demais características necessárias para o 

bom desenvolvimento do tema proposto, bem como, o privilégio dos direitos reais 

nos sistemas jurídicos, com algumas críticas doutrinárias e tratamos da execução 

hipotecária, inclusive, em relação as execuções movidas por terceiros. 

Finalmente, expomos o concurso de credores, a expropriação e suas 

formas. 



SOMMARIO 

II regalo lo lavoro tem poich, obbiettivo piano un comparativo tra i1 

Fondamentale giusto da Custodia da Dignitê Umano em faccia da Pubblico ordine 

, Sociale & Economico , il abbigliamento costituzionale da proprietê & de1 giusto 

contrattuale & il vario momento processuais grembiule il credito hipotecário, 

rappresentazioni il difficile em interpretare i1 senso accurato da1 testo agente & il 

controversia che il mio sul decisórios da1 tribunale & acceso dottrina. 

In procinto di arrivare questo scopo, oltre da1 principale coinvolgere, 

noi studio il indispensabile essenziale in procinto di costituzione da ipoteca em 

garanzia, approccio alcuno da1 principale generalita de1 giusto contrattuale, noi 

descrivere il nozione storico de1 Istituto da garanzia hipotecária & troppo 

carattaristice necessario in procinto di il buono sviluppo de1 tema proporre, come 

anche, il privilegio da1 giusto realtê acceso sistema giudiziale, con alcuno critica 

doutrinárias & trattamento da esecuzione hipotecária , comprendente , in relazione 

verso as esecuzione potere da un terzo di partito. 

All' estremita, esponente i1 competizione di creditori, il espropriazione 

& suo forma. 
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O que nos levou a optar pelo presente tema para dissertação foi a 

importância desse assunto no mundo jurídico atual, que sempre apresenta 

inovação e desenvolvimento em nossa legislação e jurisprudência e o fascínio que 

sentimos pelo mesmo, ciente de ser uma pequena partícula da imensidão que 

envolve o Direito Fundamental, focando 0s seus princípios Constitucionais, Direito 

Civil e Processual Civil, vinculado necessariamente ao cotidiano da judicatura e ao 

estímulo no aprimoramento científico-cultural, no que concerne a temas modernos 

do Direito, além de achá-lo um tema extremamente controvertido no campo do 

Direito Processual Civil Brasileiro. 

Ressaltamos, também, que a opção se deu pela dificuldade em 

interpretar o sentido exato dos textos legais, a controvérsia que lavra nos 

decisórios dos tribunais e na doutrina, o impasse e as incertezas no momento da 

aplicação da norma jurídica ante a imperiosidade da prestação jurisdicional, cujos 

conflitos nos levam a amparar no que nos parece o melhor direito e a melhor 

doutrina dentro da nossa necessidade, procurando entre os mestres o rembdio 

adequado para resolvermos a questão, materializando o direito abstrato. 

Assim, decidimos reunir neste trabalho os vários momentos 

processuais concernentes ao crédito hipotecário, ameaçando em alguns deles, a 

garantia de natureza real apresentada ao credor hipotecário. 

Com relação ao conteúdo da dissertação, resolvemos iniciá-lo 

abordando sobre o seu enquadramento dentro dos direitos fundamentais e da 

agilização da prestação jurisdicional, enfocando sobre o direito constitucional a 

propriedade e a liberdade da contratação, requisitos essenciais para se constituir 
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uma hipoteca em garantia, abordando alguns dos princípios gerais do direito 

contratual. 

Após, dissertamos sobre o privilégio dos direitos reais nos sistemas 

jurídicos, destacando entre eles o direito de sequela que acompanha a hipoteca, 

sobre os direitos reais de garantia, abordando posteriormente o instituto da 

garantia hipotecária propriamente dito, conceituando-o, expondo sua noção 

histórica e demais características necessárias para o bom desenvolvimento do 

tema proposto, inclusive, com algumas criticas doutrinárias. 

Na parte seguinte procuramos traçar um paralelo sobre o privilégio 

do crédito hipotecário em relação a outros credores preferenciais e finalmente, 

tratamos da execução hipotecária, dando destaque a execução da hipoteca 

convencional, mas abordando um pouco sobre as hipotecas originadas de 

financiamentos imobiliários. 

Procuramos abordar também as execuções movidas por terceiros e 

do concurso de credores, enfocando a súmula no 84 do STJ em relação ao direito 

real de hipoteca e, finalmente, sobre a expropriação e suas formas, ou seja, a 

arrematação, adjudicação e usufruto de imóvel ou empresa. 

Assim, é dentro desta visão que pretendemos desenvolver essa 

dissertação. 



PARTE I 

DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS E CONTRATUAIS 



I - DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

A Declaração contida na Constituição Brasileira de 1988 é a mais 

abrangente e extensa de todas as constituições brasileiras, no que concerne as 

liberdades públicas. 

Tradicionalmente no direito brasileiro, o enunciado dos direitos e das 

garantias fundamentais vinha após a organização do Estado e a instituição dos 

poderes. A Constituição de 1988 altera esta posição, pois coloca os direitos e 

garantias fundamentais antes da organização do Estado e dos Poderes; sem 

dúvida, com isto se quis enfatizar a importância dos direitos e garantias 

fundamentais, sendo eles postos como básicos para o Estado brasileiro. 

Aponta Manoel Gonçalves Ferreira ~i lho', que diante da ampliação 

dos direitos e garantias fundamentais explícitos nos incisos do artigo 5' da 

Constituição Federal de 1988, não apenas em face do regime e princípios 

constitucionais, como também das normas internacionais que passarem a integrar 

e ampliar o nosso sistema jurídico, ficou mais problemática a identificação de 

direitos implícitos que possam decorrer do sistema jurídico pátrio e de tratados 

internacionais. 

Os direitos individuais são hoje consagrados universalmente pela 

Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948 e são, fundamentalmente, 

oponiveis contra o próprio Estado, embora se reconheça a existência de alguns 

direitos dessa natureza exercitáveis contra os particulares. É a delimitação de uma 

área em que só o indivíduo é autônomo e no qual o Estado deve atuar 

negativamente, ou seja, representa um "non facere" para o Poder Público. 

I In Curso de Direito Constitucional, Editora Saraiva, 25a Edição, 1999, pág. 288. 



Entrando no campo processual, acrescenta Antonio Cláudio da Costa 

 achado^, ao comentar sobre a adequação a cláusula da isonomia, que é a 

partir da Lei Maior que se legitimam constitucionalmente regras que procuram 

estabelecer o efetivo equilibrio das partes da relação jurídica processual, cuja 

igualdade se alcança mediante o tratamento igualitário dos litigantes em pé de 

igualdade, como mediante o tratamento desigual dos desiguais em juizo. 

Dentre os princípios ligados aos direitos fundamentais, o tema a ser discorrido, o 

direito constitucional da propriedade frente a hipoteca, inclusive, em relação à sua 

expropriação, abrange diretamente o princípio da igualdade, da legalidade e de 

ação, do acesso ao judiciário e principalmente, o direito a propriedade, porém, 

todos estes têm como premissa básica o princípio da dignidade da pessoa 

humana, como veremos a seguir. 

I .I - Os Princípios Constitucionais 

Os direitos fundamentais constituem-se atualmente em princípios 

supremos do ordenamento jurídico, vindo a transformar a estrutura das 

Constituições, a posição e a função da justiça constitucional, cujo fenômeno, de 

escala mundial, poderia vir a ratificar a ideia de que os direitos de quarta geração 

seriam aqueles relativos a pessoa humana e aqui, como decorrência lógica, 

incluiriam-se, entre outros, o princípio da dignidade humana. 

Conforme aponta Rizzatto  unes^, os princípios constitucionais são o 

ponto mais importante do sistema normativo, verdadeiras vigas mestras, aiicerces 

sobre os quais se constrói o sistema jurídico, dando estrutura e coesão ao edifício 

jurídico, influenciando assim, até mesmo, na interpretação das próprias normas 

magnas. 

2 
Normas processuais civis interpretadas, pág. 1. 

3 O Princípio Constitucional da Dignidade da Pessoa Humana, pág. 37. 



Os princípios funcionam como vetores para o intérprete; e o jurista, 

na análise de qualquer problema jurídico, por mais trivial que se possa ser, deve, 

preliminarmente, alçar-se ao nível dos grandes princípios, a fim de verificar em 

que direção eles apontam, pois nenhuma interpretação será havida por jurídica se 

atritar com um princípio constitucional. 

Assim, os princípios funcionam como verdadeiras supranormas, ou 

seja, uma vez identificados, agem como regras hierarquicamente superiores às 

próprias normas positivadas no conjunto das proposições escritas ou mesmo as 

normas costumeiras. 

1.2 - 0 Principio Constitucional da Dignidade da Pessoa Humana 

O principio da dignidade da pessoa humana exerce sua influência 

sobretudo nos chamados direitos fundamentais, os quais, por sua vez, se não 

incidem diretamente sobre a pessoa humana em seu aspecto físico, incidem no 

desdobramento de sua personalidade. 

A pessoa humana, desta forma, passa a ser o centro do 

ordenamento jurídico, tornando-se necessária uma reavaliação do sistema jurídico 

e uma reflexão sobre o papel do Direito frente a esta nova situação. 

Segundo Riuatto  unes^, a dignidade é o primeiro fundamento de 

todo o sistema constitucional posto e o último arcabouço da guarida dos direitos 

individuais, servindo a isonomia para gerar equilíbrio real, porém, visando sempre 

concretizar o direito a dignidade, sendo que esta dá a direção, o comando a ser 

considerado primeiramente como intérprete. 

Após a soberania, aparece no Texto Constitucional a dignidade como 

fundamento da República brasileira, conforme expõe o art. 1 O: 

"Art. l0 - A República Federativa do Brasil, formada pela união 

indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 

Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

4 O Princípio Constitucional da Dignidade da Pessoa Humana, pág. 45. 



I - a soberania; 

II - a cidadania; 

111 - a dignidade da pessoa humana". 

O Cj 70 do art. 226 da Constituição Federal também se refere 

expressamente a dignidade ao expor: 

"Art. 226 - A família, base da sociedade, tem especial proteção do 

Estado. (. . .) 
Cj 7" - Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da 

paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, 

competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o 

exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições 

oficiais ou privadas" . (grifos nossos). 

Para se definir dignidade é preciso levar em conta todas as violações 

que foram praticadas no decorrer do desenvolvimento da humanidade e então, se 

extrai dessa experiência histórica o fato de que a dignidade nasce com 0 

indivíduo, é lhe inata e inerente a sua essência. 

Porém, nenhum indivíduo é isolado, pois vive no meio social e aí, sua 

dignidade ganha um acréscimo, pois nasce com integridade física e psíquica e 

chega um momento em seu desenvolvimento, que seu pensamento, suas ações e 

comportamento, sua imagem, intimidade, consciência, religiosidade, etc., tem que 

ser respeitado, compondo-se assim, na sua dignidade. 

Conforme relata Chaves de Camargo5, toda "pessoa humana, pela 

condição natural de ser, com sua inteligência e possibilidade de exercício de sua 

liberdade, se destaca na natureza e se diferencia do ser irracional. Estas 

características expressam um valor e fazem do homem não mais um mero existir, 

pois este domínio sobre a própria vida, sua superação, é a raiz da dignidade 

humana. Assim, toda pessoa humana, pelo simples fato de existir, 

independentemente de sua situação social, traz na sua superioridade racional a 

Culpabilidade e reprovação penal, pág. 27-8, in O Princípio Constitucional da Dignidade da Pessoa Humana, 
pág. 49-50. 



dignidade de todo ser. Não admite discriminação, quer em decorrência do 

nascimento, da razão, inteligência, saúde mental, ou crença religiosa". 

1.3- A Tutela da Dignidade da Pessoa Humana perante a Ordem Publica, 

Social e Econômica 

Em sua fundamentação da metafísica dos costumes, ~ a n t ~  afirma 

que a dignidade se baseia na autonomia. Embora a interpretação dessa afirmação 

esteja sujeita a controvérsias, ela implica, pelo menos, que a dignidade supõe a 

presença da vontade legisladora moral ou de uma consciência. Isso significa que a 

dignidade exige que nos consideremos submetidos à exigências morais razoáveis 

para todos, internamente coercitivas, quer sirvam ou não ao interesse pessoal. 

AO escrever sobre a forma, essência e dialética dos direitos 

fundamentais, Paulo Ferreira da cunha7, no capitulo destinado aos limites dos 

direitos sociais, expôs a "necessidade de medidas e legislação no âmbito dos 

direitos sociais, não para acompanhar o progresso, ou para seguir a sociedade, 

mas para cumprir a Constituição". (Grifos nossos). Acrescentamos a esta 

necessidade mundial, as questões de ordem econômica e política. 

Chegou a hora do operador do Direito passar a gerir sua atuação 

social pautado no princípio fundamental estampado no Texto Constitucional, não 

podendo o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana ser desconsiderado em 

, nenhum ato de interpretação, aplicação ou criação de normas jurídicas. 

O esforço é necessário porque sempre existirão aqueles que 

pretendem dizer ou supor que dignidade é uma espécie de enfeite, um valor 
I 

abstrato de difícil captação. 

É exatamente ao contrário; não só esse princípio é vivo, real, pleno e 

está em vigor, como deve ser levado em conta sempre, em qualquer situação, 

cada vez mais privilegiado nas normas infraconstitucionais e aceitos por nossos 

doutrinadores e operadores do direito. 

In Dicionário de Ética e Filosofia Moral, vol. 1, organizado por Monique Canto-Sperber, phg. 442 



Usando a expressão cunhada por Celso Antonio Pacheco ~ ior i l lo~,  

há um piso vital mínimo imposto pela Carta Magna como garantia da possibilidade 

de realização histórica e real da dignidade da pessoa humana no meio social, ou 

seja, a Constituição está posta na direção da implementação da dignidade nos 

meios Sociais, Públicos e Econômicos, pois, como poderíamos imaginar que 

qualquer pessoa teria sua dignidade garantida se não lhe fosse assegurada saúde 

e educação? Se não lhe fosse garantida sadia qualidade de vida, como é que se 

poderia afirmar sua dignidade? Ou se permite violar sua intimidade, sua liberdade, 

seu direito de manifestar sua vontade, de contratar, etc.? 

Assim, pela abrangência do tema, ao focarmos a dignidade da 

pessoa humana perante a ordem pública, social e econômica, temos que partir da 

abordagem macro, ou seja, se o chamado princípio da proporcionalidade, que 

serve de instrumento para a resolução de eventual conflito entre princípios 

constitucionais e está intimamente ligado ao princípio de igualdade, 0 que dirá as 

normas de ordem pública, social e econômica, sujeitas que ficam ao princípio 

focado, que serviu de origem ao princípio da proporcionalidade. 

Há que se fazer, ainda, uma explicação em relação a conexão do 

princípio da proporcionalidade ao da isonomia. De fato, até tempos recentes, era o 

princípio da igualdade o elemento basilar articulador aos demais princípios, que 

servia para equalizá-los, harmonizando-os, no qual Willis Santiago Guerra ~i lho' 

mostra, inclusive, o entrelaçamento entre o princípio da isonomia e o da 

proporcionalidade: "Os princípios da isonomia e da proporcionalidade, aliás, 

acham-se estreitamente associados, sendo possível, inclusive, que se entenda a 

proporcionalidade como incrustada na isonomia, pois como se encontra assente 

em nossa doutrina, com grande autoridade, o princípio da isonomia traduz a idéia 

aristotélica - ou, antes 'pitagórica', como prefere Sel Vecchio - de 'igualdade' 

7 Teoria da Constituição, Tomo 11, Lisboa, Editorial Verbo, 2000, pág. 289. 
O Direito Ambienta1 no Brasil, in "O Princípio Constitucional da Dignidade da Pessoa Humana", pág. 5 1. 

9 Processo Constitucional, pág. 63, in "O Princípio Constitucional da Dignidade da Pessoa Humana", pág. 55 .  



proporcional', própria da 'justiça distributiva', 'geométrica', que se acrescente 

aquela 'comutativa' , 'aritmética', meramente formal - aqui, igualdade de bens; ali, 

igualdade de relações". 

Dentro do Direito Constitucional da propriedade frente a hipoteca, é 

importante registrarmos a dignidade da pessoa humana como limitador a 

autonomia da vontade, em razão da supremacia das normas públicas, visando 

coibir excessos e abusividades, cujo princípio estaremos abordando dentro do 

tópico 2.2. Todavia, vale registrar que, amparados na igualdade formal das partes, 

enorme prestígio foi granjeado no Estado Liberal, de modo que 0 art. I . I34 do 

Código Civil de Napoleão, promulgado em 1804, solenizava o preponderante 

papel da força geratriz do consentimento, afirmando fazer o contrato lei entre as 

partes. 

Essa concepção sofrera forte mitigação com o triunfar do Estado 

prestaci~nista, calcado na constatação de que substancialmente as Pessoas 

apresentam desigualdades e, por isso, a manifestação volitiva há de encontrar 

pontos de contenção. 

Nesta abordagem, não nos deteremos na carga limitativa dos 

mandamentos legais, no intuito de compensar a qualidade de hipossuficiente de 

alguns contratantes, que encetam a delimitação das faculdades jurídicas 

decorrentes da vontade. A nossa atenção será dispensada aquelas situações em 

que um dos contratantes é reduzido a condição de mero objeto da pretensão 

contratual, com o desrespeito à sua condição de pessoa, tal como se verifica nas 

hipóteses de risco de vida ou naquelas em que a execução da prestação importa 

para o pactuante em sua exposição ao ridículo. 

Vindo a lume um contrato em que uma das partes se obriga a 

cumprir prestação consistente em ato suscetível de acarretar-lhe, em condições 

anormais, risco de vida ou capaz de impor séria ofensa a saúde ou a sua vida, 

tem-se a ocorrência de maltrato a ordem pública e, como conseqüência, a 

invalidade do negócio jurídico. Aqui, a ordem pública é ferida independente de 



eventual desigualdade econômica das partes, mas em razão do objeto da relação 

jurídica obrigacional traduzir menoscabo a índole humana do indivíduo. 

Outras hipóteses aptas a gerarem desrespeito a dignidade do ser 

humano se centram naquelas contratações em que o contratado, durante a 

execução do seu objeto, encontra-se ante situação capaz de submetê-lo ao 

ridículo, ou melhor, a tratamento degradante. 

Ainda, é importante a tutela dos direitos da personalidade, conatural 

ao reconhecimento jurídico da dignidade da pessoa humana, decorre a 

salvaguarda dos direitos da personalidade, evitando que o indivíduo seja 

submetido de qualquer sorte a menosprezo, quer pelo Estado, quer pelos demais 

indivíduos. Considerando-se, comumente, que os direitos da personalidade, 

globalmente considerados, enquadram-se na categoria dos direitos fundamentais, 

0s mesmos devem também ser examinados a partir de uma teoria dos direitos 

fundamentais. 

É necessário ao Estado, ainda, garantir uma existência material 

mínima, ressalvando a pessoa humana um patamar mínimo de recursos, capaz de 

prover-lhe a subsistência. 

A privação da propriedade, por ato emanado do Estado, subordina- 

se a observância de interesse público, previsto no ordenamento jurídico, com a 

garantia ao particular de indenização prévia (art. 50, inciso XXIV da CF). O direito 

a existência digna não restringe-se apenas à abstenção do Estado em afetar a 

esfera patrimonial das pessoas sob sua autoridade. Estende-se também ao 

cumprimento de prestações positivas. 

Não foi a toa que a nossa Lei Fundamental impôs, ao Estado e a 

sociedade, a realização de ações integradas para a implementação da seguridade 

social (art. 194), destinada a assegurar a prestação dos direitos inerentes a saúde, 

a previdência e a assistência social. 

Ao abordarmos o tema no aspecto econômico, encontraremos duas 

vertentes. A primeira decorre das transações com aspectos de abusividade entre 

uma das partes, aproveitando-se da hipossufiência da outra, devendo o Estado 



agir amparado constitucionalmente e pelo seu poder de supremacia para coibir 

essa abusividade. A segunda, decorre da desigualdade econômica que assistimos 

não só no Brasil, mas em todo o globo terrestre, onde vemos que a dignidade 

humana nunca foi tão vilipendiada, especialmente no ultimo século, na qual todos 

reconhecem, ou fingem, que o poder pertence ao povo, mas ainda não 

conseguimos descobrir a fórmula mágica para a limitação dos que detém o poder. 

Identificada a intrínseca relação entre o Direito de propriedade e a 

prosperidade social, grande foco de tensão entre as correntes ideológicas do 

liberalismo e do igualitarismo, partindo deste ponto debruçaremos sobre este 

Direito Constitucional. 

1.4 - O Direito Constitucional da propriedade 

Na declaração de 1789, foi a propriedade o único dos direitos 

individuais declarado inviolável e sagrado (art. 17). Do s6culo XVIII aos dias atuais, 

porém, a propriedade foi e é objeto de exacerbadas criticas. Assim, enquanto 

muitos a defendem como garantia essencial da liberdade, outros vêem nela um 

instrumento de opressão que sujeita certas pessoas í3 vontade de outrasI0. 

Atualmente, os direitos fundamentais referentes a propriedade estão 

r~um plano intermediário entre os concernentes à liberdade e os que dizem respeito 

segurança, já que ao mesmo tempo toca a uma e a outra. 

De fato, ela é instrumento de liberdade e garantia de segurança, na 

medida em que torna possível ao indivíduo realizar o que quer e o resguarda 

contra a necessidade e a incerteza do amanhã. 

A propriedade, consagrada como um dos direitos fundamentais no 

"caput" do art. SO, é assegurada de maneira ampla no inciso XXII do mesmo artigo, 

sofrendo algumas restrições impostas pelo próprio Texto Maior. 

A propriedade deve atingir a função social, segundo o inciso XXIII o 

art. 5' da CFl88. Não é mais possível, portanto, a propriedade servir a interesses 

1 o Manoel Gonçalves Ferreira Filho, Comentários a Constituição Brasileira de 1988, pág. 46. 



egoístas do proprietário em completa desarmonia com os fins legítimos da 

sociedade. O mau uso da propriedade acarreta para seu proprietário as sanções 

previstas nos capitulas referentes à Política Urbana (art. 182 da CF188) e a 

Política Rural (art. 184 da CF188), culminando por vezes na própria 

desapropriação. 

Outra restrição a esse direito encontra-se no inciso XXV que permite 

aos Poderes Públicos, em caso de urgência ou perigo iminente, a utilização da 

propriedade particular. Aqui, no entanto, trata-se de requisição, é dizer, de um 

mero uso da propriedade e não da assunção do domínio, por isso a indenização 

nem sempre é necessária, só ocorrendo se houver danos a propriedade. 

0 inciso XXVI, por outro lado, traz um beneficio a favor da pequena 

propriedade rural, que é aquela trabalhada pela família, que não será objeto de 

penhora para os pagamentos de débitos decorrentes de sua atividade produtiva. 

Para estudarmos a constituição da propriedade imóvel em garantia 

de hipoteca, necessário se faz revermos de forma objetiva os princípios gerais de 

direito contratual, os quais apresentam-se com força normativa nos sistemas 

jurídicos contemporâneos, principalmente porque encontram sua força no próprio 

Direito Natural. 

Já Marco Tullio Cicerol1 dizia que a razão ensina e explica o que 

deve ser feito e o que deve ser evitado docet et explanat quid faciendum 

fungiendumve sit). 

Por isso, esses princípios não podem ser olvidados sob pena de 

desequilibrarem-se as relações jurídicas, com o enriquecimento de um e o 

empobrecimento do outro contratante. 

Daí porque, visando solidificar a livre manifestação e oferecimento da 

garantia real de hipoteca, alguns princípios contratuais devem ser lembrados: 

1 1  De off., 1,101, in Princípios Gerais de Direito Contratual, Álvaro Villaça Azevedo, RT no 71817, 8.95. 



2.1 - Princípio da boa-fé: 

A contratação de boa-fé é a essência do próprio entendimento entre 

os homens e é a presença da ética nos contratos, pois traz para a ordem jurídica 

um elemento de Direito Natural, que passa a integrar a norma de direito. 

Todos os Códigos e todos os sistemas jurídicos são escudados no princípio da 

boa-fé, que supera, até, o principio da nulidade dos atos jurídicos, pois os atos 

nulos, em certos casos, produzem efeitos e até os atos inexistentes, para premiar 

a atuação de boa-fé, como é o caso da validade do pagamento ao credor putativo, 

da transmissão da herança ao herdeiro aparente, dos efeitos em favor do cônjuge 

de boa-fé no casamento putativo. Nesses casos, não vigora o princípio, segundo 0 

qual O que é nulo não produz efeito (quod nullum est nullum effectum product). 

Destaque-se, neste ponto, primeiramente, o art. 1.337, do Código 

Civil Italiano, de 1942, pelo qual os contratantes, " no desenvolvimento das 

trafativas e na formação do contrato, devem comportar-se segundo a boa-fg . 
A seu turno, também merece realce o art. 227, do Código Civil 

Português, de 1967, que assenta 'Quem negocia com outrem para conclusão de 

um contrato, deve, tanto nas preliminares como na formação dele, proceder 

segundo as regras da boa-fé, sob pena de responder pelos danos que 

culposamente causar a outra parte". 

Os sistemas jurídicos são elaborados, observando normas de Direito 

Consuetudinário, pautadas, principalmente no Direito Natural, em que duas 

colunas existem: a da boa-fé, sempre triunfante, que deve estar sempre de pé e a 

da má-fé, que deve permanecer em ruínas. 

Todo o Direito dos povos obedece esse princípio de acolher a boa-fé 

e de repelir a má-fé. 



2.2 - Princípio da autonomia da vontade ou liberdade contratual 

Segundo Claudia Lima ~arquesl*, a doutrina da autonomia da 

vontade considera que a obrigação contratual tem por única fonte a vontade das 

partes. 

A vontade humana é assim o elemento nuclear, a fonte e a 

legitimação da relação jurídica contratual; sendo assim, é da vontade que se 

origina a força obrigatória dos contratos, cabendo a lei simplesmente colocar a 

disposição das partes instrumento para assegurar o cumprimento das promessas 

e limitar-se a uma posição supletiva. 

i A doutrina da autonomia da vontade têm outras conseqüências 

jurídicas importantes como a necessidade do direito assegurar que a vontade 

criadora do contrato seja livre dos vícios ou de defeitos, nascendo aí a teoria dos 
1 

vícios do consentimento. Acima de tudo o principio da autonomia da vontade exige 

que exista, pelo menos abstratamente, a liberdade de contratar ou de se abster, 
I 
1 de escolher o parceiro contratual, o conteúdo e a forma do contrato, ou seja, é 0 

famoso dogma da liberdade contratual. 

É preciso distinguir entre liberdade de contratar e liberdade 

, contratuai. Se é verdade que todos devem ser livres para contratar, reakar 0 
j 

contrato em si, o mesmo não ocorre com a liberdade contratual, considerada Como 

a possibilidade de livre disposição de seus interesses pelas partes. Estas devem, 

' s e m  restrições, regular esses interesses, clausulando-os, sem colisão de direitos. 

O direito de um contratante vai até onde se inicia o direito do outro. 

Na liberdade contratual, os interesses humanos existem, 
i teoricamente, em pé de igualdade, pois o mais forte, economicamente, no mais 
E 
: das vezes, reduz, na avença, a área de atuação do direito do mais fraco, que fica 

desprotegido, juridicamente, no momento em que o contrato surge, bem como nas 

revisões dessa contratação. 

12 Contratos no Cód. de Defesa do Consumidor, a nova teoria contratual, págs. 44-45. 



Realizado o pacto sob essa pressão, a lesão ocorre, sendo difícil e 

custosa a reparação para repor certos valores destruidos. 

Se for dada força demais a liberdade contratual, ficando o homem 

livre na sociedade, sem condições de discutir razoavelmente sobre suas 

convenções, será ele como um pássaro libertado de uma gaiola, ao fácil alcance 

de um gavião, pronto para atacá-lo, pouco durando sua liberdade. 

Conforme manifestou com propriedade Álvaro Villaça ~ z e v e d o ' ~  "a 

liberdade deve ser escrava do homem e não para escravizá-lo", por essa razão, 

não há de se falar em liberdade, em Direito, sem que existam limitações na ordem 

jurídica e essas limitações encontrem fundamento nos princípios gerais de Direito 

e no próprio Direito Natural. 

2.3 - Princípio da função social do contrato 

Por esse princípio os contratos desempenham um relevante papel na 

sociedade; pelos contratos, os homens devem compreender-se e respeitar-se, 

Para que encontrem um meio de entendimento e de negociação sadia de seus 

interesses e não um meio de opressão. 

Para que esse espírito de fraternidade nos contratos se preserve, os 

Estados têm interferido nas contratações, com sua vontade soberana, para evitar 

lesões, podendo ser citadas como exemplo, as cláusulas contratuais abusivas 

previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078 de 11.9.90), 

ampliada por meio da Portaria no 3 de 15.3.2001, da Secretária de Direito 

Econômico, publicada no Diário Oficial de 17.3.2001. 

13 Princípios Gerais de Direito Contratual, aplicáveis h Dívida Externa dos Países em Desenvolvimento, RT 
no 71817, de 8-95. 



2.4 - Princípio da comutatividade dos contratos e da equidade 

Desde o mancipatio, inserida da Lei das XII Tábuas, de 450 a.C. em 

que, por ato per aes et libram, as obrigações das partes contratantes eram 

pesadas nos pratos de uma balança, em praça publica, devendo ser cumpridas as 

formalidades legais, ficando esses pratos equidistantes, atestando a igualdade das 

obrigações assumidas, representa-se esse contrato como verdadeiro símbolo da 

Justiça (a balança), até hoje preservado pelos povos. 

Essa igualdade e equilíbrio, nas relações jurídicas são tão 

importantes que, já entre 0s romanos conceituou-se o Direito como a "arte do bem 

e da equidade" (ius est boni et aequ~]. 

Assim, a comutatividade nos contratos, é principio essencial de 

Direito, porque exige a equivalência das prestações e o equilíbrio delas, no curso 

das contratações, pois, por ele, as partes devem saber, desde o inicio negocial, 

quais serão seus ganhos e suas perdas, importando esse fato à aludida 

equivalência das mencionadas prestações. 

2.5 - Princípio da cláusula " rebus sic stantibus" 

A cláusula rebus sic stantibus surgiu na Idade Média, da frase 

seguinte: " Os contratos que têm trato sucessivo e dependência futura devem ser 

entendidos estando as coisas assimn , ou seja, como se encontram no momento 

da contratação (contractus qui habent tractum sucessivum et dependentiam de 

futuro. rebus sic stantibus inteIIiguntur). 

Ela se apresenta com roupagem moderna, sob o nome de teoria da 

imprevisão, tendo sido construida pela Doutrina, com o intuito de abrandar a 

aplicação do princípio pacta sunt sewanda ("os pactos devem ser cumpridos"), 

quando da alteração brusca das situações existentes no momento da contratação. 

Essa cláusula é considerada pela Doutrina e pela Jurisprudência 

brasileiras, como existente em todos os contratos, ainda que não expressamente 



pactuada e apresenta-se com três pressupostos fundamentais, autorizadores de 

sua aplicação. 

Deve ocorrer, primeiramente, uma alteração radical do contrato, em 

razão de circunstâncias imprevistas e imprevisíveis. Todavia, há situações que 

ocorrem, de um momento a outro e que podem ser previstas e causam 

desequilíbrio contratual, ficando obstada de aplicar-se a teoria da imprevisão 

(cláusula rebus sic stantibus). 

É preciso que exista enriquecimento e prejuízo inesperado e injusto 

por um dos contratantes. 

O terceiro pressuposto é a onerosidade excessiva, que sofre um dos 

contratantes, tornando-se, para ele, insuportável a execução contratuai. 

Como visto, torna-se impossível a aplicação da cláusula rebus sic 

stantibus, ante a não ocorrência de um desses três pressupostos. 

2.6 - Princípio da onerosidade excessiva e a lesão objetiva 

Segundo Álvaro Villaça Azevedo, é melhor utilizar o princípio da 

onerosidade excessiva, fora do âmbito mais amplo da teoria da imprevisão, 

Porque ele mede, objetivamente, o desequilíbrio no contrato, com a 

insuportabilidade de seu cumprimento por um dos contratantes. 

Com essa lesão objetiva, um dos contratantes só tem benefícios e o 

outro só vantagens, o que configura, em linhas gerais, a laesio enormis do Direito 

Romano, quebrando-se o principio fundamental dos contratos; 0 da 

comutatividade. 

Realmente, na época do Baixo Império, com a Constituição de 

Diocleciano e Maximiliano, teria surgido a idéia de que um contrato poderia 

resolver-se quando trouxesse desvantagens para um dos contratantes. Acontecia 

no caso de venda de imóvel, quando o vendedor fosse forçado a vendê-lo, em 

condições desvantajosas, por preço inferior a metade do seu valor real. 
Com Justiniano aperfeiçoou-se, em verdade, o instituto da lesão. 



Somente na Idade Média, por influência do Direito Canônico, 

desenvolveu-se a noção de justo preço. 

Se alguém vende muito abaixo do valor da coisa está em estado de 

necessidade, precisando do preço para viver. 

O Código Penal Brasileiro (art. no 180 5 1') repulsa esse 

pensamento de desigualdade entre o valor do objeto vendido e o preço, quando 

pune como crime de receptação culposa a aquisição ou recebimento de coisa com 

"desproporção entre o valor e o preço", assentando, em tal situação, que "deve 

presumir-se" que o objeto vendido tenha sido "obtido, por meio criminoso". A lei 

penal brasileira, como visto, não tolera essa desproporção, o preço vil, em apoio 

do principio da comutatividade contratual. 

Também e por analogia, a Lei 1.521 de 26.12.51 (art. 4'., b), ao 

tipificar o delito de usura real, reclama a presença de dois elementos, a saber: "0 

subjetivo, a mostrar o abuso por inexperiência ou leviandade" do outro e o 

objetivo, que existe com a desigualdade dos objetos das prestações, que não 

podem exceder um quinto ou 20% de seu justo valor, pois, além desse limite 

máximo, é obstado o "lucro patrimonial". 

Por sua vez, o Código brasileiro de Proteção e Defesa do 

Consumidor (art. 39, V) considera prática abusiva "exigir do consumidor vantagem 

manifestamente excessiva". 

0 Direito repugna a atuação ilícita e mesmo o enriquecimento 

indevido, pois a lesão está inerente a eles. 

O fenômeno da lesão, no direito contratual moderno, deve ser 

encarado objetivamente. Causado o prejuízo e ocorrendo o desequilibrio nas 

prestações, deve ocorrer o restabelecimento da igualdade entre os contratantes 

que torna excessivamente onerosa sua obrigação e, via de conseqüência, 

insuportável o cumprimento desta. 

Ao considerar a onerosidade excessiva, seria melhor que fosse 

adotado o princípio da revisão contratual, para repor as partes em sua situação 

anterior a contratação, em igualdade de condições, devendo o Juiz declarar 



resolvido o contrato, caso as partes contratantes ou uma delas não concorde com 

o resultado da revisão judicial, proposta e malograda. 

Essa liberdade existe, porque não pode o juiz, pelo mesmo princípio 

da bilateralidade dos contratos, decidir sobre sua alteração, unilateralmente, a não 

ser que os contratantes tenham estabelecido cláusula de arbitragem. 

No dizer de André Franco ~ o n t o r o , ' ~  "não se trata de rever ou anular 

disposições das dívidas atuais. Mas, sim, de procurar estabelecer critérios para 

contratos futuros, a partir do reconhecimento dos erros e resultados calamitosos 

dos programas de ajuste que vêm sendo praticados" . 

2.7 - Teoria da Imprevisão 

Na justificação moderna da relatividade do poder vinculante do 

contrato, a idéia de imprevisão predomina. 

Exige-se que a alteração das circunstâncias seja de tal ordem que a 

excessiva onerosidade da prestação não possa ser prevista. Por outras palavras, 

a imprevisão há de decorrer do fato de ser a alteração determinada por 

circunstâncias extraordinárias. 

As modificações, por assim dizer normais do estado de fato existente 

ao tempo da formação do contrato, devem ser previstas, pois constituem, na justa 

observação de Ripert, uma das razões que movem o indivíduo a contratar, 

garantindo-se contra as variações que trariam insegurança as relações jurídicas. 

Quando, por conseguinte, ocorre a agravação da responsabilidade 

econômica, ainda ao ponto de trazer para o contratante muito maior onerosidade, 

mas que podia ser razoavelmente prevista, não há que pretender a resolução do 

contrato ou a alteração de seu conteúdo. Nesses casos, o princípio da força 

obrigatória dos contratos conserva-se intacto. Para ser afastado, previsto é que o 

acontecimento seja extraordinário e imprevisível. 

l 4  In La Deuda Externa, cit. P. 7. , extraída da publicação de Álvaro Villaça Azevedo, sobre Princípios Gerais 
de Direito Contratual, RT 718, 8.95. 



Necessária ainda que a alteração imprevisível do estado de fato 

determine a dificuldade de o contratante cumprir a obrigação, por se ter tornado 

excessivamente onerosa a prestação. A modificação quantitativa da prestação há 

de ser tão vultosa que, para satisfazê-la, o devedor se sacrificaria 

economicamente. Chega-se a falar em impossibilidade. 

3 - GARANTIAS CONTRATUAIS : 

O termo garantia é, hoje, usado nas enciclopédias da especialidade e 

com referência ao direito privado, para designar os chamados direitos e 

obrigações acessórias preordenadas com vistas ao cumprimento das obrigações. 

Esta garantia é acessória da obrigação principal e traduz-se numa 

diferente relação jurídica que reforça a expectativa do credor de ver satisfeito O 

seu crédito e o revestirá de natureza real ou obrigacional e pode ser constituida 

pelo próprio devedor ou por terceiro. 

Segundo Armindo Saraiva ~ a t i a s ' ~ ,  a elaboração do conceito de 

garantia das obrigações 6 relativamente recente, ignorando a jurisprudência 

medieval e apenas desenvolvido no Século XIX ao configurar-se a categoria dos 

chamados contratos de garantia, formulando-se então a classificação dos direitos 

e obrigações de garantia e distinguindo as garantias gerais e especiais, as 

pessoais e as reais, as principais e as subsidiárias, as convencionais e as legais. 

Na noção ampla de garantia, o credor dispõe sempre da 

possibilidade de fazer condenar o devedor na prestação e ainda na possibilidade 

de forçá-lo a cumprir a obrigação à custa do seu patrimônio, ou seja, à custa da 

universalidade dos bens e direitos que se integram na esfera jurídica do devedor, 

no momento da execução. 6 ,  com efeito, este patrimônio que constitui a garantia 

geral do cumprimento das obrigações perante o credor. Mas de todos os credores, 

sem critério de prioridade ou exceção. 

15 
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Assim, os credores ficam sujeitos a concurso face a insolvabilidade 

do devedor, procedendo-se a pagamento rateado, proporcional ao valor nominal 

de cada crédito perante o valor apurado do ativo. 

Por outro lado, em sentido restrito, ou noção restrita de garantia, esta 

há de significar e implicar certa preferência no pagamento do credor. Uma tal 

preferência permitirá satisfazer o interesse de um credor melhor que os interesses 

dos demais credores, porquanto reforça o poder de agressão desse credor 

relativamente ao patrimônio do devedor conferindo maior intensidade ao destino e 

a sujeição a que, normal e genericamente, fica sujeito esse patrimônio. 

Não se trata, pois, de sujeição genérica ou potencial como é a que 

existe relativamente ao patrimônio do devedor, mas de uma especial afetação e 

sujeição a favor não de todos, mas apenas de um credor, tratando-se, por 

conseqüência, de fazer acrescer e reforçar a probabilidade de satisfação do 

interesse de um, porventura em desfavor dos outros credores. A garantia é a 

medida da situação de cada credor relativamente aos outros que disponham de 

relações jurídicas sobre o patrimônio do devedor. 

Também a garantia de terceiro se reveste de tais características. 
MaiorcaI6 sustentou que só são garantias em sentido t6cnico jurídico 

as garantias reais, sendo as garantias pessoais mero alargamento quantitativo de 
responsabilidade patrimonial. 

Com vista a superar a fragilidade que possa mostrar o patrim6ni0 do 

devedor, constituem-se, com frequência, garantias especiais que vão acrescer 

segurança a realização dos interesses do credor ou de certos credores. 

Algumas podem ser oferecidas apenas por terceiro (garantias 

Pessoais); outras podem ser dadas tanto pelo devedor como por terceiro 

(garantias reais). 

Sobre as características gerais dos direitos de garantia, 

acrescentamos que: 

16 In Novíssimo Digesto Italiano, IX, pág. 52, extraída da publicação sobre Garantias Bancárias, de Annindo 
Saraiva Matias, Revista de Direito Mercantil, vol. 36, no 107, pág. 9. 



a) todas as garantias referidas são institutos de direito substantivo: elas 

existem antes da execução e independentemente dela; são inerentes a 

constituição do crédito e não mera situação processual. 

b) As obrigações de garantia são acessórias relativamente a obrigação 

principal, na medida em que só são exequíveis perante a falta de 

cumprimento desta, mas não são secundárias relativamente a garantia 

geral, na medida em que podem existir e ser executadas 

independentemente da existência de qualquer patrimônio do devedor. 

C) O ato constitutivo de garantia é de administração extraordinária ou 

porque coloca em causa o patrimônio do garante ou porque destina ou 

sujeita determinado bem a satisfação do interesse de certo credor. O 

que, como se afigura evidente, comporta efeitos do maior alcance. 

OS direitos reais têm como características essenciais, o seu caráter 

absoluto, traduzido na oponibilidade do direito a todos os sujeitos jurídicos ("erga 

omnes"); a sequela, manifestada pela possibilidade do credor de perseguir 0 bem, 

em qualquer circunstância, logo se vê que se revelam do maior interesse, neste 

tipo de atividade creditícia. 

4 - DOS DIREITOS REAIS DE GARANTIA 

Segundo Orlando Gomes17, os adeptos da teoria realista 

caracterizam o direito real como o poder imediato da pessoa sobre a coisa, que se 

exerce erga omnes, enquanto as manifestações típicas da oponibilidade absoluta 

do direito real são a sequela e a preferência, acrescentando que o objeto do direito 

real há de ser, necessariamente, uma coisa determinada, concedendo ao titular 

um gozo permanente porque tende a perpetuidade. 

Trata-se de um direito subjetivo, de conteúdo patrimonial e que recai 

diretamente sobre uma coisa ou um direito, na qual seu titular goza de um poder 

17 Direitos reais, pág. 2-6. 



de exclusão em relação a qualquer outra pessoa, estando o seu exercício 

protegido por uma ação real. 

4.1 - Noção Histórica 

O direito, numa fase mais primitiva, desconhecia a existência da 

garantia real. O devedor insolvente respondia com a própria pessoa pelo 

pagamento de suas dívidas. Assim, no antigo Egito, ele era adjudicado ao credor e 

entre os hebreus, reduzido à condição de escravo, juntamente com a mulher e 

filhos. Em Roma, nos primeiros tempos, podia ser encarcerado pelo credor, que 

tinha o direito de vendê-lo e até mesmo matá-lo. 

Tais idéias não podiam evidentemente resistir a civilização e ao 

Progresso da ordem jurídica. A vida e a liberdade deixaram assim de responder 

pelos débitos contraídos pelo devedor; seus bens é que passaram a constituir a 

garantia comum dos credores. Por outro lado, entretanto, verificou-se que essa 

garantia genérica não se mostrava suficiente, porquanto, de várias formas, podiam 

fraudá-la os devedores, ou involuntariamente devido a maus negócios, ou 

intencionalmente, mediante simulação de novas dívidas e venda por preço vil dos 

bens componentes de seu patrimônio. 

De mister, portanto, o aparecimento de garantia mais concreta e 

eficiente. que viesse a completar a decorrente do crédito pessoal do devedor. 

Duas garantias surgiram então: a primeira, de caráter pessoal, quando terceira 

Pessoa se obrigava, por meio de fiança, a solver o débito, não satisfeito pelo 

devedor principal e a segunda, de natureza real, pela qual o próprio devedor, OU 

alguém por ele, oferecia todo ou parte de seu patrimônio para assegurar o 

cumprimento da obrigação. 

Apareciam, ainda em Roma, ao lado da fiança, diversas modalidades 

de garantia real, como a fidúcia, o pignus, a hipoteca e a anticrese. 

Historicamente, a fidúcia foi a primeira a surgir no cenário jurídico, na 

qual, por meio dela, o devedor transmitia ao credor a propriedade de coisa que lhe 



pertencia e que lhe seria restituída, quando resgatado o debitoq8. Porém, essa 

garantia não amparava o devedor, que não só se via desapossado da coisa, como 

não tinha meios de impedir que o credor alienasse o bem, frustrando assim sua 

restituição ao devedor. 

Para obviar tais inconvenientes, criou-se o pignus, por meio do qual 

se conferia ao credor, em garantia, a posse da coisa, protegida pelos interditos. 

Mas, por sua vez, o credor não ficava completamente salvaguardado, já que não 

podia alienar a coisa, enquanto o devedor, por seu turno, sofria a deslocação da 

respectiva posse. 

Tornava-se preciso, por conseguinte, descobrir um meio que coibisse 

esse inconveniente bilateral, a retirada da coisa da posse do devedor e a 

insuficiente tutela dos direitos do credor. Esse meio veio a ser a hipoteca, tal Com0 

foi concebida e até hoje subsiste. 

O direito romano conheceu ainda outra modalidade de garantia real, 

0 Pacto anticrético, pelo qual o credor se utilizava de coisa pertencente ao 

devedor, dela retirando os respectivos frutos, como compensação de seu capital, 

existente em mãos do devedor. 

Essas ainda, excluída a fidúcia, que não logrou sobrevivência, as 

garantias reais subsistentes nas legislações contemporâneas e no direito 

brasileiro, conforme se vê do artigo 1.225 ao 1.227 do Código Civil, no titulo 11 - 

Dos Direitos Reais, capítulo único, Livro III, do Direito das Coisas. 

Em algumas legislações, como a francesaqg, o privilégio sobre O 

imóvel tem preferência até mesmo sobre a hipoteca. Perante nossa lei, porém, o 

crédito com garantia real prefere ao privilegiado, exceto nos casos excepcionais 

que estudaremos mais adiante. 

18 
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5 - DIREITOS REAIS: PRINCIPIOLOGIA 

Segundo Enrico Tullio ~iebman*', em sua figura normal e mais 

simples, ação e responsabilidade executória tem por objeto somente os bens que 

se encontram no patrimônio do devedor e também todos eles na medida que for 

necessária para a satisfação integral do direito do credor, ressalvando-se os 

excluídos por lei. 

Pode, no entanto, dar-se o caso de um dos credores ter o direito de 

preferência ou privilégio, devendo seu crédito ser satisfeito integralmente antes de 

poder distribuir o restante entre 0s outros; isto pode acontecer quando o crédito for 

garantido por hipoteca ou penhor. Mas aqui também não é o crédito que mudou a 

sua natureza entre o credor e o devedor, a relação continua sendo a mesma, o 

devedor ainda está obrigado a cumprir todas as suas obrigações, sem distinção 

alguma. 

Preferência e privilégio operam no processo, é o órgão judicial que 

deve desenvolver a sua atividade de tal forma que o credor preferencial ou 

privilegiado seja satisfeito com precedência aos outros credores. Isto quer dizer 

que preferência e privilégio são qualidades da ação executória e não do crédito, 

da responsabilidade executória e não da obrigação. 

Essa preferência e privilégio baseiam-se nos seguintes princípios: 

5.1 - Legalidade e tipicidade 

Significa que os direitos reais somente podem existir desde que a 

respectiva figura esteja prevista na lei e desde que o negócio ocorrido haja se 

submetido ao tipo legal; disto se segue que somente os direitos constituídos e 

configurados a luz dos tipos rígidos e exaurientes (modelos) consagrados no texto 

positivo é que poderão ser tidos como reais. Por tipos rígidos significa que os 

fX?quisitos existem na regra jurídica e haverão necessária e imprescindivelmente 

20 In Processo de Execução, Editora Saraiva, 3a Edição, 1968 



de ser observados. Ademais o tipo legal do direito real contém elementos 

normativos e definitórios exaurientes, o que quer significar que o tipo legal prevê 

todos os elementos necessários a configuração do direito real, tudo, sob pena de, 

não respeitado o modelo, o negócio realizado poder valer, apenas e 

eventualmente, como direito obrigacional. 

5.2 - Taxatividade 

Significa que estes tipos são previstos pela lei de forma expressa. 

Isto não quer dizer, entretanto, que inexista liberdade com relação aos negócios 

que envolvam direitos reais. N ~ O  há, isto sim, liberdade no que diz respeito à 

configuração dos direitos reais, dado que esta configuração se encontra 

exaurientemente descrita na lei e essa descrição é imutável, tendo sido tudo, 

Portanto, estabelecido pelo legislador; diz-se que a definição é imutável porque 

não sofre, nunca, influência da realidade social, mas, ao contrário, O objetivo do 

sistema dos direitos reais é o de que a ele se submetam os negócios que se 

realizem; nunca, o contrário. Tanto é assim que, um instituto que, empiricamente, 

cai em desuso, v.g., como a enfiteuse, não vê a sua estrutura e regime jurídico 

alterados, mas, apenas, deixa de ser utilizado; nada diferente disto. 

5.3 - Publicidade 

Por excelência para os bens imóveis, com o que se quer significar 

que Os direitos reais são objeto de uma publicidade específica e absolutamente 

indispensável, que é o seu registro no respectivo Cartório de Registro de Imóveis, 

a qual, não ocorrendo, não se terá direito real. 



5.4 - Validade e eficácia erga omnes 

Em virtude de tais atributos ou efeitos, a publicidade acima referida é 

exigida justamente para que os direitos reais sejam por todos respeitados, 

precisamente porque os direitos reais têm validade e eficácia erga omnes, 

necessário é que sejam exatamente conhecidos, inclusive podendo-se saber 

quem é o titular desses direitos. 

5.5 - Inerência ou aderência 

O direito real adere à coisa e a segue, manifestando-se esse 

princípio no ius persequendi e no ius preferendi, significando este último que 0 

titular do direito real deve ter preferência no exercício do seu direito, até mesmo 

em relação a outros direitos reais constituídos posteriormente sobre a t-nesma 

coisa, em conformidade com a máxima prior in tempore potior in iure. Quando a 

lei, excepcionalmente, reconhece um privilégio ao credor, a preferência não 

depende quase nunca da data do crédito, salvo se este estiver conectado a um 

direito real de garantia. 

A inerência pressupõe o princípio da especialidade, que consiste em 

ser a coisa, objeto do direito real, necessariamente determinada e, por isso 

mesmo, vinculada ao direito subjetivo real do seu titular. 

5.6 - Direito de sequela 

O direito de sequela consiste no direito real de aderir à coisa, que 

resta afetada ao titular do direito real, perseguindo-a onde quer que ela se 

encontre, sem a possibilidade útil de que se lhe oponham quaisquer s ~ ~ u ~ Ç Õ ~ s ,  

inclusive se lastreada em direitos obrigacionais. O direito de sequela é nota 

primitiva dos direitos reais, não tendo os direitos pessoais ou obrigacionais. 



No caso de hipoteca, mesmo em caso de alienação, ou seja, com 

transferência do domínio, subsiste para o credor hipotecário o direito de promover 

a expropriação do bem hipotecado (ius distrahendi). 

Orlando Gomes, com inteira propriedade, sublinha, a luz desse 

princípio que, com razão constituem (a sequela e a preferência) as superioridades 

dos direitos reais sobre os de créditosn2' 

Uma vez inscrita, confere ao credor, sobre o imóvel hipotecado, o 

direito de sequela, segundo o qual o bem gravado responde pela dívida, embora 

em poder de outrem que não o devedor. É nula a venda do imóvel em hasta 

pública, em juizo de inventário, sem audiência do credor hipotecário. Somente a 

arrematação, em execução promovida por este, extingue a hipoteca2*. 

Ainda, o credor hipotecário pelo direito de sequela pode penhorar o 

bem hipotecado em poder de quem encontre, e, ainda que arrematado em 

executivo fiscal, desde que não tenha sido parte, nem notificado para a 

exe~ução*~. 

5.7 - Características sobre as ordens de preferências 

As garantias reais visam pôr o credor a salvo da insolvência do 

devedor. Com a sua outorga, a coisa dada em garantia fica sujeita, por vinculo 

real, a0 cumprimento da obrigação. Dessa sujeição decorre a preferência do 

credor com garantia real a todos 0s demais. Essa preferência denomina-se 

prelação, sem dúvida, uma das mais importantes caracteristicas do direito real de 

garantia. 

Em regra, pois, o crédito real prefere ao pessoal, ainda que 

privilegiado. A lei é expressa a respeito no art. 961 do Código Civil que expõe: "O 

2 1 ln Direitos Reais, cit. no 4, pág. 16. 
22 Revista Forense no 34/49 1. 
23 Revista Forense no 10715 10. 



crédito real prefere ao pessoal de qualquer espécie; o crédito pessoal privilegiado, 

ao simples; e o privilégio especial, ao geral." 

Diz o art. 1.422 do Cód. Civil: "O credor hipotecário e o pignoratício 

têm o direito de excutir a coisa hipotecada ou empenhada e preferir, no 

pagamento, a outros credores, observada, quanto a hipoteca, a prioridade no 

registro" . 

Ainda em seu parágrafo único diz, "Excetuam-se da regra 

estabelecida neste artigo as dívidas que, em virtude de outras leis, devam ser 

pagas precipuamente a quaisquer outros créditos". 

Evidentemente, há exceções a esse princípio: 

a) em favor das custas judiciais com a execução hipotecária; art. 1.564 do 

CÓd. Civil11 91 6, sem correspondente no CC/2002; 

b) as despesas com a conservação da coisa, feitas por terceiro, com 

assentimento do credor e do devedor, depois da constituição da hipoteca; 

art. 1 564 do Cód. Civil11 91 6, sem correspondente no CC12002; 

c) A dívida proveniente de salário de trabalhador agrícola, pelo produto da 

colheita para a qual haja concorrido com o seu trabalho, art. 759 5 Único do 

CÓd. Civil/1916, sem correspondente no CC/2002; 

d) 0 s  impostos e taxas devidos à Fazenda Pública, em qualquer tempo (art. 

186 do Código Tributário Nacional). 

e) As debêntures prevalecem também contra todos os outros créditos, mesmo 

hipotecários, pignoratícios e anticréticos, se as hipotecas, penhores e 

anticreses não se acharem anterior e regularmente inscritos (Decreto no 

177-A de 15.9.1 893 art. 1 5 1 nos I e 11); 

f) Na falência, art. 102, Caput, do Decreto-lei no 7.661 de 21.6.1945 - Lei de 

Falência e Concordatas. 

g) Arrecadado e vendido os bens que constituam objeto de garantia real ou de 

privilégio especial e descontadas as custas e despesas da arrecadação, 

administração, venda, depósito ou comissão do síndico, relativas aos 

mesmos bens, os respectivos credores receberão imediatamente a 



importância de seus créditos, até onde chegar o produto dos bens que 

asseguram o seu pagamento, art. 125 do Decreto-lei no 7.661 de 

21.6.1 945 - Lei de Falência e Concordatas. 

O art. 958 do Código Civil, dispondo sobre preferências e privilégios 

creditórios, estabelece que os títulos legais de preferência são os privilégios e os 

direitos reais, completando assim, o pensamento contido no artigo anterior de que 

"não havendo título legal à preferência, terão os credores igual direito sobre os 

bens do devedor comum" 

Consequentemente, de acordo com a sistemática do nosso direito, a 

ordem de preferência entre os créditos é a seguinte; 

I - créditos com garantia real, salvo as exceções já mencionadas; 

11 - créditos pessoais, cuja ordem de preferência entre esses é: 

a) créditos que gozam de privilégio sobre determinados bens - art. 964 do 

Cód. Civil; 

b) créditos providos de privilégio geral - art. 965 do CÓd. Civil; 

c) créditos despidos de privilégios. 

O art. 102 da Lei de Falências e Concordatas expõe que, depois de 

ressalvar a preferência dos credores por encargos da massa, a classificação dos 

créditos na falência obedecerá a seguinte ordem: 

I - créditos com direitos reais de garantias; 

11 - créditos com privilégio especial sobre determinados bens; 

111 - créditos com privilégio geral; 

IV - créditos sem qualquer preferência. 

Como se verifica pela exposição feita, a introdução da garantia real 

representa notável progresso na história do crédito. 

Em razão da importância que adquiriu, ela passou para o primeiro 

plano, enquanto que a garantia meramente pessoal desceu para posição 

secundária, embora haja quem diga que se nota novo alento do crédito pessoal, 

em virtude da crescente moralidade do meio social e da maior segurança das 



relações jurídicas, assertiva essa contestada por ~ i p e r t ~ ~ ,  que, relembrando dito 

de outrora, afirma que o devedor conhece a arte de não pagar as dívidas e que a 

noção de prazo desaparece, substituída pelo espírito da moratória e esperança de 

revisão. 

Outra característica dos direitos reais de garantia e que estes 

reconstituem acessórios da obrigação, cujo cumprimento asseguram. 

Como acessórios, diz ~a fa~et te~ ' ,  cingem a obrigação, vivam por ela 

e com ela sucumbam. Extinta a obrigação principal desaparece o direito real de 

garantia. Prescrita a primeira, extingue-se o segundo. Os direitos reais de garantia 

cessam com a prescrição da dívida a que aderem. 

Porém, a recíproca não é verdadeira, ou seja, o desaparecimento do 

direito real de garantia não acarreta extinção da obrigação principal; ele pode ser 

WIulado e, assim, subsistir a obrigação, cujo cumprimento se destina a assegurar. 

24 
in O Regime Democrático e o Direito Civil Moderno, págs. 1571158. 

25 In Direito das Coisas, Ej 175. 



PARTE II 



6 - Introdução e conceito 

Quando, para assegurar o cumprimento de uma obrigação, o 

devedor oferece ao credor bens de sua propriedade ou de outrem, entramos no 

campo dos direitos reais de garantia. 

A hipoteca é, basicamente, o direito real que o devedor confere ao 

credor, sobre um bem imóvel de sua propriedade ou de outrem, para que o 

mesmo responda, preferentemente ao credor, pelo resgate da divida. 

Conforme ensina Lafayette R. "A hipoteca é O direito real, 

constituído em favor do credor sobre coisa imóvel do devedor ou de terceiro, tendo 

por fim sujeitá-la exclusivamente ao pagamento da divida, sem todavia tirá-la da 

Posse do dono"; sendo pois, criada para "assegurar a eficácia de um direito 

pessoal". 

Segundo J.M de Caivalho a hipoteca e um direito real de 

garantia sobre o imóvel ou sobre um navio, instituído para garantir uma obrigação, 

conferindo ao credor hipotecário, para que obtenha esse fim, um duplo direito: 

1') o de preferência, que consiste em fazer vender judicialmente a 

coisa dada em garantia, para sobre o preço ser pago do que lhe é devido, com 

preferência a qualquer outro credor; 

2') O de sequela, ou seja, o de procurar e perseguir a coisa onde 

quer que Se encontre ou em poder de quem quer que esteja, penhorando-a. 

Segundo Orlando para o credor é direito provido de 

sequela e preferência, enquanto que para o devedor, é ônus real. Acrescenta que, 

tal como nos outros direitos reais de garantia, a hipoteca é direito ~ C ~ S S O ~ ~ O  e 

indivisível. Distingue-se a hipoteca dos outros direitos reais de garantia porque 

não desapossa o devedor do bem dado em garantia, daí sua superioridade 

econômica e técnica 
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Porém, mesmo o devedor conservando em suas mãos a coisa dada 

em garantia, continuando a fruir todas as utilidades, o seu direito de propriedade é 

menos pleno, pois o bem está vinculado a solução da divida. Não paga esta, o 

devedor pode aliená-lo judicialmente e, sobre o preço alcançado, tem primazia 

para cobrar-se a totalidade da divida e seus acessórios. 

Embora a hipoteca deva, teoricamente, recair sobre imóveis, pois 

trata-se de direito imobiliário, a lei permite a sua incidência sobre aviões e navios. 

Sendo assim, a hipoteca é o direito real recainte sobre um imóvel, 

um navio ou um avião, que, embora não entregues ao credor, o asseguram, 

preferentemente, do cumprimento da obrigação. 

0 art. 2.114 do Código Napoleônico caracteriza a hipoteca como 

"L 'h~~othèque est um droit sur lês immeubles afectés a I'acquittement d'une 

obligation. Elle est, de as nature, indivisible, et subsiste em entier SUr ~ O U S  16s 

immeubles affectés, sur chaque portion de ces immeubles. Elle lês suit dans 

quelques mains qu'ils passenf' 29 

O art. 1473 do Código Civil Brasileiro dispõe sobre os bens que 

podem ser objeto de hipoteca, ou seja: 

I - 0s imóveis e os acessórios dos imóveis conjuntamente com eles; 

11 - 0 domínio direto; 

111 - o domínio útil; 

IV - as estradas de ferro; 

V - OS recursos naturais a que se refere o art. 1230, 

independentemente do solo onde se acham; 

VI - os navios; 

VI1 - as aeronaves. 

A hipoteca dos navios e das aeronaves reger-se-á pelo disposto em 

lei especial, sendo que nossos estudos estão direcionados para a hipoteca 

constituída sobre bens imóveis. 

- 
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A hipoteca é um desmembramento do direito de propriedade, onde o 

proprietário, partilha, até o resgate da dívida, o direito sobre a coisa que lhe 

pertence, porque deixa de ter sobre ela seus direitos integrais; assim, define-se 

como já vimos, a hipoteca como o direito real pretoriano que recai sobre uma 

coisa para garantir o pagamento de uma dívida, visto que faculta ao titular o direito 

de entrar na posse de coisa ou de vendê-la, caso não seja pago na data 

estipulada. É uma espécie de penhor no qual o devedor continua na posse da 

coisa. "É um pignus sine t r ad i t t i ~ne " .~~  

O principal inconveniente do penhor era a privação do uso e gozo da 

coisa, o que se refletia de modo evidente na vida rural do direito romano, quando o 

camponês, sem seus instrumentos, não podia lavrar a terra e pagar as dívidas. A 

hipoteca vem sanar tal desvantagem. 

O pretor admite que o lavrador poderia dar suas coisas em penhor, 

conservando-as, porém, em suas terras. Desse modo, poderia continuar a cultivar 

o campo. 

A garantia real subsistia pela simples convenção entre as partes e 

conthuand0 as coisas na posse do devedor. 

Para constituir a hipoteca, basta estender esta solução, decidindo 

que em todas as hipóteses, o penhor pode ser constituído sem que o devedor 

fique afastado de seus bens e mediante mero consentimento. 

Antes do vencimento, o devedor fica de posse dos bens hipotecados. 

No momento do vencimento, em caso de não pagamento da divida, O credor 

hipotecário tem um duplo direito: 

l0 - 0 jus possidendi, ou seja, o direito de entrar na posse do bem 

hipotecado, mediante adoça0 das medidas a ele cabíveis; 

2' - o jus distrahendi, ou seja, o direito de alienar o bem para pagar-se. 

A hipoteca é, tradicionalmente, um instituto de Direito Civil conforme 

contido no art. 809 do Código Civi1/1916, não contemplado no Código Civi1/2002, 

Porém, implícito nos artigos 1473 e seguintes do novo Código. 

30 In Curso de Direito Romano, Editora Forense, Rio de Janeiro-RJ, 1968 



Com a criação, porém, dos vários títulos hipotecários, largamente 

difundidos no comércio bancário, nota-se uma tendência a "comercialização da 

hipoteca" nos tempos &ais3'. Exemplo é a recente criação da Cédula de Crédito 

Bancária. 

7 - Noção histórica sobre a hipoteca 

Questiona-se, no terreno doutrinário, acerca da origem da hipoteca. 

Para uns, prende-se ela ao direito romano, mas, para outros, a origem é grega, o 

que parece evidente pela etimologia do 

Deve-se considerar ainda a opinião de ~arne lu t t i~~ ,  que vê na 

hipoteca, não um instituto de direito civil, mas de processo, constituindo modo de 

ser da ação executiva. Segundo Washington de Barros ~ o n t e i r o ~ ~ ,  não procede, 

porém, esse ponto de vista, porquanto na hipoteca, presentes se acham todos 0s 

atributos do direito substancial e não do meramente formal. As leis processuais, 

em relação as leis de fundo. Chamam-se leis adjetivas, por equiparação aos 

adjetivos, que só existem, na linguagem, em função dos substantivos. Pois bem, a 

hipoteca não tem esse carater adjetivo. Pela sua estrutura, feição, predicados e 

efeitos, inscreve-se indiscutivelmente entre os direitos substantivos, disciplinados 

Pelas leis de fundo. O direito privado é o seu campo de existência. 

A hipoteca é assim direito real, declarado pela lei, de modo 

expresso. Como direito real, vincula o bem gravado, acompanhando-o sempre 

onde quer que se encontre. Adere a coisa como a sombra ao corpo (adhaeret 

assibus rei, ot lepra cut,). Surge destarte, o direito de sequela, sendo O direito de 

sequela apanágio do direito 

3 1 
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O Direito Romano primitivo não conhecia outros direitos reais além 

da propriedade e das servidões; assim, a oferta de um bem em garantia de uma 

dívida não podia ser alcançada senão por meio de uma transferência de dominio. 

O mutuário fazia ao mutuante a venda solene de seu prédio, através 

da mancipatio ou da in jure cessio, pelo montante do empréstimo. Entretanto, por 

uma convenção lateral, alheia ao contrato e constante de um pacto de fidúcia, o 

comprador-mutuante se comprometia a retransferir o dominio da coisa comprada, 

uma vez paga a dívida garantida, 

Como aponta ~ i r a r d ~ ~ ,  o credor, dessa forma, se encontrava 

perfeitamente protegido, pois, sendo proprietário da coisa, não havia perigo dos 

demais credores concorrerem com ele sobre o preço da mesma. Nem sofria a 

ameaça de o devedor alienar a coisa, em fraude de seus direitos, pois, se isso 

ocorresse, poderia defender-se por meio da reinvidicafio. 

Outro procedimento para se garantir o crédito, também de 

considerável vetustez, foi o pignus rornanum. Consistia em se transferir ao credor, 

não o domínio da coisa, mas, tão só, a posse. Como essa posse era protegida 

pelos interditos, o credor podia defendê-la e reter a coisa, até final pagamento da 

dívida. 

O sistema alforriava o devedor de alguns dos inconvenientes acima 

apontados. De um lado, livrava-o de ser vitima de uma alienação desonesta, 

efetuada pelo credor, pois a este não se transferia o dominio; por outro lado, como 

0 credor podia confiar-lhe, a título precário, a posse direta da coisa dada em 

garantia, não ficava o devedor privado de seu uso. Assim, restava apenas o 

defeito da coisa não poder garantir mais de um crédito, pois, evidentemente, não 

se podia conferir a mais de uma pessoa a posse jurídica do bem apenhado. 

Porem, no pignus rornanum é o credor que vê limitado O seu direito, 

Pois em vez da ação real só se lhe concede direito ao interdito. 

Dessas duas formas de garantia, tomando de empréstimo 

características de uma e de outra, surgiu o instituto da hipoteca. Como no penhor, 

36 
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o credor adquire a posse e, como no penhor acompanhado de precário, essa 

posse só lhe é devolvida no dia do vencimento. 

Como na fidúcia, o credor não conta apenas com os interditos 

possessórios para se defender, mas sim, com ação real, análoga a reinvidicatio, 

ou seja, a vindicatio pignoris perpetua que é conferida contra todos os terceiros 

adquirentes. 

Assim, diferindo daqueles dois institutos, como a nova garantia não 

envolve a transferência da posse ou de domínio antes do ~ e n ~ i m e n t ~ ,  ela não 

esgota, de uma só vez, as possibilidades de crédito. Ao contrário, desde que haja 

tomadores, permite-se a constituição de várias hipotecas em favor de credores 

sucessivos, cujos direitos se farão valer na ordem de sua constituição (cf. Girard, 

obra citada, págs. 762 e 763). 

Esses princípios, sem maiores modificações, são os vigentes no 

direito moderno. As ordenações referem-se ao direito do credor de divida 

garantida por uma coisa, de a reivindicar do comprador posterior ou exigir dele 0 

Pagamento da dívida. Ou seja: 

"Se o devedor, que obrigou alguma coisa ao seu credor, a vender a 

outrem, ou a alhear por qualquer outra maneira e a passar a seu poder, passará a 

coisa com seu encargo da obrigação e poderá o credor demandar o possuidor 

dela, que ou lhe pague a divida, porque lhe foi obrigado, ou lhe dê e entregue a 

dita coisa, por haver por ela pagamento de sua divida". 

Neste sentido, fazemos referência ao art. 1479 do Código Civil 

Brasileiro, que dispõe : "0 adquirente do imóvel hipotecado, desde que não se 
tenha obrigado pessoalmente a pagar as dividas aos credores hipotecários, 

poderá exonerar-se da hipoteca, abandonando-lhes o imóvel". 

No Brasil, a primeira lei que substituiu as Ordenações foi a Lei no 
317, de 21.10.1843. Esta lei permitia as hipotecas gerais37, o que representava um 

defeito, por desprezar 0s princípios da especialização e da publicidade. E a 

especialização que vai determinar o bem dado em garantia; é a publicidade que 

37 Cf. Lafayette, Direito das Coisas, 5 173. 



possibilitará a terceiros a ciência de que aquele bem, especializado, tem, a recair 

sobre ele, o gravame da hipoteca. 

A reforma de 1864, feita por meio da Lei no 1.237, de 3.7.1864, 

trouxe importantes modificações ao regime anterior. Entre outros progressos: 

a) criou o registro geral hipotecário; 

b) organizou a inscrição hipotecária; 

C) estabeleceu a especialização das hipotecas. 

Prevaleceu assim, sobre outros privilégios, de acordo com a ordem 

das inscrições. 

Porém, o defeito que continuou a persistir na lei foi o de prescindir da 

es~ecialização, em casos de hipoteca legal. 0 art. 3O 5 l0 e o art. gO, Ia alínea, 

Ordenavam que se fizesse a inscrição dos bens em que a lei impunha hipoteca 

legal; mas, determinava que a falta de inscrição não prejudicava o direito dos 

beneficiários. Isso representava sério risco, pois o comprador de um imóvel 

poderia descobrir posteriormente a existência de um ônus hipotecário a onerá-lo, 

sem prévia inscrição. Todavia, a Lei no 169-A, de 1890 e o Código Civil Brasileiro 

corrigiram posteriormente esse defeito. 

8 - Previsão Legal - Código Civil Brasileiro 

Repleto de pontos positivos e incorporando preceitos e orientações 

iurisprudenciais consolidadas, foi aprovado pela Câmara dos Deputados o projeto 

no 634175, sendo promulgada em 10.01.2002 a Lei no 10.406, o Novo Código Civil, 

depois de tramitação que demorou 26 anos. 

Embora tenha recebido críticas por não contemplar te t~~as  mais 

atuais, como os referentes a clonagens, exames de DNAs e negociações 

eletrônicas, os juristas destacam que, apesar de o projeto não trazer muitas 

novidades em seus 2.046 artigos, o simples fato de substituir um ultrapassado 

diploma de 1916 e o agrupamento de todas as legislações em um Único 

ordenamento são importantes para o trabalho dos profissionais do Direito. 



Para o jurista e filósofo Miguel Reale, supervisor da comissão criada 

em 1969 para elaborar a nova lei, o trabalho procurou criar normas genéricas 

capazes de permitir ao juiz decidir a luz das circunstâncias. Para ele, o código 

atende plenamente os interesses da sociedade brasileira, pois jamais perdeu a 

oportunidade de produzir as alterações exigidas por motivos supervenientes3*. 

Com relação aos imóveis as maiores alterações são: a) usucapião 

passa de 20 para 15 anos; b) estabelece o prazo de 10 anos para quem possuir 

imóvel com justo titulo e boa-fé; c) reduz para 05 anos se o ocupante tiver pago 

pelo terreno, estabelecido moradia ou feito investimento de interesse social e 

econômico; d) o imóvel pode ser confiscado pelo Estado sem direito á indenização 

caso esteja em débito com o Fisco; e) limita em 2 % a multa por atraso no 

PqIamento de condomínio; f) condômino podem ser multados em 10 vezes o valor 

de sua contribuição e pode culminar até com a desocupação do imóvel; g) 

moradores de favela e assentamentos não poderão ser desapropriados sem 

justificação. 

A hipoteca encontra-se dentro do livro III, título X, capitulo III, cujos 

artigos acrescidos ao Código Civil atual e que mais chamaram a nossa atenção, 

foram: 

Art. 1.475 - "É nula a cláusula que proíbe ao proprietário alienar 

imóvel hipotecado. Parágrafo único - Pode convencionar-se que vencerá o crédito 

hipotecário, se o imóvel for alienado". 

O que concluimos, a priori, é que baseando-se no direito e liberdade 

do proprietário de dispor livremente de seus bens e que o ônus hipotecário é 

acessório da divida assumida, permanecendo o Ônus em razão do direito de 

sequela, não há que se falar em prejuízo ao credor hipotecário, pois o bem é 

perseguido contra quem quer que o detenha; porém, entendemos essencial que o 

credor seja cientificado sobre possível alienação. 

Por outro lado, ao analisarmos o parágrafo único, voltamos atrás 

quanto ao ser ou não viável a alienação, pois, se poderás ser convencionado o 

38 In Jornal Tribuna do Direito, 912001, pág. 28. 



vencimento antecipado da obrigação em caso de venda, entendemos que a 

situação ficou na mesma para o dador da garantia, haja vista que de qualquer 

forma, terá o contratado que honrar antecipadamente com a obrigação, logo, só 

vislumbramos ser favorável caso surja uma proposta econômica muito boa para 

venda do bem, suficiente para liquidação do crédito hipotecário e com a sobra 

considerável para o alienante. 

Art. 1.479 - "O adquirente do imóvel hipotecado, desde que não se 

tenha obrigado pessoalmente a pagar as dividas aos credores hipotecários, 

poderá exonerar-se da hipoteca, abandonado-se o imóvel". 

Mais uma vez, levanta-se dúvida quanto a real intenção do legislador 

ao inserir referido artigo, pois, qual vantagem o adquirente do imóvel onerado por 

hipoteca teria, se irá desocupá-lo para se exonerar dessa obrigação que recai 

sobre o bem ? 

Art. 1.501 - "Não extinguira a hipoteca devidamente inscrita, a 

arrematação ou adjudicação, sem que tenham sido notificados judicialmente os 

respectivos credores hipotecários, que de forem de qualquer modo partes na 

execução". 

Entendemos que este artigo vêm á contemplar a nova inclinação 

jurisprudencial, quando o credor hipotecário que não é parte no processo, deixa de 

ser notificado judicialmente, diga-se intimado, das hastas públicas designadas 

sobre 0 bem hipotecado, conforme disposto no artigo 698, do CPC, cujo conteúdo 

somos favoráveis. 

Assim, passamos a analisar de forma abrangente o novo Código 

Civil, tratando das hipotecas celebradas de 10 de janeiro de 2003 em diante, pois 

as anteriores estão sob o império da legislação de seu tempo, tempus regit actum, 

ou seja, a lei não tem efeito retroativo, com ofensa de direitos adquiridos, do ato 

Jurídico perfeito e da coisa julgada. 

Asseguram, em regra, uma dominação imediata sobre as coisas e por isso são 

ab~olutos, oponiveis a todos. Pelo direito real, a coisa fica exclusivamente 



destinada ao pagamento da dívida, obviando, na preferência e sequela, o perigo 

da insolvência do devedor. 

Prescreve o art. 1.419 do Código Civil, sobre os direitos reais de 

garantia, onde "Nas dívidas garantidas por ... hipoteca, o bem dado em garantia 

fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação". 

Ressalta-se que a divida mencionada é de ordem econômica, atual, 

condicional, a termo, futura, ou simplesmente eventual, como crédito de 

construção, conta corrente ou crédito em mercadorias. 

Desde a instituição, nasce a hipoteca (existência formal), mas limitadas, na vida e 

na extensão segundo as indicações do crédito (existência material). 

Lembramos que a hipoteca, assim como o penhor e a anticrese é 

uma segurança real da divida, tendo por peculiaridade, não tirar do dono a posse 

da coisa, porém, o ônus adere à coisa hipotecada, em maneira tal que o credor 

Pode segui-la, excutindo-a em poder do adquirente ou de quem quer que a 

detenha (art. 1.422 do Cód. Civil). 

Acessório, a hipoteca vive e é limitada na extensão pelo crédito 

garantido (art. 92 do CC); passa com ele ao cessionário (arts. 287, 288 e 289 do 

CC) ou sub-rogado (art. 349 do CC); extinguindo-se com ele (art. 1.499, inc. I, do 

CC); em suma, segue a sorte do principal, que é a obrigação (art. 95 do CC). 

A hipoteca, além de outras condições, pressupõe como requisitos 

essenciais, a obrigação que ela garante e a coisa sobre o que recai. Se a 

obrigação é condicional, a hipoteca se reputa a existir, realizada a condição, com 

as declarações; se a condição é casual ou mista, a hipoteca, realizada a condição, 

se retroage a data da convenção e se foi logo inscrita, prevalece desde então 

contra terceiros. Se a condição é potestativa, a hipoteca só adquire existência 

legal na data do cumprimento da condição, embora tenha sido anteriormente 

inscrita. Se a obrigação é puramente futura e não condicional, a hipoteca existe 

desde a data de sua constituição, se desde essa data subsiste já um vínculo 

jurídico, por força do qual o credor não pode deixar de fazer a prestação 

prometida. 



A lei acerca das hipotecas é restritiva, e, portanto, não pode ser 

ampliada por via de interpretação.39. 

Assim sendo, há de se frisar, a hipoteca não paga a dívida, cabendo 

ao credor o direito de excutir o bem dado em garantia, para com o produto 

apurado em praça pagar-se, preferentemente e com exclusão dos outros 

credores, que só terão direito as sobras, se houver. 

Embora seja a hipoteca um contrato acessório, sem existência autônoma e que 

vive enquanto perdurar a obrigação para cuja segurança e garantia foi celebrada, 

todavia, não repugna ao direito que no instrumento desse contrato se acordem os 

contraentes em modificar disposições do contrato principal, estabelecendo novas 

cláusulas, ampliando ou restringindo as existentes, pois o contrário importaria num 

entrave a liberdade de contratar, não incorrendo na censura de direito dos 

contraentes, estabelecendo na escritura da hipoteca modificações a certas 

enunciações contidas na letra, com relação ao quantum da taxa de juros 

estipulada, espécie, modo e termo de pagamento e assentando 0s meios Por que 

poderia ser solvida a dívida antes do vencimento. 

Não pode, portanto, ser considerada a obrigação oriunda da letra, 

abstraindo-se da escritura de hipoteca, porque esta, pelas disposições que 

encerra modificativas da obrigação principal, torna-se parte integrante e 

completiva da mesma letra.40 

Todavia, não pode o credor hipotecário desnaturar a garantia 

hipotecária, recebendo, por exemplo, o bem em dação em pagamento em 

detrimento a penhora de outros credores, mesmo que essa dação seja para 

liquidação de crédito vinculado 3 hipoteca. Como decidiu a respeito o Tribunal de 

Alçada do Estado do Parana, que entendeu "a circunstância dos bens se 

encontrarem onerados com a hipoteca não impede a sua penhora em outra 

execução, devendo ser dada ciência ao credor hipotecário e observada a sua 

39 

40 
Lafayette, Coisas, 3 185. 
Tribunal do Rio Grande do Sul, Revista Jurídica, vol. 111, págs. 87 e 256. 



preferência, consoante se depreende do próprio art. 615 do CPC, invocando pelo 

agravante ao alegar a sua inobservância no presente caso". 

Também, "a penhora do agravado foi objeto de registro junto as 

matrículas dos imóveis, ... de modo que sobre elas não poderia o agravante alegar 

desconhecimento. Assim, a regularidade restou quebrada com a avença entre o 

credor hipotecário e os executados da escritura ..., pela qual houve a dação em 

pagamento dos imóveis, a qual foi tornada ineficaz, pois, a anterioridade da 

constituição da hipoteca não autoriza a dação em pagamentos dos referidos bens 

que haviam sidos penhorados em outra execução, posto que efetuada quando 

somente era admissível a sua alienação judicial, ao qual não poderia ser subtraída 

pela alienação convencionada entre as partes em confronto as providências 

Judiciais e em detrimento da expectativa de direito agravado, que nela depositava 

a esperança de receber menos parte de seu credito. Ademais. Pela decisão, resta 

incólume o ônus real de hipoteca que inicia o agravante". 

Neste diapasão, acrescenta o acórdão, "a hipoteca, como 0s demais 

direitos reais de garantia, é pacto acessório de uma divida, cujo resgate visa 

assegurar. É um direito real criado para assegurar a eficácia de um direito 

Pessoal. Sendo acessório, a hipoteca segue a sorte do contrato principal, 

extinguindo-se quando este se extingue, contaminando- se com a nulidade de que 

Porventura o mesmo esteja eivado. Não vive, portanto, a hipoteca isolada da 

obrigação principal a que se destina garantir". 

NO entanto, não podemos nos esquecer que a hipoteca é um direito 

destinado a garantir um direito pessoal, pressupondo a existência de um direito 

creditício. 

A chamada hipoteca abstrata, que existe independente de um 

crédito, é desconhecida entre nós. 

Expõe nosso Código Civil no art. 1.420 que "Só aquele que pode 

alienar, poderá hipotecar ,.. Só as coisas que se podem alienar ... poderão ser 

dadas em hipoteca. 



Parágrafo único. O domínio supenleniente revalida, desde a inscrição, as 

garantias reais estabelecidas por quem possuía a coisa a título de proprietário", 

Deste artigo convém frisar que se o domínio está sujeito a condição 

resolutiva ou suspensiva, a sorte da hipoteca será apreciada a luz dos princípios 

consignados na parte geral sobre os efeitos das condições e dos reguladores das 

resoluções. 

A hipoteca diminui o jus abutendi do proprietário sobre o seu imóvel: 

a) impedindo a destruição deste; 

b) entravando a liberdade da disposição, só factivei com o Ô ~ u s ,  que grava a 

coisa; 

c) partilhando-o com o credor hipotecário, que pode penhorar e vender a coisa 

dada em hipoteca; 

É assim a hipoteca um desmembramento da propriedade, uma 

espécie de alienação, 

Porém, Clóvis Bevilacqua manifestou posição contrária a esse 

entendimento de desmembramento, expondo que na hipoteca a formalidade é 

necessária e não se coaduna com a constituição da garantia, de cuja opinião nós 

compartilhamos, pois a hipoteca assenta-se na possibilidade da execução, isto 6 ,  
' 

da alienação da coisa hipotecada pela arrematação ou adjudicação pelo credor 

(art. 714 do CPC) ou por ato do juiz (execução especial regida pela lei no 

5.741171). 

Para a devida constituição da hipoteca em garantia, é necessária a 
r assinatura do casal e em relação a menores interditos, somente é permitido 

hipotecar os seus bens mediante autorização do Judicial, sendo 0 respectivo 

i Avara transcrito na escritura, sob pena de nulidade e, igualmente, os 

1 inventariantes, sem o consentimento de todos os herdeiros e prévia autorização 

do Juiz do Inventário, não podem alienar ou hipotecar bens do espólio. 

A garantia hipotecária só pode ser constituída mediante lavratura de 



crédito hipotecárias e nos instrumentos particulares com força de registro publico 

emitidos pelos agentes financeiros autorizados pelo Conselho Monetário Nacional. 

É importante ressaltar, também, conforme previsto no art. 1.420 fj  2" 

do CC, que quando um bem comum foi hipotecado por todos os condôminos e é 

atribuído em partilha a um só dentre eles, a hipoteca conserva seu efeito, se bem 

que a partilha ou divisão faça retroativamente desaparecer os direitos dos outros 

(20-proprietários que não o aquinhoado com o imóvel, por isso, o imóvel comum 

não pode ser hipotecado sem o consentimento de todos os condôminos e, se 

algum destes hipotecar a coisa comum no total, sem consentimento dos demais, a 
I hipoteca só valerá quanto à parte ideal que esse condômino possuir. Destaca-se 

que a divisibilidade a que se refere no referido artigo é a jurídica e não a material 

ou ec0nÔmica. Logo, nenhuma nulidade resulta do contrato hipotecário por ter a 

garantia hipotecária recaída em parte ideal de um imóvel e isto porque, nos termos 

do artigo em questão é permitido ao condômino hipotecar a sua parte na coisa 

divisível, sendo esta divisibilidade a jurídica. Reservamos um tópico à parte sobre 

0 princípio da garantia, previsto no art. 1.421 do Cód. Civil, exposto mais à frente. 

O artigo 1.422 prevê que "o credor hipotecário ... tem o direito de 

excutir a coisa hipotecada, ... e preferir, no pagamento de outros credores, 

observada a prioridade no registro. Parágrafo único. excetuam-se da regra 

estabelecida neste artigo as dívidas que, em virtude de outras leis, devam ser 

Pagas precipuamente a quaisquer outros créditos". 

A hipoteca 6 um daqueles títulos que por si mesmo fazem Prova 
plena e a que a lei dá tanta força como à decisão judicial e, portanto, confere por 

si só 0 JUS pignus perseqoenti para obter o credor a reintegração coacta do direito 

lesado, antepondo-se e ocupando o primeiro lugar, na ordem dos pagamentos, em 
relação aos outros credores, salvo as exceções que estaremos estudando mais à 

frente. 

Chamar à execução a coisa hipotecada, esteja onde estiver, em 

mãos do devedor ou de outrem, é o direito de sequela, o próprio direito real em 

atividade. A preferência não é da essência da hipoteca, como o é a sequela, 



senão um predicado que a lei artificialmente lhe confere, tanto que há hipotecas 

sem preferência, conforme expõe o art. 824 do Código Civi1/1916, não 

contemplado no Código Civi112002. 

Todas as hipotecas devem ser inscritas no respectivo cartório de 

registro de imóveis; sem a inscrição não há hipoteca e é ela que determina a 

ordem de preferência. 

Nossa jurisprudência e leis especificas pacificaram entendimento de 

que a Fazenda têm preferência sobre os créditos hipotecários quanto aos 

impostos que incidem sobre o imóvel. Também, os créditos trabalhistas no geral, 

fiscais e previdenciários. Como exemplo, expomos: 

Art. 1.571 do Código Civi1/1916 - A Fazenda Federal prefere a 

Estadual e esta a Municipal, porém, referido artigo não foi contemplado no Código 

Civi112002, porém, tal preferência continua incólume nos nossos ordenamentos, 

Sobre concurso de preferência em execuções fiscais, conforme lei no 

6.830 de 22.9.80, expomos 0s artigos 186 e 187 do Código Tributário Nacional: 

"Art. 786 - O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for 

a natureza ou o tempo da constituição deste, ressalvados os créditos decorrentes 

da legislação do trabalho. " 

"Art. 787 - A cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a 

concurso de credores ou habilitação em falência, concordata, inventário OU 

arrolamento. Parágrafo único. 0 concurso de preferência somente se verifica entre 

Pessoas jurídicas de direito público, na seguinte ordem: 

1 - União; 

/I - Estados, Distrito Federal e Territórios, conjuntamente e pró-rata; 

111 - Municípios, conjuntamente e pró-rata; 

Destaca-se, ainda, sobre a obrigação sobre o saldo remanescente 

da dívida, exposta no art. 1.430 que diz, Quando ... executada a hipoteca, o 

Produto não bastar para o pagamento da dívida e despesas judiciais, continuará o 

devedor obrigado pessoalmente pelo restante", 



No art. 1.474, a lei permite ao dono do imóvel hipotecado constituir 

sobre ele, mediante novo título, uma ou mais hipotecas sucessivas, cujo direito do 

credor primitivo em nada ficará prejudicado, pois, como ensina Azevedo Marques 
41 

, o sub-hipotecário não passa de quirografário, em face dos anteriores. 

No mesmo sentido, os credores hipotecários, posteriores ao primeiro, 

se acham, em relação a este, na situação de meros credores quirografários4*". 

Como instrumento de defesa do sub-hipotecário, dá-lhe a lei a 

Prerrogativa de remir a hipoteca anterior, com a conseqüente sub-rogação legal 

nos direitos do credor satisfeito. 

O imóvel por sua natureza é o solo, seus acessórios, como as 

árvores e frutos pendentes, podem ser hipotecados juntamente com ele, mas não 

isoladamente. 

9 - Espécies de Hipoteca 

Tendo em vista a causa donde deriva, pode-se classificar a hipoteca 

em: 
- Convencional - quando se origina do contrato; 
- Legal - quando emana de lei; 
- Judicial - quando decorre de sentença. 

A hipoteca convencional é a realizada por meio de ato bilateral, 

consensual e solene; deriva da livre convenção entre as partes, para assegurar a 

execução de uma obrigação, o devedor ou alguém que por ele oferece bens em 

Slarantia de seu cumprimento. Requer capacidade para alienar (art. 1.420, caput, 

CC), além do consentimento do cônjuge (art. 1.647, caput, I, CC). 

A hipoteca legal é aquela instituída por lei, em garantia de certas 

obrigações, que, pela sua natureza, ou pela condição das pessoas a que são 

devidas, merecem tal favor. Em vários casos, a fim de acautelar determinadas 

4 1 
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situações jurídicas, a lei intervém para submeter ao vínculo hipotecário bens 

pertencentes as pessoas responsáveis. 

O artigo 1.489 do Código Civil, reproduzido pelo art. 264 do Decreto 

no 4.857 de 9.1 1.1939, enumera essas situações, concedendo hipoteca legal: a) a 

mulher casada, sobre os imóveis do marido, para garantia do dote e dos outros 

bens particulares dela, sujeitos a administração marital; b) aos descendentes, 

sobre os imóveis dos ascendentes, que Ihes administram os bens; c) aos filhos, 

sobre os imóveis do pai, ou da mãe, que passar a outras núpcias, antes de fazer o 

inventário do casal anterior; d) as pessoas que não tenham a administração de 

seus bens, sobre os imóveis de seus tutores ou curadores; e) a Fazenda Publica 

Federal, Estadual ou Municipal, sobre os imóveis dos tesoureiros coletores, 

administradores, exatores, prepostos, rendeiros e contratadores de rendas e 

fiadores; f) ao ofendido, ou aos seus herdeiros, sobre os imóveis do delinquente, 

Para satisfação do dano causado pelo delito e pagamento dos custas; g) a 
Fazenda Pública Federal, Estadual ou Municipal, sobre os imóveis do delinquente, 

Para o cumprimento das penas pecuniárias e pagamento das custas; h) ao 

herdeiro para garantia do seu quinhão ou torna da partilha, sobre o imóvel 

adjudicado ao herdeiro reponente. A este rol acrescenta-se o inciso V do art. 1.489 

CC, ou seja, o credor sobre o imóvel arrematado, para garantia do pagamento do 

restante do preço da arrematação. 

A lei processual sujeita ainda a referida hipoteca o imóvel arrematado 

pelo licitante e que não paga a vista todo o preço da arrematação. Para garantia 

do restante do preço a lei concede hipoteca legal sobre o bem arrematado, 

conforme exposto no artigo 700 do Código de Processo Civil. 

A hipoteca judicial, de origem francesa, é a que a lei atribui a 

sentença condenatória e consiste no direito real conferido ao exequente sobre 

bens do executado, em garantia da execução do julgado. O direito a essa hipoteca 

apenas surge com o julgamento definitivo. Desde que obtenha decisão favorável, 

assiste ao autor o direito de fixar bens do réu, para vendê-los e assim obter 



suficientes recursos a satisfação do julgado. A procedência da hipoteca é, pois, 

jurisdicional. 

Existe nela simples direito de sequela. Nenhuma preferência confere 

ao exequente, que permanece no mesmo pé de igualdade que os demais 

credores. Se insolvente o devedor, instaura-se concurso creditório, sem que ao 

exequente assista qualquer prelação ou privilégio. 

Objeto de vivas críticas, segundo Washington de Barros Monteiro, 

diz-se que a hipoteca judicial é uma anomalia e uma inutilidade; uma anomalia, 

porque plausível não é que de sentença resulte hipoteca, pois, a finalidade 

específica e tradicional dela é, simplesmente, proclamar a existência do direito, 

oriundo do contrato, ou da lei; e uma inutilidade, porque o exeqüente, que obtém 

ganho de causa, alcança o mesmo efeito da sequela, inerente a hipoteca judicial, 

mediante penhora dos bens do devedor, autorizada pela sentença. 

É verdade que, sem hipoteca, pode o devedor alienar seus bens. 

Esse inconveniente, todavia, não é de monta, sabido que, pelo estatuto 

Processual, ao exeqüente assiste o direito de penhorar bens alienados em fraude 

de execução, cuja inscrição da penhora faz prova quanto a fraude de qualquer 

transação posterior. 

Cumpre, porém, não confundir o direito de penhorar bens alienados 

em fraude de execução com o de promover hipoteca judicial, decorrente de 

Sentença condenatoria; o primeiro supõe fraude do alienante, conluio do 

adquirente e ausência de outros bens, sobre os quais se exerça o direito do 

exequente; o segundo constitui efeito imediato da sentença, e, depois de inscrito, 

Prevalece contra o adquirente, de modo absoluto. 

A hipoteca judicial não existe em muitas legislações, Com0 a 

Portuguesa e a belga. 

Também, não recai sobre todo o patrimônio do devedor, mas, tão 

somente, sobre os bens tidos como suficientes para cobertura do montante da 

condenação imposta pelo juiz. Ela carece, no entanto, de especialização e 

inscrição. Uma vez satisfeitas essas formalidades, permanecem os bens em poder 



de seu dono. Só se consideram especializados, todavia, bens pertencentes ao 

devedor até a data da inscrição da sentença. 

Tendo em vista o seu objeto, a hipoteca pode ser: 

Comum - chamando-se assim a hipoteca ordinária, que recai sobre 

imóveis; e, 

Especial - referindo-se a hipoteca naval, que incide sobre navios, a 

aeronáutica, que tem por objeto aviões e a hipoteca de vias férreas, que também é 

disciplinada por regras peculiares. 

Como regra geral, a hipoteca é imobiliária, no sentido o objetivo do 

direito real o imóvel. Com tudo, excepcionalmente, pode ter como objeto um móvel 

(Ex: Um navio), possibilidade esta admitida inclusive por entendimento do próprio 

Código Civil, corno já vimos, estipulando que são suscetíveis de contrato de 

hipoteca os navios. Apesar de tratar-se de imóvel existe a condição de 

especificação do bem dado em garantia sendo esta requisito fundamental para a 

existência do contrato de hipoteca. Assim, conclui-se que a hipoteca no que diz 

respeito ao bem móvel é uma exceção ao padrão normal estipulado, devendo para 

sua validade estar formalmente expressa. 

O presente trabalho consagra maior desenvolvimento ao estudo da 

hipoteca convencional, pois suas regras, no geral, se aplicam as demais espécies. 

10 - Natureza 

Vale a pena consignar aqui a lição de Lafayette R. quando 

escreve: 

1 - "A hipoteca não tem em si a sua razão de ser, não constitui um direito 

Principal.; mas é criada para garantir uma obrigação de que ela vem a ser um puro 

acessório. Como acessório que é, a hipoteca cinge a obrigação, vive por ela e 

com ela sucumbe, mas conserva sempre a essência do direito real". 

43 Direito das coisas, pág. 423,424. 



2 - "Todo o direito real reveste a natureza da coisa a que adere. Assim o usufruto 

de coisa imóvel se reputa imóvel. A Hipoteca, direito real sobre imóvel é também 

considerada imóvel. Dai vem que só pode ser constituída por aqueles que tem 

capacidade para alienar imóveis". 

Mais uma vez constituída pois que fica em tudo subordinada ao direito 

Pessoal, ao crédito ela o acompanha como se fora móvel. É esta a razão por que 

a pode transferir o marido sem outorga da mulher e ainda as pessoas que por 

alguma razão de direito estão inibidas de alienar imóveis, como, os menores que 

obtiveram emancipação por ato dos genitores, os casados que ainda não são 

maiores e obtiveram a emancipação legal e os curadores provisórios de heranças 

de ausentes. 

3 - " A hipoteca é um desmembramento do domínio". É certo que ela não traz para 
0 credor o direito de possuir, de gozar ou fruir o imóvel, nem tampouco o de 

dispor dele ou de aliená-lo. Tais faculdades, porém, não as únicas que constituem 

0 domínio. Nele se inclui o poder de se sujeitar a coisa a qualquer destino a que 

ela se preste. E o que é a hipoteca senão o direito pelo qual a coisa fica destinada, 

Por um vínculo real, ao pagamento da dívida ? 

i Ao demais, a hipoteca não pode ser estabelecida senão por quem 
P 

tem o domínio e o domínio resume em si todos os direitos de que são suscetíveis 
I as coisas corpóreas. Não se compreende, direito real sobre a coisa corpórea que 

não seja uma parcela do domínio. 
Ainda sobre a natureza juridica o art. 1.225 do Código Civil arrola a 

hipoteca entre 0s direitos reais. Vimos que se trata de um direito real sobre coisa 

alheia e ainda, um direito real de garantia. 

Indubitável, portanto, a realidade do direito, merecendo contestação 

0s argumentos que negam isso. No exercício do direito real de hipoteca, há a 

imediatividade entre o bem hipotecado e o credor, que não pode se confundir com 

a Posse. Senão vejamos: Na hipoteca, há dois direitos: 
- Pessoal, que é a obrigação principal e sobre a qual vai recair a garantia; 
- Real, que é a garantia representada pelo valor do bem dado em hipoteca. 

k - 



Quanto a primeira, não de trata de direito real, por que a relação que 

se forma é entre um sujeito ativo, o credor e um sujeito passivo, o devedor. O que 

deve ser examinado é a segunda relação, a da garantia expressa por um 

complexo de direitos: o direito de excussão, a prelação, a sequela, etc., 

observando-se que o exercício é contra o bem hipotecado e somente contra ele. 

Há imediatez entre o credor e o bem quanto ao exercício, que não pode se 

confundir com o contato com a coisa, que pode não haver. Desta forma, a 
' pesquisa no momento oportuna afirma a relação de imediatividade entre, coisa e 

i titular, caracterizando, nitidamente, a hipoteca como direito real. 
i 

1 Vale lembrar que a qualidade real desse direito surge pela inscrição 

de seu ato constitutivo no Registro de Imóveis, onde até o momento da inscrição 

i existe mero vínculo entre os contratantes, ignorado por terceiros e, por 

conseguinte, ineficaz no que lhe diz respeito. Com a inscrição, portanto, configura- 

se o direito real de garantia, com todo a sua característica. 

I I - lndivisibilidade 

Por outro lado, no art. 1.421 do Cód. Civil, prevê-se o princípio da 

indivisibilidade da garantia, ou seja, "0 pagamento de uma ou mais prestações da 

dívida não importa exoneração correspondente da dívida, ainda que esta 

compreenda vários bens, salvo disposição expressa no título, ou na quitação". 

Assim, a hipoteca é indivisível, a dizer, cada porção do crédito é 

garantida pela hipoteca inteira e cada porção da coisa hipotecada garante 0 

crédito inteiro, cuja indivisibilidade não é da essência da hipoteca; a lei a 

estabeleceu por interpretação da vontade das partes e para melhor garantir o 

credor e assim, as partes poderem expressar sua vontade pactuando, no titulo ou 
na quitação, que a hipoteca seria divisível e extinguir-se-ia na proporção dos 

Pagamentos feitos. 

1. 



Ainda, do atributo de indivisibilidade que a lei confere a hipoteca, 

decorre a regra de que o imóvel ou imóveis hipotecados e cada uma de suas 

partes ficam sujeitas a dívida toda e a cada uma das frações dela. 

É o que com clareza doutrina Lafayette R ao dizer que "a 

indivisibilidade da hipoteca não é da essência do direito hipotecário; é uma criação 

da lei em favor do credor, daí a conseqüência que ela pode ser derrogada por 

acordo das partes, acrescentando ainda que a indivisibilidade da hipoteca decorre 

de uma dificuldade prática em se reduzir a garantia cada vez que haja um 

pagamento parcial; é de maior conveniência do credor, que não deseja ver 

diminuída, antes prefere ver aumentada, a sua garantia".45 

Neste sentido expõe Silvio ~ o d r i ~ u e s ~ ~  que "a indivisibilidade não é 

da coisa dada em garantia, ou da divida garantida, as quais, uma e outra, podem 

ser divisíveis, mas, sim, do vinculo real que, a despeito do resgate parcial da 

obrigação, continua a recair sobre a coisa". 

É licito ao credor e devedor estipularem, que, paga uma certa parte 

da divida, um dos prédios hipotecados ou uma certa parte fique ipso facto livre do 

ônus hipotecário. 

A lei declara a hipoteca indivisivel, conforme disposto na lei no 

1.237,at-t. 10 e decreto no 3.453, art. 239. Para esta disposição concorrem as 

razões ponderosas da dificuldade prática de operar na garantia hipotecária 

reduções Correspondentes as reduções da dívida e o pensamento de assegurar 

credor uma proteção mais eficaz. 

Consiste a indivisibilidade no fato do imóvel OU imóveis hipotecados e 

cada uma das suas partes ficarem sujeitos a dívida toda e a cada uma das frações 

dela. Esta proposição pode ser decomposta nas duas que seguem47. 

a) "A coisa em sua integridade fica sujeita ao pagamento da dívida 

toda e de cada uma de suas frações; 

44 Direito das coisas, pág. 428. 
45 Lafayette, cf. Troplong, Privilèges et Hypotheques, vol. 11, pág. 414 (i 176, cf. obra já citada. 
46 Direito Civil, direito das coisas, v. 5, pág. 373 no 226. 
47 Lafayette R.Pereira, Direito das coisas, págs. 425 - 426. 



b) Cada uma das partes da coisa, divisas ou indivisas, fica 

essencialmente obrigada a dívida inteira e a cada uma de suas 

frações". 

A indivisibilidade da hipoteca produz ainda um efeito singular, o de 

tornar o adquirente do imóvel, ou de uma das partes, ocasionalmente responsável 

pela dívida toda, ainda que pessoalmente ele só o seja por uma fração. 

12 - Princípios que regem a hipoteca 

Um regime hipotecário adequado deve ser regido por dois 

importantes princípios: o da especialização e o da publicidade. Esses princípios 

têm por fim, como esclarecem De Page e ~ e k k e r s ~ ~ ,  completar a evolução do 

direito hipotecário no que concerne a segurança do comércio imobiliário e a 

situação dos terceiros. 

A especialização consiste na determinação precisa e pormenorizada 

dos bens dados em garantia, com sua descrição, localização etc., bem como do 

montante da dívida, prazo, taxa de juros, se houver, conforme art. 1.424 do 

Código Civil, de modo a ficar caracterizado, sem sombra de duvida, o vínculo 
' jurídico estabelecido entre as partes. Assim, terceiros que tomem conhecimento 

do negócio podem avaliar o ônus que pesa sobre determinado imóvel e verificar, 

aproximadamente, a situação patrimonial dos contratantes. A falta de 

especialização impede o surgimento do direito, conduzindo 8 invalidade do 

negócio em relação a terceiros. 

A publicidade se faz por meio da inscrição, pois a inscrição dá 

ciência a todos de que aquele bem determinado está sujeito ao Ô ~ U S  hipotecário. 

Mas não é só, a inscrição é o próprio elemento constitutivo do direito real. 

Nos regimes clandestinos, nos quais não há publicidade, há sempre 

um risco nos negócios imobiliários; pois o bem alienado ou dado em hipoteca 

48 Traité elementaire de Droit Civil Belge, t. 7", p.337', in Direitos reais, Orlando Gomes, pág, 376. 



pode constituir objeto de hipoteca anterior, de todos ignorada, o que representa 

grande ameaça para o adquirente, ou para o credor da segunda hipoteca. 

Até o registro da hipoteca, o que existe e mero vínculo pessoal entre 

Os contratantes, ignorado por terceiros e, por conseguinte, ineficaz no que Ihes diz 

respeito. Somente depois do registro é que surge o direito real, conferindo ao seu 

titular o direito de sequela e preferência. 

Sobremais, o registro serve de elemento de publicidade. Nessa 

ordem, a eficácia da hipoteca depende de outorga conjugal. 

13 - Efeitos da hipoteca 

13.1 - Em relação ao devedor 

Convém iniciar este item com o julgado do Tribunal de Justiça de 

Minas Gerais, na qual "A hipoteca - direito real de garantia - não produz qualquer 

abalo sobre os poderes e faculdades do titular do domínio. Dela decorreu para o 

1 credor apenas os direitos de excussão, de prelação ou preferência, de sequela e 

sub-rogação, permanecendo intactos, para o dono, os de usar, gozar e dispor do 

bem e de reavê-lo do poder de quem quer que injustamente o detenha4' 

Antes do vencimento do débito e, portanto, antes da propositura da ação 

executiva, o devedor conserva todos 0s díreitos sobre a coisa. Não pode, 

entretanto, praticar atas que, de qualquer modo, direta ou indiretamente, sejam 

capazes de desvalorizá-la, deteriorá-la ou destrui-la. 

Da mesma maneira, não lhe pode alterar a substância, tal como modificar- 

lhe fundamentalmente o gênero de cultura, se tal modificação implicar a ~ S S U ~ Ç ~ O  

de um risco de diminuição de valor. 

Proposta a ação executiva, o bem dado em garantia e por efeito da 

penhora, é arrancado das mãos do devedor e entregue a depositário judicial. 

Desde esse momento perde o devedor não apenas o direito de o alienar, como 



também o de receber os frutos e qualquer ato de alienação, ou de percepção de 

frutos, presume-se feito em fraude de execução. 

Cabe-lhe, entretanto, o excesso de preço apurado em praça; 

13.2- Em relação ao credor hipotecário 

Vencida a obrigação, pode o credor, em execução, vender 

judicialmente o imóvel objeto da garantia e pagar-se o seu crédito, com 

preferência sobre qualquer outro credor, salvo as exceções estudadas a frente. 
r< 

V Se terceiro credor penhora o imóvel hipotecado, o credor hipotecário 

5 pode fazer atuar sua preferência , independentemente de promover-se a execução 
de seu crédito50. Basta habilitar-se ao concurso de preferências (CPC, art. 71 1 ). 

Sua preferência, contudo, esbarra em algumas exceções, como já 

vimos, as quais relembramos: 

I - as custas judiciais, devidas no processo de execução da 

hipoteca, as quais são pagas com primazia; 

I1 - os impostos e taxas devidos a Fazenda Pública, em qualquer 

tempo, os quais são pagos preferencialmente a quaisquer outros créditos, seja 

I qual for a sua natureza (Decreto no 22.866, de 28.6.1933, ait. 1'); e, 

111 - a dívida proveniente do salário do trabalhador agrícola será 

Pagal Precipuamente, a quaisquer outros créditos, pelo produto da colheita para a 

qual houver concorrido com seu trabalho. 

O credor hipotecário pode, na hasta pública, concorrer normalmente 

como arrematante, não necessitando, caso seja o lance vencedor, apresentar o 

valor de seu lance, fazendo-o em benefício de seu crédito, exceto se o valor do 

lance seja superior ao crédito, devendo, neste caso, depositar a diferença, ou, se 

exista créditos preferenciais ao seu, onde deverá depositar o valor do lance ou 

desse(s) crédito(s), o menor deles. 

49 TJ MG, Ap. no 70.285, Rei. Des. Humberto Theodoro, ac. 31.3.86, Ver. Jurídica, 130170, in Orlando 
 ornes, Direitos Reais. 
50 

STJ, 3" T.Resp. 7.632, Rel.Min. Nilson Naves, ac. 09.04.9 1, DJU, 20.05.91, p. 6.530. 



13.3- Em relação a terceiros 

[ Como a hipoteca, uma vez inscrita, cria um vínculo real entre o 

i ! credor e a coisa, vinculo que é oponivel erga omnes, o adquirente do imóvel 

hipotecado não pode, alegando ignorância do fato, impedir que o prédio seja 
i 
& objeto de execução. 
h 
r Aliás, presume-se negligente o comprador que não se certificou, 

antes da aquisição, do ônus real incidente sobre o objeto do negócio; tanto mais 

que o mesmo figurava no Registro de Imóveis, onde é obrigatoriamente inscrito. 

Dai a razão por que ordinariamente o adquirente, nas compras e vendas de bens 

imóveis, exige do alienante certidão negativa de ónus reais incidentes sobre os 

mesmos. 

Cabe acrescentar, conforme relata Sérgio shimura5' que a hipoteca 

abrange as acessões, melhoramentos, construções e benfeitorias, sujeitando-os 

ao Cumprimento da obrigação a que foram dados como garantia. O imóvel por Sua 

natureza é o solo; seus acessórios, como as árvores e frutos pendentes, podem 

ser hipotecados juntamente com ele, mas não isoladamente. 

O efeito real da garantia nada mais é que uma destinação 

Permanente da coisa à execução, que a segue, até a satisfação do debito. . 

13.4 - Algumas críticas ao Instituto 

A hipoteca sofreu inúmeras censuras. Afonso Fraga, por exemplo, 

apresenta como repugnante a ética e ao direito natural, porque contém em si a 

mais completa negação do espírito de justiça, anulando a igualdade que deve 

reinar entre todos 0s credores. Dela chegou mesmo a dizer o ilustre jurista ser "o 

fruto maldito da imperfeição humana, que tira do avarento a sua feição sombria e 

feroz, dos pobres os seus últimos bens e da sociedade, o espírito de justiça". 

51 
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Comungando desse mesmo sentimento de hostilidade ao instituto, 

afirma José de Alencar que a hipoteca representa uma limitação ao direito de 

liberdade, um sacrifício da liberdade humana, criada pelo desnorteamento da lei 

civil. Também que a hipoteca constitui um dos meios mais eficazes de apropriar- 

se do alheio (Jardiel Poncela ). 

Realmente, acrescenta Washington de Barros Monteiro, tem ela 

seus inconvenientes, que a lei procura, paulatinamente, corrigir e emendar, mas, 

acrescenta o civilista, nem por isso se justifica sua condenação. 

Trata-se de um instituto sumamente útil, porque favorece o crédito, 

estimula seu desenvolvimento, propicia a realização de negócios e movimenta as 

riquezas ligadas ao solo. É assim, inegavelmente, instituto de interesse coletivo. 

Suprimi-la, a pretexto de que, em alguns casos, se converteu num mal, ou num 

instrumento de opressão ao fraco pelo forte, será fugir a realidade, privando a 

sociedade de inexaurível manancial de crédito, fonte de inúmeras riquezas e 

chave de tantas transações. 

Segundo ~ o s c h e l l a ~ ~ ,  "a hipoteca dá vida ao crédito, aumenta a 

circulação dos capitais, contribui para a conservação dos patrimônios, em virtude 

de sua garantia eficaz". 

Ela constitui a mais segura garantia para a observância das 

obrigações. Como a prescrição, tem um lado bom e outro mau; mas os benefícios 

que incontestavelmente presta, suplantam, sem dúvida, os males que dela 

resultam. 

Ressalta-se, finalmente, que ocorrendo o perecimento do imóvel 

gravado, "a hipoteca passa a incidir sobre o valor do respectivo seguro e a 

seguradora deve pagar ao credor hipotecário, a quem assistirá preferência até 

seu Completo reembolso, conforme art, 1.425, § 1°, do Código 

Para J.M. de Carvalho vê-se a importância de que se 

reveste a hipoteca, que , como qualquer outro direito real, desempenha saliente 
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papel na economia do país, sendo que, por ser o mais comumente usado e o que 

maiores somas de capitais tem mobilizado, de todos eles é, sem dúvida, o mais 

importante, A hipoteca tem como caráter distintivo principal, que a distingue dos 

outros direitos reais de garantia, como o penhor e a anticrese, não exigir, para sua 

validade, que o objeto hipotecado passe das mãos do devedor para a posse do 

" credor, o que mostra que, se ela cria um direito real, não é, todavia, um contrato 

rea I. 



PARTE I11 

A GARANTIA HIPOTECÁRIA EM RELAÇAO 

A TERCEIROS CREDORES PRIVILEGIADOS 



14- Introdução 

Conforme ensina Orlando  ornes? não basta diferenciar os direitos 

reais de garantia dos de gozo, é necessário distingui-los dos privilegia exigendi. 

Consistem estes na preferência que a lei atribui a alguns credores sobre o 

patrimônio do devedor, tendo esses credores direito de pagamento preferencial, 

tal como os titulares de direito real de garantia, mas o direito do credor privilegiado 

estende-se a todo o patrimônio do devedor e é conferido pela lei em atenção a 

causa e a qualidade do crédito. 

O privilégio resulta de determinação legal, sobrepondo-se a garantia 

real contratualmente estipulada, como acontece com o crédito do Estado por 

impostos e até contribuições, ou com o crédito de empregados por salários e 

indenizações. 

15- Nas ações trabalhistas 

Conforme a jurisprudência do T S T ~ ~ ,  é pacifico o entendimento que O 

crédito trabalhista goza de superprivilégio e está colocado na ordem de 

preferência acima do próprio executivo fiscal, só cedendo lugar ao crédito 

acidentário. A preferência trabalhista opõe-se, inclusive, contra credores com 

garantia real, penhor, anticrese, hipoteca, etc. e subsiste ainda que a garantia 

tenha sido Constituída antes. 

Como já vimos, o art. 186 do Código Tributário Nacional assegura a 

preferência do crédito decorrente da legislação do trabalho sobre qualquer outro, 

inclusive sobre o crédito tributário, dispondo: "O crédito tributário prefere a 

qualquer outro, seja qual for a natureza ou o tempo da constituição deste, 

ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho". 

55 Direitos Reais, pág. 348. 
56 Direitos Reais, pág.348. 



De acordo com o art. 100 da Constituição Federal, "A exceção dos 

créditos de natureza alimentícia, os pagamentos devidos pela Fazenda Federal, 

Estadual ou Municipal, em virtude de sentença judicial, far-se-ão exclusivamente 

na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e a conta dos créditos 

respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações 

Orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim"; complemento em 

seu parágrafo 1 O A que "os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles 

decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas 

c~mplementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou 

invalidez, fundadas na responsabilidade civil, em virtude de sentença transitada 

em julgado, o qual foi acrescentado pela Emenda Constitucional no 30 de 

13.09.2000. 

O processo judiciário do trabalho esta previsto no título X da 

Consolidação das Leis do Trabalho, Decreto-lei no 5.452 de 1.5.1943. 

O carater protetivo do Direito do Trabalho, donde decorre da 

necessidade do trabalhador, restringe sobremaneira a vontade das partes, 

fazendo com que alguns princípios como o "pacta sunt servanda" ou o "rebus sic 

sfantibus", que no Direito Civil são absolutamente imperativos, não estejam 

revestidos de tanto rigor quando discutidos perante a justiça do trabalho. 

Definitiva é a execução trabalhista movida com base em titulo 

executorio definitivo, que é a sentença transitada em julgado ou a conciliação. 

Nesse caso, todos 0s atas procedimentais são praticados até o fim do processo, 

desde logo e em decorrência da natureza definitiva que caracteriza essa 

tramitação. 

Execução para pagamento de quantia certa é o principal modo de 

execução trabalhista, existindo sempre que 0 objeto da execução for a reposição 

de um valor patrimonial em benefício do exeqüente, com o pagamento em dinheiro 

de uma determinada importância, correspondente ao direito que lhe foi 

assegurado pela sentença. 



Segundo o art. 449 da CLT "Os direitos oriundos da existência de 

contrato de trabalho subsistirão em caso de falência, concordata ou dissolução da 

empresa. Parágrafo 1 - "Na falência, constituirão crédito privilegiado a totalidade 

dos salários devidos ao empregado e a totalidade das indenizações a que tiver 

I direito". 

Referido artigo foi parcialmente alterado em decorrência da 

Promulgação da Lei de Recuperação das Empresas, antiga Lei de Falências, que 

limitou essa preferência para 150 salários mínimos, ficando o restante, no que 

sobejar, classificados como créditos quirografários. 

Dentro do entendimento do superpriviiégio que gozam os créditos 

trabalhistas, o Tribunal Regional do ~ r a b a l h o ~ ~  entendeu válida a penhora 

efetivada em sede de execução trabalhista sobre bem vinculado a cédula de 

crédito rural, pois o crédito trabalhista, por sua natureza salarial, não poderia ser 

preterido em relação ao interesse da entidade bancária financiadora da atividade 

rural. É de se notar que, diferentemente da cédula de crédito industrial garantida 

por alienação fiduciária, na cédula rural pignoratícia o bem permanece no domínio 

do devedor, ora executado, não constituindo óbice a penhora na esfera 

t rabalh i~ta~~.  

Entendeu também o TRT~', que a penhora de crédito trabalhista 

recaída sobre imóvel oferecido em garantia á cédula de crédito rural , não viola o 

artigo no 57 do Decreto Lei no 41 3/69. 

Esse artigo dispõe sobre a impenhorabilidade dos bens gravados 

com essa garantia real, arguindo que referida disposição não pode ser 

interpretada de forma isolada, especialmente quando se tratar de execuções de 

créditos trabalhistas, 0s quais preferem aos demais créditos de outra natureza. 

57 TRT da 6' Região, Proc. E-RR no 446.3731198-0. DJU de 29.9.00, pág. 486. 
58 Inteligência dos arts. 69 do Decreto-Lei no 167167; 889 da CLT; 10 e 30, da Lei no 6.830180. 
59 TRT da 15" Região e, recurso de Agravo de Instrumento, proc. AIRR - 626.035100-0. DJU de 29.9.00, pág. 
515. 



Finalmente, é importante mencionar a ementa do acórdão proferido 

pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3a ~egião'' sobre a questão de preferência 

do crédito trabalhista sobre o hipotecário, que poderá trazer inovação quanto a 

interpretação do tema: 

"EMENTA: Agravo de Petição. Crédito Hipotecário. 

Preferência. O ônus hipotecário regularmente constituído prevalece 

sobre qualquer outro, inclusive, sobre o trabalhista, desde que tenha 

sido instituído antes deste último, como no caso dos autos. O 

gravame persegue o bem imóvel em qualquer situação seja ele 

penhorado, vendido ou não em hasta pública. O adquirente o levará 

com o ônus hipotecário a favor do agravante, que em hipótese 

nenhuma poderá ser extinto pela penhora superveniente". 

Apesar da posição inovadora desta decisão, entendemos trata-se de 

posição isolada, que confronta a pacividade da assunto em nossa legislação, 

doutrina e jurisprudência dominante, que reconhece a preferência do credito 

trabalhista sobre a hipoteca e a Única forma de resolver questões idênticas a 

acima exposta, onde, embora não conste da ementa, o credor hipotecário deixou 

de Ser intimado das hastas, seria a anulação do ato por falta dessa intimação, do 

credor hipotecário, para lhe dar direito de habilitação do seu crédito e protesto pelo 

levantamento da sobra do lance, haja vista sua preferência vir na sequência. 

16 - Em relação ao Crédito Tributário: 

0 Código Tributário Nacional reservou os artigos 183 a 193, em duas 

seções do Capítulo VI, para disciplinar as garantias e os privilégios inerentes ao 

crédito tributário. 

Por garantias devemos entender os meios jurídicos assecuratórios 

que cercam o direito subjetivo do Estado de receber a prestação do tributo. 

60 TRT de MG. Ap. no 5.056/98, de 6.7.99. 



E por privilégios, a posição de superioridade de que desfruta o 

crédito tributário, com relação aos demais, excetuando-se os decorrentes da 

legislação do trabalho. 

Vê-se, implicitamente, a presença do principio da supremacia do 

interesse público, não excluindo a possibilidade de diplomas federais, estaduais e 

municipais, regulando 0s respectivos tributos, estabelecerem outras medidas 

assecuratórias, em função da natureza ou das características do gravame a que 

Se reportem. 

Também, o artigo no 184 do CTN, no que atine a circunstância de 

que responde pelo crédito tributário a totalidade dos bens e das rendas, de 

qualquer origem ou natureza, do sujeito passivo, seu espólio ou sua massa falida. 

Ate aqui chegam todos os créditos juridicamente formalizados. A particularidade 

está no restante da redação do art. 183, ao prescrever: inclusive os gravados por 

real ou cláusula de inalienabilidade ou impenhorabilidade, seja qual for a 

data da constjtujção do ônus ou da cláusula, excetuados unicamente os bens e 

rendas que a lei declare absolutamente impenhorá veis. 

Já pontificam 0s privilégios do crédito tributário, que suplantam as 

garantias de crédito de outras origens, para alcançar os bens e as rendas do 

devedor, mesmo gravados por Bnus real, ou cláusula de inalienabilidade e 

im~enhorabilidade. Esbarra, contudo, num obstáculo; não pode atingir 0s bens e 

as rendas que a lei declare absolutamente impenhoráveis, segundo a relação do 

afl. 649 do Código de Processo Civil e a lei no 8.009 de 29.3.90 que f b o C ~  novas 

sobre a impenhorabilidade do bem de família- 
Assim, inscrito o débito tributário pela Fazenda Pública no livro de 

'egistro da divida ativa fica O marco temporal, após o que qualquer 

alienação de bens ou rendas do devedor, será presumida Com0 fraudulenta. 

A presunção de fraude não é absoluta, Uma Vez que uma série de 

razões pode ser levantada para demonstrar que independeu da vontade do 
devedor. ~ ~ d ~ ~ i ~  a prova haverá de ser rigorosa e contundente. Caso contrario, 

I 

prevalecerá o aspecto de fraude presumida. 



Tirante os créditos provenientes da legislação trabalhista, vale dizer, 

as importâncias reclamadas com base na relação de emprego, o crédito tributário 

prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza e a data de sua constituição. 

Aqui também, vale a registro da necessidade de alteração, haja vista 

a nova lei de Recuperação das Empresas, em substituição a antiga Lei de 

que está fazendo com que seja alterado esse privilégio, para os 

Inadimplentes que se enquadrar na nova lei, cuja assunto está abordado nos 

sobre a nova lei. 

A cobrança judicial desse crédito não está sujeita a concurso de 

credores ou habilitação em falência, concordata, inventário ou arrolamento, 

Conforme expóem o art. 187 do CTN. É o que Aliomar 6aleeiro6' chama de 

Supremacia do executivo fiscal. 

Neste sentido decidiu o juizo de ~ v a i p o r ã - ~ ~ ~ ~ ,  sobre pretensão de 

credor hipotecário constituido por cédula rural pignoraticia e hipotecária de ver a 

praça da Fazenda, oriunda de crédito fiscal, SuSpenSa e a penhora desconstituida, 

alegando a impenhorabilidade prevista nos Decretos-Leis que regulam as 

cédulas, que, na0 obstante reconheça divergência sobre 0 tema, a jurisprudência 

dominante, inclusive do STJ, alinhou-se no sentido de que nos Decretos-Leis no 

167167 e 413/69, artigos 69 e 57, respectivamente, não é 0ponível à Execução 

~isca163, ainda que o crédito hipotecário seja anterior ao tributárioNB4 

17 - Na Falência 

O exercicio das preferências e dos privilégios no juizo concursal não 

encerra maiores dificuldades. Feitas as necessárias habilitações pelos credores, 

Os créditos, depois de julgados, são incluidos no quadro geral pela ordem das 
L 
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respectivas prelações, de tal forma que a progressiva degradação que vêm 

Sofrendo nessa ordem, em favor especialmente de créditos parafiscais (INPS, PIS, 
etc.). 

Como já observamos, o crédito tributário não está sujeito ao 

de credores (art. 187, caput, CTN); contudo. na hipótese de a Fazenda 

Pública Optar por concorrer, seu crédito é dotado de um "superprivilégio" em 

a todos os outros, excetuados os créditos trabalhistas, que, posto sujeitos 

ao regime concursal, colocam-se acima de quaisquer outros, concorrentes ou não 

(arts. 186 do CTN e 449, fj 1 da CLT). 

Também, desfrutam de privilégio os encargos e dívidas da massa, 

conforme prevê o art, 124 do Decreto-Lei no 7.661145 (Lei de Falências e 

Concordatas), que os coloca, na ordem de classificação, acima das preferenciais 

dos créditos reais, logo abaixo dos créditos fiscais e parafiscais. 

Constata-se, então, a existência de privilégios que excepcionalmente 

Suplantam, na ordem de as preferências decorrentes direitos 

reais de garantias, entre eles a hipoteca, como é O Caso dos acima mencionados, 

enquanto que outros privilégios a elas sedem primazia, ex vi do preceituado no 

art. 961 do CC. 

17.1 - Hipoteca constituida no período suspeito da falhcia 

A lei presume, júris et de jure, que as hipotecas convencionais, 

celebradas em garantia de débitos anteriores e no período suspeito da falência, ou 

Seja1 nos quarenta dias precedentes a declaração de quebra, foram constituídas 

em fraude contra credores e por isso as considera nulas, ~0flf0rfTle expõem o 

artigo 823 do CC~ICJ~~, porém náo contemplado no CC/2002: São nulas, em 

da massa, as hipotecas celebradas, em garantia de débitos anteriores, 

"0s quarenta dias precedentes 5 declaração da quebra ou 
do 

de preferência. 



E na Lei de Falências (Decreto-Lei no 7.661 de 21.6.1945), está 

previsto na seção quinta, que trata da revogação dos atos praticados pelo devedor 

antes da falência, art. 52, inciso III, que diz: "Não produzem efeito relativamente à 

tenha ou não o contratante conhecimento do estado económico do 

devedorJ seja ou não intenção deste fraudar credores. Inciso I II - a constihrição de 

dlreifo real de garantia, inclusive a retenção, dentro do termo legal da falência. 

tratando-se de dívida contraída antes desse termo, se os bens dados em hipoteca 

forem objeto de outras posteriores, a massa recebera a parte que devia caber ao 

da hipoteca revogada ". 

Diz o Prof. Fábio Ulhoa que os atos tipificados no art. 52 da 

LF têm, em regra, as seguintes marcas: a ineficácia é condicionada a prática do 

ato em um certo lapso temporal, mas prescinde da caracterização de fraude. 

Tenha ou não havido intuito fraudulento no ato do falido. este, se for uma das 

do afl. 52 da LF, será ineficaz perante a massa falida se praticado 

dentro do prazo da lei, sendo irrelevante se o falido agiu ou não com fraude Para 

que 0 ato, neste caso, seja ineficaz. 

Tal presunção encontra justificativa no propósito do legislador de 

tratar igualmente 0s credores quirografários e de não permitir, assim, que 0 

devedor, ao ver aproximar-se a quebra, conceda maiores garantias a uns, em 

detrimento de outros credores. 
O falido não é um incapaz. Sua capacidade Jurídica apenas sofre 

restrição no tocante ao direito de propriedade. A partir da decretação da falência, 0 

devedor perde o direito de administrar e dispor de seu patrimÔni0. 

77.2 - Classificação do crédito hipotecário em relação aos demais na falência 

0 Código Civil estabelece duas ordens de privilégios: ao privilégios 

(art. 964), que incidem sobre determinado bem, móvel ou imóvel; e 0s 
- 
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Privilégios gerais (art. 965), que alcançam todo o patrimônio do devedor, com 

excll~são apenas dos bens afetados por direitos reais de garantia Ou sujeitos a 

privilégio especial (art. 963). 

0 s  credores do falido não são tratados igualmente. A natureza do 

crédito importa para a definição de uma ordem de pagamento, que deve ser 

r'gOrosamente observada na liquidação. Esta ordem é atualmente, resultado da 

de um conjunto variado de dispositivos legais, fontes constantes de 

cOnfnitos e incertezas. Na dita ordem de pagamento, encontram-se não apenas os 

credores do falido, como também os da massa falida. 

Classificam-se, portanto, os créditos, segundo a ordem de 

Pagamento da falência, nas seguintes categorias: 

a) créditos por acidentes de trabalho, nos termos do art. 102, § I O ,  da LF; 

b) créditos trabalhistas, compreendendo toda a sorte de pagamentos 

devidos pelo comerciante aos seus empregados, sendo irrelevante 

alguma distinção que se Ihes faça para os fins de direito do trabalho 

(CLT, art. 449,s 1°); nessa mesma ordem de classificação, enquadrou o 

legislador os créditos dos representantes comerciais (Lei no 4.886165, 

art. 44, incluído pelo Lei no 8.420192); e também nessa ordem, ~?f?'~bora 

contrariando a lei, o STJ considera enquadrada a remuneração do 

síndico e dos demais credores por serviços prestados massa, 

conforme súmula no 219; 

c) Divida ativa, de natureza tributária OU não-tributária (arts- 186 do CTN e 

4O, 5 4O, da Lei no 6.830180); 

d) Encargos da massa, compreendendo as verbas mencionadas no art. 

124, 10, da LF e os créditos da Fazenda Nacional decorrentes de 

multas e penas pecuniárias devidas pelo falido (Decreto-Lei no 1.893181, 

art. gO); 

e) Dividas da massa, compreendendo as verbas mencionadas no art. 124, 

5 2O, da LF); 



f) Créditos com garantia real (art. 102,l); dentre os quais os créditos 

com hipoteca em garantia. 

g) Créditos com privilégio especial; 

h) Creditos com privilégio geral; 

i )  Créditos quirografários; 

J) Créditos subquirografários. 

Convém ressaltar que quando o falido for sociedade de crédito 

0s titulares de letras imobiliárias de sua emissão têm direito de 

preferência inclusive sobre a divida ativa, por força de regra excepcional constante 

do art. 44, t j  zO, da Lei no 4.380164. 

17.3 - A  nova Lei de Falência: A Recuperação das empresas 

Após 11 anos de tramitação, o projeto de lei no 4.376193 foi 

Promulgado, por meio da Lei no 1 1.101 de 09.02.05, com entrada em vigor a partir 

de 01.06.05, disciplinando a recuperação judicial, extrajudicial e da falência do 

e da sociedade empresária, sendo considerada fundamental para a 

brasileira, pois tem por objetivo principal a preservação da empresas e a 

manutenção da atividade produtiva, geração de empregos, por meio de 

mecanismos legais que permitam a participação ativa dos credores nas 

Em suma, tem como principio norteador a recuperação das 

possibilitando a reorganização de suas atividades, ree~truturação de 

operações e equacionament~ de suas dividas. 
os proceçsoç de falência e concordata que Se iniciaram sob a égide 

do Decreto-Lei no 7.661145 serão concluidos pelo regime da legislação anterior, 

Sem prejuízo do concorda*ário requerer a recuperação judicial com base na nova 
lei. 

Com a entrada em vigor desta nova Lei. O instituto da Concordata, 

quer Preventiva ou suspensiva, deixa de existir. 



Na nova Lei será possível a adoção de três procedimentos: 

a) Extrajudicial 

Negociação amigável com os credores, exceto os empregados e o 

Fisco, sem a intervenção direta do Judiciário, objetivando a renegociação de suas 

dividas, discussão e elaboração de um plano de reestruturação, que deverá ser 

aprovado por 315 dos credores de cada classe e homologado pelo juízo, no qual 

Somente os credores que aderirem ao plano ficarão sujeitos aos seus efeitos. 

b) Judicial 

Parecida com a recuperação extrajudicial, mas com o intervenção e 

controle do Estado-juiz. Aceito o pedido de recuperação, a empresa terá 60 dias, a 

contar da publicação do despacho que defere a recuperação, para apresentar o 

plano, no qual os credores, inclusive trabalhadores e o Fisco, devem formar 

maioria em torno desse plano. 

Se o plano não for aprovado, ou não atingir suas metas de 

caberá então ao juiz decretar sua falência. 

Os créditos trabalhistas terão prioridade, sendo que o pagamento 

demais credores será definido em cada plano de recuperação. 

c) Falência - que poderá ser: 

C.1) por meio da cessão da empresa, permitindo que essa continue 

sua atividade, mas por terceiro, que pode ser global ou parcial ou, 
C.2) liquidação da empresa, não havendo continuidade de suas 

atividades. 

No pagamento das dívidas, os créditos passam a ter a seguinte 

classe: 

a) Garantia real até o limite do valor do bem; 

b) Privilégio especial, 

c) Privilégio geral, 

d) Quirografários, 

e) Subordinados. 



0 s  créditos decorrentes de alienação fiduciária, leasing, 

adiantamento de contrato de câmbio, venda com reserva de domínio, compra e 

venda de imóvel, tributos, contrato de trabalho e acidente do trabalho, não ficam 

Sujeitos aos planos, não suspendendo seus direitos, ações ou execuções, assim 

de requererem a decretação da empresa. 

A Falência só poderá ser requerida quando a dívida for superior a 40 

Salários mínimos, cujo prazo para contestar o pedido passa a ser de 10 dias, onde 

aquele que requerer a falência de outro por dolo estará obrigado a indenização. 

No pagamento das dívidas, a ordem de preferência passa a ter a 

classificação: 

I) Créditos extraconcursais; 

II) Trabalhistas - limitados a 150 salários mínimos por credor; 

III) Privilegiados com garantia real, ate o limite do valor do 

valor do bem gravado. 

IV) Tributários e Previdenciários; 

V) Privilégio especial sobre determinados bens; 

VI) Privilégio geral; 

VII) Quirografários, incluindo os saldos dos créditos trabalhistas 

que excederem ao limite de 150 salários minimos. 

VIII) Multas e Penas, administrativas, Penais e Tributárias. 

IX) Subordinados. 

Em decorrência do acima exposto, o Código Tributário Nacional 
do Projeto de Lei no 7212003, para estará sofrendo algumas alterações por meio 

adequá-lo á nova legislação falimentar, ou seja: 

- Venda de ativos desvinculados do Fisco, OU seja, quem compra, 

não herda as respectivas dividas fiscais, não existindo mais a 

sucessão tributária; 

- O crédito com garantia real passa a equiparar-se ao crédito fiscal, 

reduzindo o ate então existente; 
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18- Delimitação 

Existem três procedimentos distintos para adoção das medidas 

Judiciais oriundas de créditos com garantia hipotecária: 

a) Execução prevista pelo art. 585, inciso III, do Código de Processo Civil; 

Se a hipoteca foi constituída para aquisição de bem imóvel vinculada 

Sistema Financeiro da Habitação, criado pela Lei no 4.380164, propicia duas 

variantes para o exeqüente: 

b) Execução especial por meio da Lei no 5.741171, com ampliação apenas 

subsidiária do CPC, ou 

c) Execução extrajudicial, nos termos dos termos do Decreto-Lei no 70166. 

Na execução hipotecária, o pedido é o de pagamento e não o de 

entrega do bem. O imóvel dado em garantia hipotecária desempenha o papel de 

Objeto instrumental, serve apenas de meio de que se valerá o órgão jurisdicional 

vistas à futura expropriação, da qual resultará a quantia em dinheiro a ser 

entregue ao credor. 

Segundo o Sérgio ~ h i m u r a ~ ~ ,  "hipoteca é, pois, O direito real que 0 

devedor confere ao credor, sobre um bem imóvel de sua propriedade ou de 

Outrem, para que o mesmo responda preferencialmente ao credor, pelo resgate da 
dívida. 

Conforme art. 1.499 do CC., extingue-se a hipoteca pela destruição 

do bem, renúncia do credor, remissão, prescrição, resolução do domínio, 

a r remata~ã~ ou adjudicação. 

Para efeito de da hipoteca, "só há quitação quando, 

no escrito público ou particular, 0 credor reconhece, expressamente, ter recebido o 

que lhe era devido 1 e , assim, libera o devedor, até O montante do que lhe foi pago. . ., . 
Notas promissórias fotocopiadaç, sem designação de beneficiario Ou credor, nem 
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lugar edata de pagamento e sem indicação da divida recebida não satisfazem os 

requisitos da quitação exigida para cancelamento da hipoteca"66 

Com a relação a competência, a doutrina brasileira não costuma 

Ocupar-se do tema. Para alguns, a ação é natureza real, sendo o foro competente 

O da situação do imóvel, podendo entretanto, o credor optar pelo foro do domicílio 

devedor ou de eleição, nos termos do art. 95 do CPC. 

Araken de ~ s s i s ~ ~  limita-se a dizer que "se for hipoteca, sem dúvida 

incide o alt.95, primeira parte, do CPC". 

Porém, Cândido Rangel ~ i n a m a r c o ~ ~ ,  diz que a ação de execução 

não é ação real sobre imóvel, porque ela não traz pedido destinado a 

Obtenção do imóvel hipotecado, nem é real o direito do credor sobre o dinheiro 

que vem pedir. Bastaria faltar um desses dois requisitos, para não ter aplicação o 

art.95 do Cpc  e ficar excluída a competência do fórum rei sifae. Prevalecerá, 

nas execuções por título extrajudicial é corriqueiro, o for0 do lugar 

estabelecido para cumprir a obrigação, previsto no art, 100, inciso IV, letra "d", do 

CPC OU, a falta de convenção a respeito, o foro pessoal. 
Para que se dê a competência do foro da situação, acrescenta 

Cândido Rangel Dinamarca, é preciso que cumulativamente estejam presentes 

requisitos; 

10 - que o pedido tenha por objeto Um bem imóvel; 

20 - que o fundamento do pedido seja um direito real sobre 0 imóvel. 

Todavia, segundo Enrico Tullio ~iebrnan", na execução hipotecária o 

que se pede é o pagamento, não a entrega do bem. O imóvel desempenha o 

Papel de objeto instrumental. 
N~~~~ entendimento acompanha a opinião de Araken de Assis, que 

entende que a execução hipotecária é açáo real, sendo competente o foro da 

situação da coisa, conforme dispõe O ad. 95, primeira parte do CPC. 

-z 
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Entendemos ser possível ao autor, também, optar pelo foro de domicílio ou de 

eleição. 70 

19 - Execução movida pelo credor hipotecário 

A falta de pagamento da obrigação no vencimento, dá direito ao 

credor de excutir o bem dado em garantia, para, com o produto apurado em Praça, 

Pagar-se, preferencialmente e com exclusão dos outros credores, que só terão 

direito às sobras, se houver. 

O Código Civil, ao prever a hipoteca, menciona no art. 1.501 que a 

do imóvel hipotecado far-se-á por ação executiva, já delineando a 

Intenção de um tratamento especial em favor do credor. 

Pela hipoteca, assegura-se uma resposta pronta e eficaz ao credor 

violado em seus direitos 71 

Assim, conforme explica Sérgio Shimura, a rigor, a hipoteca só 

irradia seus efeitos na tela processual. Nenhum reflexo causa sobre a obrigação 

OU divida, propriamente dita, do devedor. O seu papel é o de servir de instrumento 

de asseguração da futura e eventual atuação da responsabilidade patrimonial por 

meio do processo executivo, que só entra em ação caso o devedor não cumpra a 

Obrigação contratualmente ajustada, ou seja, Se não realizar 0 pagamento a que 

se obrigou. 

Em outras palavras, a execução decorre da relação jurídica principal 

e não da acessória de hipoteca. Não existe uma aç80 hipotecária. O efeito real da 

garantia nada mais é que uma destinação permanente da coisa à ~ X ~ C U Ç ~ O ,  que a 

Segue, até satisfação do débito. ~m suma, a hipoteca tem relevância unicamente 

pr0cessual72. Discordamos dessa colocação de Willard de Castro Villar por 
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entendermos que a hipoteca é provida de sequela e preferência, logo, produz 

efeito a partir de seu registro, tendo o credor um direito potencial, em estado 

e enquanto perdura a garantia, o devedor sofre limitações no direito de 

propriedade do bem gravado, muito embora , reconhecemos que só se apresenta 

em toda a sua tipicidade quando o titular promove a ação judicial. 

A sequela e a preferência são efeitos puramente processuais dos 

"direitos reais de garantia". Não são qualidades do crédito, da 

Obrigação garantida e sim direitos processuais do credor, uma vez que, diante do 

Obrigado, não há diferença alguma entre créditos garantidos, privilegiados ou 

quir~grafário~, porque o devedor tem a obrigação de pagar a todos 

O processo inicia-se pela penhora da coisa hipotecada, com a 

avaliação, praça e arrematação, preferindo o exequente no preço 

a todos 0s demais credores, exceto os trabalhistas, fiscais e 

preVidenciários. 

Numa ação de execução por quantia certa, pode ser penhorado bem 

previamente apartado para suportar a execução. E o que se dá com a hipoteca. 

Na chamada ação de execução hipotecária, a expropriação, já Se sabe, incidirá, 

Obrigatoriamente sobre o bem dado em garantia, conforme dispõe O art. 655, § 2' 

do CPC. 

O credor hipotecário pode concorrer na praça pública como 

interessado na arrematação do bem, lançando o valor em benefício de seu crédito, 

Parcial ou total, sem a necessidade de depositar O valor do lance, a na0 Ser que 

este seja superior à dívida, ficando assim obrigado ao depósito da diferença 

(art.690, parágrafo 20, do CPC), ou que existam credores preferenciais, situação 

em que estará obrigado à do valor total do mesmo, OU até ao limite 
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do(s) credito(s) preferencial(is), para fim de abertura do concurso de credores 

Previsto nos arts.711 a 713, do CPC. 

Também. caso a praça pública tenha resultado negativa. o credor pode 

requerer a adjudicação do bem, nos termos do art. 714 e parágrafos do CPC, 

desde que ofereça preço não inferior ao valor da avaliação judicial constante do 

edital. 

É importante registrar, também, que o cônjuge do executado deve 

Ser citado da ação, sob pena de nulidade dos atos posteriores praticados. 

Havendo direito de sequela, a figura do possuidor não tem 

maíor ou direto. O que importa é a perseguição aos bens que 

respondem pelo cumprimento da obrigação. O contrato de garantia hipotecária 

Para 0 credor tem duas vertentes: 

I - o credor pode exigir do devedor a prestação a que se obrigou, 

Isto 6 ,  0 pagamento da divida, recaindo a execução sobre todo o patrimônio do 

devedor; 

II - o credor pode pleitear a realização da garantia real, ou seja, a 

exPropriação, com preferência e sequela. do imóvel gravado de hipoteca, 

Pagando-se com o produto apurado; nesta segunda hipótese, alcança o bem na 

posse e propriedade de quem quer que o detenha, pois Sua eficácia é erga 

o r n n e ~ ~ ~ .  

Vale enfatizar que o titulo executivo resulta da prestação em 

dinheiro, certa e devidamente formalizada em instrumento. Porém. esse crédito 

tem sua garantia implícita no contrato de hipoteca. O que faz com que a ação 

executiva recaia sobre o bem gravado, em consonância Com a regra contida no 

art. 655, g 20 do CPC, que expõe: "Na execução de crédito ... hipotecário, a 

Penhora, independentemente de nomeação, recairá sobre a coisa dada em 

garantiaT: 

Pode ocorrer, porém, que O bem dado em garantia seja de 

propriedade de terceiro dador da hipoteca. Se a garantia hipotecária for prestada 

Por terceiro, na execução, o litisconsórcio formado com o devedor é apenas 



vigendo a junção facultativa das partes. O terceiro-garante será parte 

na ~ Ç S O  executiva, visto que participou do contrato de hipoteca, cuja 

patrimonial é limitada a garantia real prestada. 

Sobre o assunto, expõe Alberto Caminã   ore ira^^, que teve a melhor 

doutrina processual indica a existência de litisconsórcio eventual; porém, relatava 

divergência doutrinária a respeito do assunto, inexistindo qualquer dispositivo legal 

'egrando o assunto e, finaliza dizendo que a qualidade de parte do terceiro dador 

da hipoteca é eventual, muito embora não haja dúvida de sua legitimidade 

passiva. Assim sendo, na execução hipotecária em espécie, há litisconsórcio 

posto que, somente na eventualidade de o devedor não pagar é que se 

Passa a penhora, com o envolvimento, então, do hipotecante. A penhora e a 

citação, que poderia, no caso, ser apenas intimação, tem o condão de 

levar a qualidade de parte a o proprietário excutido. 

Ainda, sendo a garantia constituída por terceiro em favor do devedor, 

O dono do imóvel hipotecado é responsável sem divida (espécie de finança real). 

Nessa qualidade o terceiro garante pode ser sujeito passivo da execução77 A 
úwca diferença entre o terceiro garante e O fiador, com sujeito passivo da 

é que aquele só responderá até as forças do imóvel gravado, In caso, 

ser acionado pela execução da garantia real, até mesmo sem a presença 
. 78 

devedor principal, pois não haverá entre eles iitisconsórcio neceSsar10. 

Havendo acordo homologado no curso da execução, é caso de 

S U s ~ e n ~ ã o  do feito e não de extinçáo, como preceituam os artigos 265, inciso II e 

791t inciço 11, do cpc. ~ogo ,  subsiste a hipoteca. 

Assim, é certo que, descumprida a obrigação assumida no acordo 

hom~~ogado, a execuç~o a fluir, porém, Com base em que titulo: O titulo 

originário ou o acordo homologado judicialmente ? 

76 
5 219-225. Tcsc para obtenção do título de Doutorado, junto á Litisconsórcio no processo de execu*, 

$'C de são P~UIO,  2001. 
,s STJ, 4". R ~ ~ ~ .  T . ~ ~ o - R s ,  ~ ~ 1 .  Min.  amos Monteiro a c  3.9.91. DJU. 30.991, pág. 13.489. 
T m ~ ,  Ap. 16.986, rei. luia (juima&s Mendonça, ac. 1411.8O3 in RF, 28312 1°. 



Depende do que foi objeto de convenção entre as partes. Se foi 

pactuado 0 parcelamento do débito, sem se falar em novação, com cláusula 

'Ondicionante da eficácia do termo ao integral cumprimento das obrigações 

assumidas, Sob pena de recálculo da dívida primitiva, o titulo que dá sustentação 

ao Prosseguimento da execução será o originário. Também, se as partes revelam 

O não intuito de novar, senão o de reafirmar a existência da dívida, apenas 

o pagamento do débito para prestações futuras em datas estabelecidas, 

O processo de execução se suspende, subsistindo o titulo originário e respectiva 

garantia dada por aval. 

Porém, tendo havido novação, devidamente homologada pelo juizo, 

à luz dos artigos 999 e seguintes do Código Civil, em que há a criação de uma 

nova obrigação para extinguir outra, a que substitui, então, descumprido O acordo 

pelo devedor, a execução retoma o seu curso pelo crédito remanescente, 

significando assim, que o titulo embasador da execução será 0 acordo 

homologado. 

Na hipótese de haver novação, é preciso estar atento para o fato de 

Serem extintos os acessórios e as garantias da dívida, salvo se houver estipulação 

em Contrário. A novaçáo pode extinguir tanto as garantias reais, como o penhor, a 

anticrese e a hipoteca, como as pessoais, ou seja, O aval e a fiança. 

20 - Da penhorabilidade dos bens hipotecados 

Segundo observa Araken de ~ss is~ ' ,  Os bens hipotecados 

predestinados a solução da divida em razão do respectivo direito real de garantia, 

Se ostenta ~ e n h o ~ á ~ e l  O ar!. 619 do CPC, ao impor a intimação do titular da 

hipoteca, estipula a ineficácia relativa da ulterior alienação Com0 conseqüência do 

a regra. 



Também, os bens hipotecados são passíveis de penhora, seja a 

movida pelo credor sub-hipotecário ou quirografário, ou ainda pela 

Fazenda Pública. 

Mas, pondera Humberto Theodoro ~unior~', em lição aplicável a 

e invocável nas outras hipóteses, "a penhora do bem hipotecado, seja na 

promovida pelo credor quirografário, seja na execução do credor de 

Segunda hipoteca, está sempre condicionada a "insolvência do devedor". Isto 

resulta do artigo 1.477 do CC, segundo o qual o credor garantido por segunda 

ainda que vencida, somente poderá penhorar o imóvel, antes de vencida 

a Primeira, se insolvente o devedor. 

A penhora, na lição de Frederico Marques, está classificada na 

categoria dos atos executivos materiais do juiz, caracterizando-se como ato de 

im~erium do juizo da execução. O ato constritivo se traduz na apreensão dos 

bensJ retirando-os do poder de disponibilidade do executado e vinculando-os ao 

processo executório. 

Segundo Araken de ~ s s i s ~ ' ,  a penhora produz efeitos no plano 

Subjacente ao processo, atestando a necessidade de preparar o desenvolvimento 

e a ultimação da técnica axpropriativa, em geral culminada pela transferência 

forçada sem o qual o adquirente dificilmente obterá o domínio e a posse do bem. 
A penhora também produz efeitos de ordem processual. Em 

Principio, tais conseqüências se cingem ao âmbito do processo em que Se efetivou 

a Penhora. Excepcionalmente, determinado efeito contrasta outro. fluente de 

demanda análoga, ambos situados na esfera judiciária. Está ultima hipótese 

respeita a preferência, Com tudo, nenhum dos efeitos aqui arrolados pode ser 

visualizado de forma isoladam A individualizaçãO dos bens no patrimÔni0, por 

exemplo, provoca no plano material o relevante corolário da ineficácia dos atos 

dispositivos. 
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Em face das graves conseqüências que seguem o ato da penhora, o 

executado, ou mesmo o credor hipotecário, não raramente, argumentam que, ante 

a garantia real preexistente, a constriçáo não pode prevalecer. O equivoco, porém, 

patente. Se outrora a questão mereceu alguma discussão, hodiernamente é 

pacífico 0 entendimento em favor da penhorabilidade. 

Ressalva-se aqui, segundo Araken de Assis, o art. 69 do Decreto-lei 

167 de 14.2.67 e o art. 57 do Decreto-lei no 413 de 9.1.69, que erigiram a 

Irnpenh0rabilidade dos bens objeto de penhor e de hipoteca cedulares, 

@xCetuando-se, porém, os créditos trabalhistas, cuja jurisprudência dominante tem 

referidas penhoras e também a opinião de Abrão ~ a z u k ~ *  de que o art. 69 

do Decreto-lei no 167167, se encontra revogado pelo estatuto processual. 

Assevera Pontes de   ir anda^^, que "os bens hipotecados, 0s 

@mPenhados e os anticréticos não são impenhoráveis", já que o direito real de 

garantia não implica em inalienabilizaçáo, nem mesmo temporária. É que a 

recai forçosamente sobre coisa alienável, como demonstra 0 texto do art. 

1.420 do cc e tão-só a instituição do gravame não altera 0 seu stafus de 

alienabilidade. 

O ad, 649 do CPC e a Lei 8.009190 enumera 0s bens que não podem 

Ser penhorados e a coisa dada em garantia real não foi incluida na discriminação. 

Temmse entendido que as hipóteses vedativas de penhora não 

admitem interpretação extensiva, pois afirmando que escapam à execução os 

bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis (art. 648 do CPC), O texto 

delimita de forma precisa o campo intenso à atuaçáo judicial. 

Por outras razões, também se conclui pela penhorabilidade dos bens 

gravados, os adigos do CPC. que determinam a necessidade de 

Intimação do credor hipotecário sobre os atos ~ o n ~ t r i t i ~ 0 ~  praticados sobre O bem 

0s quais serão estudados no próximo tópico desta dissertação. 
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- E mais, nos termos do art. 954, inciso II do CC, o credor hipotecário 

'Oderá cobrar a sua dívida antecipadamente se o bem onerado for penhorado em 

Por outro credor. A penhora, in casu, antecipa o vencimento da dívida 

h'pOtecária, assim, a penhora é perfeitamente possível. 

Dispõe o art. 1.477 do Código Civil, que o credor por segunda 

hipoteca só poderá executar o imóvel depois de vencida a primeira, exceto no 

caso de insolvência do devedor. A restrição estende-se, por força de analogia, ao 

credor quirografário, já que não é admissivel que se conceda ao titular de crédito 

pessoal melhores condições para se cobrar do que ao credor com garantia real. 

A penhora do bem hipotecado em execução promovida por terceiro 

depende, pois, da insolvência do devedor comum. Só nessa hipótese pode o 

credor por segunda hipoteca e o credor quirografário fazer incidir a penhora sobre 

o bem gravado. 

Outra não é a lição de Pontes de Miranda que diz: "ainda que não 

esteja Vencida a hipoteca, podem os credores quirografários penhorar o bem 

gravado. se há insolvência ou se não há outros bens" 84. 

Nada impede ao credor sub-hipotecário, todavia, de iniciar a 

expropriação forçada a título de credor com garantia pessoal, fazendo incidir a 

cOn~t r i~ão sobre bens livres do devedor. 
A regra compoda, por&m, uma exceçáo. 0 s  órgãos dirigentes do 

objetivando conceder facilidades à expaflsã0 da produção e 

industrial, como do esforço empregado na luta pelo desenvolvimento 

no ordenamento jurídico econÔmico brasileiro, houveram por bem introduzir 

nacional o D ~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~  167 de 44.2.67, que dispõe sobre títulos de crédito rural, 

e no 57 do ~ ~ ~ ~ ~ t ~ - l e i  n o  413/69, 0s bens objeto de hipoteca constituída por 

cédula de crédito rural ou industrial são impenhoráveis em execução para 
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de dividas assumidas pelo devedor comum em relação a terceiros, 

ao emitente ou ao terceiro hipotecante denunciar a existência da 

cédula as autoridades incumbidas da diligência ou a quem a determinou, sob Pena 

de responderem pelos prejuízos resultantes de sua omissão. 

O texto legal é claro e o art. 648 do CPC declara expressamente que 

estão sujeitos 6 execução que a lei considera impenhoráveis. E, segundo 

Pontes de ~ i r a n d ~ , ~ ~  "se alguma lei diz que o bem é impenhorável, ou inalienável, 

evidentemente não pode ser expropriado na execução forçada". Condição 

'mPre~cindível para a exclusão do bem será, obviamente, a circunstância de que a 

tenha sido levada a registro público no cartório competente. 

Também, "Os bens objeto de hipoteca provenientes de dívida rural 

(nota de crédito rural) não podem vir a ser penhorados por outras 

do mesmo devedor, tampouco passíveis de segunda 

hipoteca868,. 

A Fazenda Pública, todavia, está a margem da proibição. Com efeito, 

O CTN (Lei no 5.172 de 25.10.66) dispõe em seu art. 184, como já vimos, o 

Seguinte: "Sem prejuízo dos privilégios especiais sobre determinados bens, que 

previstos em lei, responde pelo pagamento do crédito tributário a totalidade 

dos bens e das rendas de qualquer origem ou natureza, do sujeito passivo, seu 

O u  sua massa falida, inclusive os gravados por Ô ~ U S  real OU c/áusuia de 

ina~ienabi/idade ou impenhorabi/idade, seja qual for a data da ConStit~içã0 do Ô ~ U S  

O u  da c / á u ~ ~ / ~ ,  excetuados unicamente OS bens e rendas que a lei declare 

absolutamente impenhoráveis". 

já o ad. 186 esclarece que o crédito tributário prefere a qualquer 

Outro, seja qual for a natureza ou o tempo da constituição deste, ressalvando 

os créditos decorrentes da legislação do trabalho. 

É que o CTN é anterior aOS Decretos-Leis no S 167/67 e 

413/69 e não se pode negar que estes, ao declararem a impenhorabilidade dos 
1 
85 
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bens hipotecados, não fizeram qualquer exceção ao privilégio fazendário. Mas, 

Segundo a melhor exegese da parte final do art. 184 em referência, não basta a lei 

'nstituir, mesmo de forma ampla, a impenhorabilidade, omitindo-se de fazer 

eventual exceçáo. O que se exige e que a lei, de forma expressa e 

'nilud;vel, estabeleça a impenhorabilidade de bens em relação ao credito tributário. 

Há ainda que se enfatizar a impenhorabilidade do bem de família 

pelo mutuário do Sistema Financeiro da Habitação, destinado a moradia 

da família, conforme foi bem relatado pelo STJ em recente Recurso €specia18', 

entendendo que "está o bem imune a hipoteca instituída pela construtora em favor 

financiador. Os recorrentes passaram a residir nos imóveis logo após a sua 

entrega, na conclusão do empreendimento, realizando, inclusive, benfeitorias e 

em seu interior, contudo, foram surpreendido com a apreensão de seus 

apartamentos por ordem judicial emanada dos autos de execução intentada pela 

credora hipotecária formalizada pelo auto de penhora e depósito, colimando com 

OS embargos de terceiros, julgados improcedentes, acarretando a inter~osição de 

de Apelação pelos Embargantes, improvidos e, embargos declaratórios 

que foram rejeitados". Conforme o relatório do Min. César Asfor Rocha, o R E s ~ .  

discutiu dois temas: a posse dos recorrentes tutelada pelo art- 1.046 do CPC; e a 

im~enhorabilidade do bem de família nos termos da Lei no 8.009/90. 

O crédito hipotecário foi avençado e inscrito no CRI antes da 

promessa de venda, a que se vinculam as cessóes dos embargantes. logo o 

dos embargantes (cessão) é inoponível direito real hipotecário da 

exeqüente. 

É lição de Washington de Barros Monteiro, que as garantias reais 

visam pôr o credor a salvo da insolvência do devedor. Com Sua outorga, a coisa 

dada em garantia fica sujeita por vinculo real, ao cumprimento da obrigação"88 - 

Impossível a posse afastar o direito de sequela, "nada impedia que 

OS embargantes fossem ao registro imobiliário saber o que havia a respeito do 

- 
87 
ss STI, 4 a  himia, Recurso Especial ,,O 171.421, de são Paulo. proceso no 9810026215. j de 6110198. 
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apa*amento pretendido, não tendo a embargada manifestado sua anuência, nem 

liberado 0 vinculo hipotecário, a cessão de direitos é 'res inter alios' : 'Nec prodest, 

nec nocet: Cabendo aos embargantes direito de regresso contra os responsáveis 

por eventuais prejuízos". 

Quanto a Lei 8.009/90, acrescenta o Ministro Césa Asfor Rocha, 
lr  - 
"ao pode ela ser aplicada primeiro porque o art. 3", inciso II da Lei, estabelece 

que e Penhorável o imóvel quando a cobrança é movida pelo titular do crédito, 

decorrente de financiamento destinado a sua construção e porque credor 

tem o direito de sequela, como já vimos, o que faz com que essa 

garantia acompanhe o bem não importa para quem ele venha a ser 

posteriormente transmitido, sendo sempre, desde que presentes as declarações 

enunciadas pelo ad. 761, oponivel contra terceiros". 

Todavia, pela própria complexidade que envolve o tema, o voto do 

relatar não foi acompanhado pelos demais, tendo o Ministro Ruy Rosado de 

Aguiar, decidido que ''tratando-se de imóveis destinados a residência, sã0 eles 

'mpenh~ráveis, pois 0s embargantes não firmaram os contratos que instituíram a 

e por essa razáo não respondem com a sua moradia pela divida 

assumida pela construtora". De outra parte, está pacificado O entendimento no 

S T ~  de que a nova lei alcança penhoras já efetivadas, pois tornou inalienável o 

bem de família, sendo ineficaz e inútil a penhora já feitaeg ficando definido que 0 

negócio de financiamento e a venda das unidades habitacionais Ocorreu no âmbito 

do Sistema Financeiro de Habitação, significando que OS adquirentes que Os 

adquirentes resoondiam no limite de seu débito caso a construtora na0 pagasse 

obrigação de outro modo. Para tanto, os pagamentos das prestações dos 

seriam feitos não a c~nstrutora, mas ao agente financeiro. Cabia, 

Portanto, ao credor diligenciar para 
que isso ocorresse, ainda mais que 

- 
89- 
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Sabidamente 0s imóveis eram destinados a venda e necessariamente seriam 

transferidos a terceiros", 

"A hipoteca que o financiador do construtora instituiu sobre o imóvel 

garantia a divida dela enquanto o bem permanecesse na propriedade da 

devedora; havendo transferência, o crédito passou a incidir sobre os direitos 

decorrentes do contrato de alienação, sendo ineficaz em relação ao terceiro 

adquirente, a garantia hipotecária instituída pela construtora em favor do agente 

que financiou o projeto". 

Acrescentou que "as regras gerais sobre a hipoteca não se aplicam 
no de edificagões financiadas por agentes imobiliários integrantes do sistema 

financeiro da habitação, porquanto estes sabem que as unidades a serem 

Construidas serão alienadas a terceiros, que responderão apenas pela dívida que 

assumiram com o seu negócio e não respondem pela eventual inadimplência da 

construtora. 

Na credor e agente financeiro sabem que são as 

prestações que forem sendo pagas pelos adquirentes que assegurarão 0 

do financiamento concedido. Portanto, se a empresa interrompe Os 

Pagamentos devidos, o agente financeiro deveria reconhecer a em 

a si, dos pagamentos anteriores feitos pelos adquirentes e. para garantir 

futuros, deveria notificar estes para que passassem a depositar as 

Prestações subsequentes sob pena dês se sujeitarem aos efeitos da hipoteca 

assumida Pelo incorporador." 

Por fim, está hoje pacificado que, "É admissivel a oposição de 

embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda de Compromi~so 

de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registr0" - SÚm~la no 84 

do S T ~ .  objeto de nosso estudo mais adiante. 

Ainda, o Ministro Çájvio de Figueiredo Teixeira que abordou o art. 5" 

da LICC, que diz que o Juiz na aplicaçáo da Lei deve ater-~e aos fins sociais a 

que ela se dirige e às exigências do bem COfYlUm e, que O nosso sistema jurídico 

Se rege pelo princípio da boa-fé. 



Destaca-se, finalmente, a exigência legal cristalizada por uma das 

leis sancionadas em 1994 e que veio alterar o Código de Processo Civil, que 

Antonio Cláudio da Costa  achado^', representam formas de 

enfrentamento da lentidão da justiça, ou seja, a Lei no 8.953/94, que acrescent0~ o 

Parágrafo 4O ao ad. 657 do CpC, dispondo que a penhora de bens imóveis 

mediante auto ou termo de penhora e inscrição no respectivo 

registro. porém é entendimento que o registro da penhora no álbum imobiliário é 

ato de natureza administrativa, cuja ausência não interfere com a validade e 

eficácia desse ato, podendo a execução prosseguir normalmente em direção 

do bemg' . 

21 - Credor Hipotecário no Sistema Financeiro da Habitação 

A lei no 5.741 de 1.12.1971, confere proteção especial ao credor 

hipotecário, no S.F.H I pois essa lei "dispõe sobre a proteção do financiamento de 

imóveis vinculados ao Sistema Financeiro da Habitação", devendo ser 

destacados os seguintes pontos desse regime especial; 

a) não havendo pagamento, depois de proposta a execuçáo, dispõe o art. 4" 

dessa lei que "efetuar-se-6 a penhora do imóvel hipotecado"; 

b, se o executado não estiver na posse "o juiz ordenará a expedição de 

mandado de deçocupaçáo contra a pessoa que estiver ocupando, para 

entregá-lo ao exeqüente no prazo de 10 (dez) dias" (art. 4', 8 1 O ) ;  

c) O executado poderá opor embargos, dentro de dez dias e, somente se 

alegar que "depositou por inteiro a importância reclamada na inicial" ou 'que 

resgatou a divida, desde logo a prova de quitação do débito" é 

que 0s embargos terão efeito suspensiv0, dado que Os demais 

9; Antecipada pág. 625. 
STJ, 2" Sec; Ccomp. 2870-0-SP, Rel. M in. Sávio de ~igueiredo, j, 25.8.93 Boi. AASP 18 19/467, in Código 

d e,processo civil e legislaião p r O C e ~ ~ ~ a I  civil extravagante em vigor, Nelson Nery Jr. E Rosa 

- Nery, pág 1 15 1. 



fundamentos dos embargos previstos no art. 741 do CPC, não suspendem 

a execução (art. 5", I,ll e parágrafo único); 

d) e, não havendo "licitante na praça pública, o juiz adjudicará, dentro de 

quarenta e oito horas, ao exequente o imóvel hipotecado, ..." 

Ora a simples leitura do regime da execução hipotecária de créditos 

referentes ao S.F.H., demonstra o tipo de proteção de que gozam, porque se 

conStituem na causa principal da possibilidade de construções, destinadas às 

habitações. 

Não fossem suficientes os argumentos extraíveis da Lei no 5.741/71 

e do Próprio sistema do CPC, alem dos fundamentos radicalmente decisivos do 

'Istema do CC, em relação aos direitos reais e a proteção da garantia hipotecária, 

há de se ter presente que, ao lado da possibilidade de execução hipotecária, pelo 

'It0 da Lei 5.741171, existe o caminho da possibilidade de execução extrajudicial, 

fundamento no Decreto-lei no 70 de 21.11.66, cuja previsão tem sido vista 

'Omo constitucional, inclusive pelo S.T.J. e S.T.F., todavia, ainda com muitas 

restrições nos Jukos de instâncias inferiores e Órgãos de Defesa do Consumidor. 

E, nessa esteira, que já tem historicidade quanto à ~roteção ao 

financiamento imobiliário, vale lembrar a recente Lei no 9.514, de 20.11.97, em 

que instituiu, em favor do financiamento, a alienação fiduciária de coisa imóvel, ao 

lado de outras possíveis garantias, porém, não é objeto da nossa atenção. 

Todavia, essas referências evidenciam, apenas, que 0 sistema jurídico reservou à 

hipoteca, no contexto do financiamento imobiliário, lugar particularmente 

Visando a ilustraçáo desses mecanismos de execução, vale 

mencionar a ementa do Recurso de Apelação CiveI proferido pelo Tribunal de 

Justiça de Santa Catarina, que entendeu que a simples remessa dos avisos 

regulamentares apontando o débito do mutuário a0 endereço residencial do 

mesmo, a exigencia contida na Lei no 5.741171, inclusive, admitindo-se, 

Outrossim, que tratando-se de débito relativo a longo período, O envio de apenas 

Um aviso enquadra as condiçfies legais para a procedibilidade da execução 



afastando a carência da açáo, acrescentando que "as exigências 

legais hão de ser interpretadas por critérios presididos pela razoabilidade e não se 

Pode perder de mente que a lei é feita com vistas a situações típicas que prevê, 

merecendo ser modelada, conforme o caso, segundo as peculiaridades de casos 
a t í p i ~ ~ ~ 9 2 ~ .  

Ainda, nas execuções hipotecárias, não havendo licitantes e não 

Purgada a mora, o imóvel será adjudicado ao credor, "ficando exonerado o 

da obrigação de pagar o restante da dívida" (Lei no 5.741/71, art. 7'). 

Assim sendo, "é despiciendo perquirir a respeito do montante do saldo devedor da 

divida se manifesto o desinteresse do mutuário em liquidá-lo". 

Importante ressaltar. também, que "Inexiste cerceamento de defesa 

Se 0s fatos alegados haveriam de ser provados por documentos, não se 

justificando a designação de audiênciag3 ". 
Dentro das disposições gerais deste procedimento especial. é 

Importante ressaltar, também, que em relação as dúvidas suscitadas em relação 

aos efeitos dos embargos do devedor, se suspendem ou não a execução, onde, 

Corte Especial, após voto-vista do Min. Antônio de Pádua Ribeiro. ao 

prosseguir o julgamento, por maioria, entendeu que o art. 5' da Lei no 5.741171 

"0 foi revogado pelo 739, § 10 do CPC, com a redação dada pela Lei no 

8.953/94, expondo que: 
"Aquela norma dispõe especificamente sobre 0 fif-Ianciamento de 

bens imóveis vinculados ao Sistema Financeiro de Habitação (SFH) e. como tal1 

aplica.se caso O art . ,  20 9 20, da Lei de Introdução ao Código Civil (LICC). 

Assim, recebidos os ambargos do devedor em ~ X ~ C U Ç ~ O  hipotecária vinculada a0 

'FH, em regra, não suspendem a execução. Necessário que 0 executado 

embargante comprove o depósito da importância reclamada Ou apresente prova 

de que pagou a dividag4". 



Em relação as disposições gerais, é importante registrarmos, 

também1 a súmula no 41 do l0 TAC-SP, que expõem, "Na execução especial de 

trata 0 Lei no 5.741171 é necessária a avaliação do bem penhorado para fins de 

praceamento". 

Também, lei especial permitiu a execução de créditos hipotecários 

Por via extrajudicial, introduzindo uma inovação no sistema de sua cobrança até 

então subordinada aos cânones clássicos do processo civil. Optando pela via 

extrajudicial, o credor comunicará o seu propósito ao agente fiduciário, 

credenciando pelo órgão competente e contratado pelo credor para esse fim, 

de que a hipoteca está vencida e não paga no todo ou em parte. 

a este, nos seguintes 10 (dez) dias do recebimento da comunicação, 

o devedor para vir purgar a mora dentro de 20(vinte) dias. Se ele não 

atender à notificação, o agente fiduciário tem direito a vender, em leilão público, O 

imóvel hipotecado, após o cumprimento de formalidades de menor porte, 

e f e t ~ a n d ~ - ~  nos 15 (quinze) dias imediatos ao anúncio Por edita1 do primeiro 

leilão, ou no segundo. Salienta-se, que o agente fiduciário é responsáve~, 

mediante comprovada má-fé, pela alienação do imóvel hipotecado pela via 

extrajudicial. 

Quanto a constituciona~id~d~ e legalidade do Decreto-Lei 70166, 

que regula sobre as execuçõeç extrajudiciais, existe grande número da ações 

pro~ostas por mutuários questionando essa matéria, sendo importante destacar a 

ementa do Recurso Es~ecial do Distrito Federal, expondo entendimento de que 

existe Compatibilidade do aludido diploma legal com a Carta da República, posto 

que, além de prever uma fase de controle judicial, conquanto a posteriori, da 

venda do imóvel objeto da garantia pelo agente fiduciário, não impede que 

ilegalidade perpetrada no curso do procedimento seia reprimida, de logo, 

Pelos meios processuais adequados 
g5. Também, vimos constatando que o l0 

9s 
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TAC/~p96, vem confirmando tanto a legalidade como a constitucionalidade do 

Decreto Lei, a exemplo do que ficou decidido nos autos mencionados em 

nota. 

Em relação a Execução Extrajudicial, registramos que em 25.9.2001 

O IDEC - Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor ajuizou Açáo Coletiva de 

Contratua1 com Pedido de Tutela Antecipada contra a Caixa Econômica 

e outros 16 (dezesseis) Bancos privados, que atuam no Sistema 

Financeiro da Habitação, processo a 13a Vara Federal de São Paulo, sendo 

Concedida a tutela para suspender a eficácia das cláusulas constantes dos 
que autorizam as instituições a promoverem a execução extrajudicial, 

assim como, para sustar as execuções já iniciadas e os leilões extrajudiciais 

levados à termo em razão da permissão contratual suspensa, atb decisão final, 
'Om fundamento no CDC e CPC, sob pena de multa diária de R$ 5.000,OO. Das 

de defesa intentadas pelas instituições financeiras, num primeiro 

momento, apenas a Caixa Econômica Federal, em decisão proferida em 11.7.03 
em Agravo de Instrumento, obteve êxito para continuar operando nessa 

modalidade, haja vista ser empresa Pública com defesa a sua área de atuaçáo. 

0 s  Bancos privados também conseguiram Cassar 0s efeitos da 

tutela, por meio de recurso em apartado da Caixa Econômica, porém, referida 

ainda está pendente de publicação, o que tem causado receio na 

Cominuidade desse tipo de execução, 
Em razão do acima exposto, muitas instituições privadas retomaram 

OS procedimentos da Lei no 5,741/71 para execução de Seus créditos, O que nos 

Parece mais seguro e correto, pois resguarda O direito aos Princípios 

Constit~cionais do Devido processo Legal, da Ampla Defesa, entre outros, dos 

quais registramos o Principio da Dignidade da Pessoa Humana perante a ordem 

Social e Econômjca, 

96 
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22 - Execução movida por credor quirografário 

Havendo limitações a penhorabilidade, verifica-se com certa 

que a apreensão judicial se concretiza de forma irregular, ou seja, em 

circunstâncias prejudiciais ao credor hipotecário. Tal ocorre quando a penhora não 

Incide sobre os bens livres do devedor que os possui; ou quando recai sobre bens 

expressamente declarados impenhoráveis pela lei. Nessa hipótese pode valer-se 

O credor hipotecário dos embargos de terceiro para livrar o bem da constrição 

judicial. 

O cabimento dos embargos de terceiro, na hipótese aventada, 

todavia, não se constitui em ponto pacifico, lavrando verdadeiro conflito doutrinário 

e jurisprudencial em torno do assunto. 

A guisa de ilustração, transcrevemos o pensamento de Enrico Tullio 

Liebman: "Quando o exeqüente quer fazer recair a penhora sobre imóvel em que 

Outro credor tenha hipoteca inscrita anterior, este poderá repeli-lo, indicando 

Outros bens do executado (ad. 813 do CC/1916 e 1.477 do CC/2002); não fazendo 

esta indicação, o executado será havido por insolvente, a dívida hipotecária 

con~id€?rar-se.á vencida (art. 762, 11, do CC/1916 e 1.425 do CC/2002), O imóvel 

Poderá ser penhorado e o credor hipotecário fazer protesto por preferência, 

ao exeqüente o saldo eventual"g7. 
Com o advento da lei processual de 1973, passou-se a admitir, por 

dis~osição expressa (ad. 1.047,11), que o credor hipotecário, por via de embargos 

de terceiro, pudesse obstar a alienação judicial do objeto da hipoteca. Mas, nem 

por isso se abrandou o conflito de opiniões acerca dessa admissibilidade. 

Segundo Haroldo pabstg8, se a lei autoriza o exercício da ação é 

Porque, tacitamente reconhece um direito ao credor hipotecário em manter vivo o 

98 de execução, pág. 83 . 
O crédito h i p o t e c ~ ~ o  na execuç~o movida por terceiro. Editora R T ~  



original da convenção hipotecária. E havendo direito ameaçado. 0s 

devem ser admitidos. 

De Plácido e Silva assinala que os embargos de terceiro podem 

atingir uma variedade de casos e toda a vez que. em qualquer ação, fique 

materializada a ofensa ao direito de terceiros. 

Carneiro Lacerda sintetiza: "O Código vigente, no arfigo comentado, 

admife 0s embargos de terceiro contra quelpuer ato de apreensdo ] j~d l~h \ ,  
praticado em qualquer ação ou execuçso, desde que resulte prejudicial ao 

embargente ou /ncwat ive/  com seu direitoo . 

Recaindo a penhora sobre o bem hipotecado, 6 ímprescindfvel que O 

Preferencial seja intimado, nos termos do art. 61 5 inciso II do CPC. 

0 imóvel hipotecado é penhorável, ainda que por credor 

quirografário, porbrn, o CI-6dito hipotecário. privilegiado que é. envolve a intlmaçAo 

do respectivo credor, devendo ser preferencialmente satisfeito, ficando o 

quirografário com o remanescente, conforme art. 71 1 do CPC. Frisamos que esse 

assunto está melhor explanado no tópico sobre o concurso de credores. 

Assim, além do direito de sequela já estudado, O credor hi~otecdrio 

a'nda tem direito de preferência sobre os créditos quirografarios, em caso de 

e x e c ~ ~ ã o  concursal, perdendo essa preferência somente para 0s crbditos 

trabalhistas, fiscais e prevídenciários porventura existentes. conforme já vimos. 
0 credor hipotecário pode habilitar-se em ~ X ~ C U Ç ~ O  alheia sem ter de 

mover a sua desde que a penhora tenha recaido sobre o  esmo bem 

razão pela qual a lei exige a sua intimaçã0. Após a arrematação, 

de resgatado integralmente o credito privilegiado. anterior a execução, é 

que 0 Credor exeqüente quirogt-afário conseguirá pagar-se com O remanescente. 

Percebe-se. pois, que nada impede que 0 bem hipotecado seja 

Penhorado por terceiro credor; é o que infere OS seguintes dispositivos: 

- ,d. 615, 111 - manda o exequente promover a intimação do 

credor hipotecário; 



- b) att. 619 - declara ineficaz a alienação, em relação ao credor 

hipotecário, Se este não for intimado em tempo hábil; 
- c) ar[. 698 - veda a efetivação da praça se não houve intimação 

do credor hipotecário; 
- d) att. 709 - impede o levantamento do dinheiro apurado na 

arrematação se houver credor preferencial anterior a penhora. 

Com relação a falta de intimação do credor hipotecário sobre a hasta 

com 10 dias de antecedência, nos termos do art. 698 do CPC, há os que 

entendem que a arrematação será nula, se o credor hipotecário optar pelo 

desfazimento, caso em que poderá rescindir a arrematação. 

Entretanto, como certifica Araken de Assis, não é caso de nulidade, 

absoluta ou relativa, pois o art. 619 do CPC foi inequívoco em qualificar ineficaz a 

forçada sem prévia intimação do credor hipotecário. Não há razão 

p'ausivel Para impedir peremptoriamente a alienação do bem hipotecado, essa é 

apenas ineficaz perante ao credor hipotecário e preferencial, não lhe dá nem retira 

restando intocadas a preferência e a sequela. O exercício da açáo de 

em verdade, funciona como causa resolutiva do negócio jurídico da 

arrematação. 

Se houver dois ou mais credores hipotecários, afllbos devem ser 

intimadoç, pois o a*, 826 do CC, não faz nenhuma distinção, conforme expõe: "A 

do imóvel hipotecado far-se-á por aç80 exe~~f iva.  N80 será válida a 

venda judicial de imóveis por hipotecas, devidamente inscritas, Sem que 

tenham sido judici&mnte 0s respectivos credores hipotecários que 

Oão forem de qualquer modo partes na execução: 
também, çe o credor hipotecário foi notificado para a 

execução e deixou o processo correr, sem manifestar 0 seu interesse e habitar 0 

Seu crédito, opera-se a extin~ão da hipoteca. O Ônus extingue-se com 0 

Prâceamento do bem e desta sorte quem o adquire recebe-o livre e desimpedido. 

Mesmo que o exequente tenha preferência sobre o credor 

é caso do mesmo ser intimado, como ocorre, Por exemplo, na 



execução fiscal. É que, sendo o valor da arremataçáo superior ao da dívida, o 

remanescente poderá ser atribuído ao credor hipotecário, em vez de ser 
entregue ao executado - devedor. 

Com relação ao levantamento do produto da arrematação, no 

envolvendo apenas credores quirografários, vige o princípio do prior 
temporeJ Potior in jure, consagrado no art. 612 do CPC, pelo qual tem preferdncia 

O credor que logrou penhorar em primeiro lugar. O marco e a efetivação da 

Pouco importando a data da propositura da ação, citação ou juntada do 

auto de penhora aos autos. 

Acrescenta-se atualmente a este entendimento, a alteração promovida 

em 13.12.94, por meio da Lei n08.953, exigindo em seu art. 659, 

4 O ,  a inscrição da penhora para os bens imóveis, junto a0 registro do 

imóvel no cartório imobiliário onde o bem esteja circunscrito; no entendimento de 

Range/ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  essa exigência visa prevenir futuras demandas com 

alegações de fraudes de como tão frequentemente ocorria na prática 

antes dessa lei. Dada sua clara finalidade em relação a terceiros, essa 

exigência não pode ser interpretada como formalidade essencial à existência do 

ato jurídico penhora, ou seja sem cumprimento, a penhora existe e será valida 

Sempre que atenda ás demais exigências formuladas em lei- só não poderá ser 

eficaz em relação a terceiros. Convém ressaltar, ainda, que Para que se cumpra a 

finalidade com o que foi imposta é preciso entender que constitui dever dos 

auxiliares da justiça o registro da penhora no registr0 imobiliário, que 

Muralmente, será onus do exeqüente a provisão de recursos financeiros para 

que o registro se viabilize. 
Porém, havendo credor hipotecário, Com0 O hipotecário, a 

Prioridade dá-se independentemente de prévia penhora. OU seja, ainda que o 

Credor hipotecário náo tenha promovido a sua execução, poderá valer a sua 

Preferência sobre o produto. poder-se-ia argumentar que O devedor ficaria sem 

meios de defesa contra o credor inteiveniente. Ou mesmo que O credor 



hipotecário estaria a aproveitar-se de execução alheia, em detrimento do 

exeqüente, que despendeu dinheiro, tempo e energia, enfrentando riscos e 

Mas, como diz Humberto Theodoro Junior, o certo e que o devedor 

não sofre cerceamento de defesa, uma vez que a limitação da matéria discutivel 

prende-se apenas às disputas entre os credores e não entre estes e o devedor. 

Além do mais, ao executado restará, sempre, a via dos embargos à 

arrematação, ou à adjudicação, remédio ordinário contencioso adequado para 

anular a participação do credor hipotecário, se, eventualmente, seu crédito 

no concurso for ilíquido, incerto ou inexigivel. 

Sobremais, a preterição do exequente pelos credores ~rivflegiados 

Se dá em função de regras de direito substancial. É caracteristica da hipoteca, 

direito real sobre coisa alheia. A legitimidade do credor hipotecário nasce de Sua 

de titular de direito real de garantia constituido anteriomiente à penhora, 

enquanto a dos credores concorrentes se origina na penhora que eles detém 

'Obre 0 imóvel praceado. 

Se fosse necessária a prévia instauração de processo executivo pelo 

credor hipotecário, inútil seria a norma que determina a intimação do mesmo, 

Conforme exposto nos artigos nos 619 e 698 do CPC- 

23 - Extinção da hipoteca pela venda judicial em execução alheia 

Sendo possivel a penhora de bem hipotecado em execução movida 

Por terceiro, a expropriação forçada aparelhada em tais circunstâncias, após 

Seguir 0s seus trâmites legais, culmina por levar O bem penhorado à hasta pública. - 

Consumando-se a alienação, discute-se acerca da extin~ão ou não 

do Ônus real pela arremata~áo ou adjudicação levada a efeito. A questão se 

na doutrina e na jurisprudência pátrias, no punct~m salief?~ da 

Problemática relativa a posição P rocessual do credito hipotecário na execução 

e estg intimamente ligada a outros aspectos do ProCeSSO exec~tÓri0, como 
e o da notificação ou intimação do seu titular. 



O Art. 1.499, inciso VI do CC, diz que a hipoteca extingue-se pela 

arremata~ão ou adjudicação. Reina controvérsias entre os autores acerca do 

exato alcance do citado dispositivo legal. Na verdade, existem duas correntes bem 

cada qual interpretando a seu modo o real significado da lei. Entendem 

Uns que apenas a arrematação ou a adjudicação efetivadas na execução movida 

credor hipotecário tem o condão de extinguir o gravame, i.e., só quando o 

próprio credor por garantia real, fazendo uso da execução hipotecária para cobrar 

a divida garantida, leva o imóvel à arrematação ou adjudicação é que o gravame 

Outros, ao contrário, pretendem que qualquer arrematação ou 

adjudicação, mesmo promovida por credor quirografário, determine a Sua 

extinção. 

Entre 0s que se filiam à primeira corrente está Clóvis Bevilacqua que 

entende que o vinculo hipotecário continua a gravar o imóvel hipotecado, 

judicialmente vendido em execução promovida por credor hipotecário, não 

Obstante à inércia do credor hipotecário, a quem foi notificada a execução. 

Também, nessa linha decidiu a Corte de Apelação do Distrito Federal, expondo 

que Somente a arremataça0 feita no executivo hipotecário extingue a hipoteca e 

não a que se der em qualquer outra execução'" 
Nas execuçóe~ por credores q~i r~grafár i~s,  se a venda judicial é 

notificada ao credor hipotecário, terá validade, mas não extinguirá a não 

havendo notificação a venda será nula, O STF, em recurso extraordinário, decidiu 
1 

que a arrematação em hasta pública, em execução de credores quirografários, 

é meio de extinguir a hipoteca.'" 

Afonso Fraga acompanha a opinião de Clóvis Bevilacqua, 
- 

asseverando aue. levado a praça 0 imóvel hipotecado em execução alheia, o 
a .  

gravame não se extingue com a eventual arrematação OU adjudicação. 

De outra opinião é Pontes de Miranda, que diz : "A arrernatação e a 

adjudicação que extinguem a hipoteca é qualquer arrematação ou adjudicação em 
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que credor hipotecário seja figurante ou notificado (ait, 826 do CC), ainda que 

revel; e se tenha depositado a seu valor ou o apurado, com efeito definitivo de 

transmissão de propriedade do dinheiro, ou em que seja adjudicante o credor 

hipotecario cuja hipoteca se tem por extinta, sendo a única, ou a que se havia de 

preferir"'02. Segundo o referido autor, realizada a arrematação do imóvel 

hipotecado com a notificação do credor hipotecário, o gravame cola-se ao preço, 

ante a ocorrência da chamada sub-rogação real. E, inexistindo a notificação, 

entende que a arremataçáo é inapelavelmente nula'03. 

Entre outros autores, Liebman, Washington de Barros Monteiro, 

Celso Neves e Sérgio Çhimura expressam o mesmo ponto de vista de Pontes de 

Miranda. Assim, o entendimento dominante na doutrina e também na 

informa que, feita a notificação ao credor hipotecário, a edinção da 

hipoteca é inafastávej, se a execução culminar com a arrematação ou 

pouco impoflando se a alienação judicial dá-se na execução 

ou na execução movida por credor quirografário ou por segunda 

hipoteca. 

Notificado, o credor hipotecário escolhe 0 caminho a tomar: 

a) embarga como terceiro, se for O caso; não embarga, por desidia, 

mesmo solvente o devedor e O gravame se extingue; 

b) habilita-se pela preferência no levantamento do produto da 

arrematação e ocorre a extinção; 
c) não se habilita e mesmo assim há extinção, entendendo-se que 

renunciou ao direito real; e 
d) se náo foi notificado e comparece para se habilitar, resta evidente 

que a extinção se Consuma. 

Contrariamente, se o credor hipotecário não é notificado, não 

espontaneamente a juizo e não é, de qualquer modo parte na 

dividem-se as opiniões de forma acirrada. 
\ 
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Mas, nem o próprio adquirente em praça pública pode alegar 

qualquer dano sob o fundamento de que foi vitima de engodo, pois quem arremata 

@quipara-se a quem compra e quem arremata ou compra tem de se prevenir 

contra quaisquer percalços que possam advir da alienação, investigando a real 

S'tua~ão do imóvel a ser transacionado. 

Também, o arrematante não pode alegar desconhecimento do 

gravame, pois este encontra-se inscrito na registro público e, por presunção legal, 

é de conhecimento de todos. 

Todavia, a lei ainda ampara o arrematante de bem hipotecado por 

Outras formas, conforme disposto no art. 694, parágrafo único, inciso 111 do CPC, 

que estabelece que a arrematação poderá ser desfazer-se quando 0 m-ematante 

provar, nos três dias seguintes a alienação judicial, a existência de Ônus real não 

mencionado no edita/. só ao arrematante é acometido O direito de desfazer a 

praça na condição aludida. 

24 - Embargos de Terceiro do Credor Hipotecário 

Segundo artigos nos 1 .O46 e 1 .O47 do CPC, os embargos de terceiro 

a ação de quem não é, ou não foi, parte em processo judicial e. não obstante, 

Sofreu turbação ou esbulho na posse de bens seus, para subtrai-los à constrição 

dai resultante. 

Têm por fundamento de fato o próprio ato do Juiz, que desc~f'lheceu 

O agora argüido, do embargante. 

ativamente para OS embargos de terceiro, segundo O - 

"C, quem não 6 ,  ou não foi parte no processo, ou de qualquer modo, não seja 

Paite na execução. 

Segundo Paulo Emilio de Andrade vilhena,'07 ai reside tormentosa 

questão, de saber quem é parte em um processo, que se agrava, aliás, pela 

genérica e &Tangente "de qualquer modo". 



O problema liga-se, ainda, a extensão da eficácia do ato constritivo e 

também, mas não necessariamente, a extensão subjetiva da coisa julgada 

material já formada, ou a formar-se, no processo. 

Legitimado ativo, como terceiro embargante, é o que, no processo 

ato constritivo impugna, não se legitima para pacientar a contrição sobre a 

posse em determinados bens, ainda que ali se conceitue como paite. 

No caso especifico do credor hipotecário, que não tem a posse 

'Obre 0s bens do executado. Legitima-se ele pelo direito que lhe resulta do 

(CPC, art. 1.047, inciso 11). Pela restrição contida no dispositivo, deve 

Pacientar, todavia, atas executórios como a penhora e a avaliação. 

Conforme acrescenta o Juiz Paulo Emilio de Andrade Vilhena, 

"~onsiderando que nas hipóteses de manutenção e de restituição, hão de ajustar- 

Se apenas à pretensão de subtração da posse e não do próprio bem se não há 

Posse, como quando fundada no direito de propriedade, a pretensão do credor 

hipotecário embargante há de visar tão-somente obstar a alienação judicial do 

Objeto da hipoteca, mas pela manutenção do bem na posse do devedor1 a fim de 

Subsistir a garantia." 

Pondera, ainda que a pertinência dos embargos de terceiro é 0 ato 

judicial constritivo, com feição e efeitos de providência executiva, ou de 

adiantamento de execuGão e, em ao credor hipotecário, todavia, SÓ O 

Obstar a alienação judicial pode ser a sua pretensão. Restringe-se a lei, portanto, a 

Pertinência de seus embargos à execução, e, nela, tão somente a0 momento da 

forçada. Dai que o credor hipotecário não pode se opor à 

Penhora do bem hipotecado. 

Nem sempre o credor hipotecário deve ser tratado como terceiro, 

a defesa de seu interesse deve conduzi-lo a as~umir posição ativa na 

wntra devedor comum, disputando a preferência que Seu titulo lhe 

os bens patrimoniais do devedor sã0 a garantia geral e comum de 

0s seus credores A hipoteca especializa essa garantia sobre determinado 



bem imóvel do patrimônio do devedor, em proveito de um ou mais credores e 

Obriga terceiros, estranhos ao contrato, se devidamente inscrita. 

Vê-se, assim, que o credor adquire, com a hipoteca inscrita e não só 

0 devedor. mas também erga omnes, um direito real na coisa imóvel que 

'quele Pertence. Esse direito se caracteriza pela sequela, como já vimos, que é a 

pretensão processual reconhecida de poder ir o credor executar seu crédito sobre 

esse imóvel onde quer que esteja e em mãos de quem quer que seja. 

Assim, se o devedor aliena o imóvel hipotecado, o comprador há de 

Pacientar se exerça sobre o bem a execução hipotecária, conforme art. 677 do 

CPC. Discute se essa regra sofre exceção, quando se trate de alienação judicial. 

Em execução, credor hipotecário, v.g., faz penhorar e alienar publicamente imóvel 

hipotecado. 

A opinião geral dos doutrinadores, com0 Por exemplo, Pontes de 

Miranda'~~ e Enrjco Tullio ~ i ~ b ~ ~ ~ , ' ~ ~  entendem insubsistente a hipoteca, ao 

o artigo 1.499, inciso VI, do CC, se o imóvel foi praceado e arrematado. 

E Como consequência, entendem eles que a garantia Se sub-roga preço da 

arremataçã~, tão-só. 

Clóvis ~ ~ ~ i l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ' ~  todavia, nisso acompanhado por 

Marques, opina diferentemente, entendendo que não é qualquer execução, 

Incidente sobre bens hipotecados, que faz desaparecer a garantia. com extinção 

da hipoteca. Nesses casos, o credor hipotecário poderá exercer O direito de 

junto ao arrematante. A execução hipotecária regular, entretanto, é que 

a hipoteca e só ela, mesmo porque o contrato ficaria Sem objeto, pago o 
credor hipotecário. 

I ~ c I u ~ ~ ~ ~ ,  nesta linha decidiu o Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região de 

Belo H ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~ G ,  11 1 entendendo que O Ô ~ U S  hipotecário regularmente 

- 
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COn~tit,~ido prevalece sobre qualquer outro, inclusive, sobre o trabalhista, desde 

que tenha sido instituído antes deste último, como no caso dos autos comentado. 

O gravame persegue o bem imóvel em qualquer situação seja ele penhorado, 

vendido ou não em hasta pública. O adquirente o levará com o ónus hipotecário a 

favor do agravante, que em hipótese nenhuma poderá ser extinto pela penhora 

SuPerveniente. 

O credor, inconformado com a r. decisão que julgou improcedente 

Seus Embargos de Terceiro, interpôs o presente Agravo de Petição, requerendo 

que fosse reformado o "decisum" para afastar a penhora que recaiu sobre o imóvel 

hipotecado, entendendo o prolator ser absolutamente inadequada a utilização 

dos Embargos para desconstituição da coisa julgada, com o que discorda o 

agravante, vez que o seu direito somente fora ofendido depois de operada a coisa 

julgada, ou seja, só por ocasião da penhora ora impugnada e da sua ciência. 

Com razão. Não sendo o agravante parte na reclamação trabalhista, 

Somente passou a ter interesse de agir, como terceiro interessado, credor 

que é, após cientificado da penhora realizada e de marcado o 

praceamento do bem, mediante intimação. 

Em sendo assim, na conformidade do disposto no artigo no 1.048 do 

CPCl 0s embargos de terceiro podem ser opostos no processo de execução, até 

cinco dias depois da arrematação, adjudicação ou remição, mas sempre antes da 

assinatura da respectiva caita, pelo que, sem evidência de que os atos 

exPropriatórios tenham sido concretizados, tempestivo, próprio e adequado, 

mostrou-se o remédio processual utilizado pelo agravante para defesa de seus 

razão pela qual foi provido o apelo. 

Sobre a penhoraMdade do Bem dado em Hipoteca, objetivando 

afastar a constrição judicial levada a efeito sobre o bem imóvel dado em hipoteca 

pela empresa agravada, diz o agravante ser do re~iamtante O Ô ~ U S  de demonstrar 

a inexistência de outros bens do reclamado antes de requerer a penhora sobre o 

bem ora em questão. 



Cumpre destacar que inexiste qualquer impedimento legal na 

penhora de imóvel gravado com Ônus de hipoteca, ao contrário, o artigo no 954, 

inciso II do CC expressamente admite a penhora, sem qualquer atendimento 

preliminar. Neste aspecto a r. decisão está correta. Todavia, ao contrário do 

entendimento esposado pelo MM. Juiz "a ~ u o " ,  0 Ônus hipotecário, regularmente 

instituído, prevalece sobre qualquer outro, inclusive sobre o trabalhista, desde que, 

evidentemente, tenha sido instituído antes deste último, como no caso dos autos. 

A prevalecer o entendimento exposto na r. decisão agravada, o instituto jurídico da 

hipoteca não teria valor algum, o que é um absurdo. 

Não se nega o privilégio do crédito trabalhista, que tem lugar, 

normalmente, no caso de concurso universal de credores. Igualmente, não se 

nega a validade da penhora que incidiu sobre o imóvel hipotecado. O que se 

defende é a validade do Ônus hipotecário a favor do agravante, lançado em 

primeiro lugar sobre o imóvel objeto da constrição. 

Revela destacar que o gravame, no caso dos autos, persegue o bem 

imóvel em qualquer situação, seja ele penhorado, vendido ou não em hasta 

pública. É aplicação inevitável do principio do "Direito de Sequela" do direito 

comum, pelo qual ao credor hipotecário e assegurado "o poder de seguir a coisa 

dada como garantia real em poder de quem quer que se encontre, pois mesmo 

que se o transmita por ato jurídico "inter vivos" ou mesmo "mortis causa" continua 

ele afetado ao pagamento do débito."* 

Diante desse principio, o bem imóvel ora em discussão poderá ir 

perfeitamente à praça para quitação do débito trabalhista. Porém, o adquirente o 

levará com o ônus hipotecário a favor do agravante, que, em hipbtese alguma, 

poderá ser extinto pela penhora superveniente. OU seja, o credor hipotecário, ora 

agravante, perseguirá o bem em mãos de quem quer que esteja para satisfação 

de seu crédito. 
Provejo o recurso para manter O Ônus hipotecário instituído a favor 

do agravante sobre o bem imóvel objeto da constrição judicial. Dou-lhe provimento 
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para declarar a pertinência dos embargos de terceiro e para manter incólume 0 

Ônus hipotecário instituído a favor do agravante sobre o bem imóvel objeto da 

constrição judicial. Fundamentos pelos quais acordaram os Juizes do Tribunal 

Regional do Trabalho da Terceira Região, por unanimidade, em conhecer do 

agravo e rejeitar as preliminares de nulidade aduzidas pelo agravante. 

No mérito, por maioria, foi dado provimento ao recurso para declarar 

a pertinência dos embargos de terceiro e para manter incólume o Ônus hipotecário 

instituído a favor do agravante sobre o bem imóvel objeto da constrição judicial. 

Com relação a notificação do credor hipotecário, prevista no artigo no 

698 do CPC e 1.501 do CC, ora, se fez a notificação aí determinada, uma das 

duas coisas pode acontecer: ou o credor hipotecário acode ou não acode. 

Se acudiu e se habilitou pelo seu crédito, ainda que a hipoteca não 

esteja vencida, pela autorização contida no art. 333, incis0 II do CC, que reputa a 

divida vencida se o bem hipotecado é objeto de penhora então é co-exequente. E, 

Pois, parte, sujeita a concurso de preferência, tal com0 previsto no artigo 71 1 do 

CPC, que ressalva o seu titulo legal de preferência. 

Em conseqüência, já não pode embargar como terceiro, pois é parte 

ativa na execução, integrando, num de seus pólos, a relação processual 

executória. 

Todavia, se o credor hipotecário não acudiu à notificação, divide-se a 

doutrina. 

Segundo Clóvis Bevilacqua, nem por isso perde ele a garantia e 

pode exercitar o direito de sequela contra o arrematante. E segundo os demais já 

anteriomente citados, a garantia sub-roga-se no preço da arrematação e o imóvel 

passa, livre, ao arrematante, cuja posição também acompanhamos. Resta, pois, 

ao credor hipotecário habilitar-se pela preferência e disputá-la sobre esse preço. 

Assim, em nenhuma das duas hipóteses Se vê como possa o credor 

hipotecário conservar o seu interesse de, como terceiro, alheio ao que se passa 

na execução, intervir para obstar a alienação judicial do imóvel hipotecado. 



Na primeira, porque é parte na execução do imóvel, ainda que em 

mãos do arrematante, por conservar a garantia. Na segunda, porque já não 

subsiste o direito que lhe confortaria a pretensão. De fato, não tem mais, em razão 

da extinção da hipoteca, porque pretender excluir da alienação judicial imóvel 

sobre o qual não tem qualquer direito, já que a garantia sub-rogou-se no preço da 

arrernatação. 

Agora, se não foi feita a notificação ao credor hipotecário, para a 

venda judicial e ele não comparece, esta se reputa inválida, segundo o artigo 826 

do CC. Só essa hipótese nos interessa, porque, se acudiu, mesmo não notificado, 

então é o caso de se habilitar pela preferência, na forma anteriormente vista. 
A invalidade, decretada pelo Código Civil e revigorada pelo Código 

de Processo Civil, que manda não se efetuar a praça, em caso de não notificação, 

é tão-só relativa, pois pode convalidar-se a venda judicial, se o arrematante 

satisfaz, posteriormente, o crédito hipotecário, ou alguém, pelo devedor. 

Nula, absolutamente, é que não é a venda judicial feita em tais 

condições. Se entender que é ineficaz, então o imóvel continua no patrimônio do 

devedor e o credor hipotecário poderá excuti-10, para se pagar, a qualquer tempo. 

Se é anulável apenas, então o imóvel está no patrimônio do 

arrematante, si et in quantum. Segundo a opinião defendida por Clovis Bevilacqua, 

poderá ser excutido, diretamente, pois, com O imóvel lhe foi passado o direito real. 
Segundo a outra corrente, o fato de não ter sido notificado o credor 

hipotecário impossibilita a sub-rogação no preço, 0 que faz nascer para o credor a 

pretensão de obter a anulação da venda judicial, para devolver o imóvel ao 

patrimônio de seu devedor. 
De qualquer forma, tendo-se em vista O imperativo da disposição 

legal, restrito a conceder os embargos de terceiro ao credor hipotecário para 

obstar alienação judicial do imóvel objeto da hipoteca, não se vê meio de se valer 

ele, utilmente, de tais embargos. 



25- Concurso particular x concurso universal de credores 

Não há como confundir a concurso particular de preferência, 

estatuido nos arts. 71 1 a 713 do CPC, com'o concurso universal de credores, em 

que há declaração judicial de insolvência (arts. 748 a 786 do CPC). Naquele há 

disputa acerca da preferência no levantamento do produto da arrematação; neste, 

ocorre o chamamento de todos os credores do devedor para que se proceda ao 

seu pagamento, obedecidos os critérios de preferência e rateio, com o preço 

apurado na venda de todos os bens do devedor. 

Como bem lembra Alberto Caminã   ore ira"^, no tocante ao 

concurso de preferências, nosso direito processual admite a penhora sobre bem já 

penhorado e, admite, também, a penhora sobre bem hipotecado. A penhora 

sucessiva, no primeiro caso e a intimação da penhora ao credor hipotecário, no 

segundo caso, podem dar ensejo a um concurso. 

Acrescenta o jurista que, embora seja de escassa regulamentação 

no código vigente, esse concurso existe e merece nossa preocupação, sendo o 

concurso de preferências assunto distinto e concurso de credores pois está 

relacionado, sendo o primeiro um momento da fase de pagamento do processo de 

execução por quantia certa e o segundo, um processo próprio de execução 

concursal, em que há rateio entre credores, onde, caso sejam todos 

quirografários, receberão, todos, na proporção do crédito. Já o concurso de 

preferências é incidente: caracteriza-se como momento da fase de pagamento do 

processo de Caso sejam todos credores quirografários, receberão 

as sobras do credor que intentou a primeira penhora. É dizer, não haverá 

proporcionalidade. 

- 
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O art. 709, do CPC impede o levantamento do dinheiro depositado, 

produto dos bens alienados, sempre que houver sobre estes qualquer outro 

privilégio ou preferência, instituído anteriormente a penhora. 

Exige a lei (artigos 1.501 do CC e 615, 11, do CPC) que o exeqüente, 

ao promover a penhora sobre bem já oferecido em garantia hipotecária, intime o 

respectivo credor, exigida, ainda, a sua intimação para alienação do imóvel 

(artigos 619 e 698, ambos do CPC). 

Conforme acrescenta Alberto Caminã Moreira, tese já citada, no 

caso de o exequente não intimar o credor hipotecário, quatro possibilidades são 

alvitradas: 

a) Manutenção da hipoteca. Já se decidiu que "e ineficaz a praça, em 

relação ao credor hipotecário, se este não foi intimado da penhora do bem 

hipotecado, feita por terceiro"'14. De o resto, é a dicção do artigo 619, do 

CPC que mereceu aplausos de Amílcar de Castro, para quem a 

arrematação só exige o ônus da coisa arrematada quando a execução é 

promovida pelo beneficiário do Ônus. De tal sorte, o bem gravado, 

passando ao patrimônio do executado para o de terceiro-adquirente, 

determina automaticamente a responsabilidade desse terceiro, por debito 

alheio, já que adquiriu coisa cujo valor está publicamente destinado ao 

pagamento de obrigação do executado. 

b) Desfazimento da arrematação. Outra possibilidade que tem o credor 

hipotecário é a de requerer a declaração de nulidade da alienação 

forçada, desde que não esteja extinta a execução. Note-se que está 

legitimado ao desfazimento, por esse fundamento, somente o credor 

hipotecário e o arrematante, não O devedor.Il5 

c) Sub-rogação da hipoteca ao Há quem entenda que a falta de 

intimação do credor hipotecário gera apenas nulidade relativa. Com isso, 

114 JTA 921362, in Theotônio Negrão. Código de Processo Civil e Iegislação P ~ O C ~ S S U ~ ~  em vigor, nota 3 ao 
artigo. 
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o credor hipotecário pode preferir subrogar-se no preço da coisa 

arrematada, transferindo a garantia hipotecária para o produto da 

alienação forçada, isto é, para o dinheiro. 

d) Ajuizamento de embargos de terce'iro, nos termos do artigo 1046, 11, do 

CPC, cujo assunto tratamos em tema a parte. 

Na hipótese de ser efetivada a intimação do credor hipotecário, 

abrem-se-lhe duas possibilidades: 

a) Desinteresse na Intervenção. O credor hipotecário, a despeito de 

intimado, não intervém no processo de execução em que ocorreu a 

penhora do bem que lhe fora dado em garantia; nas quais duas 

conseqüências são entrevistadas: 

a.1) Exthçáo da hipoteca. É forte o entendimento no sentido de que se opera 

a extinção da hipoteca e nesse caso, extingue-se o ônus real nos termos 

do art. 1.499, do CC. 

a.2) Sobrevivência da hipoteca. Há quem afirme que a arrematação 

procedida em execução do credor quirografário, isto é, em execução não 

promovida pelo credor hipotecário, não gera a extinção da hipoteca. 

Prevalece o entendimento de que a arrematação em execução de 

outro credor leva a extinção da hipoteca. O Código Civil, artigo 1.501, dispõe 

claramente neste sentido: "Não extinguirá a hipoteca, devidamente registrada, a 

arrematação ou adjudicação, sem que tenham sido notificados judicialmente 0s 

respectivos credores hipotecários, que não forem de qualquer modo partes na 

execuçãon. ~ o g o ,  desde que notificado o credor hipotecário, a arrematação 

extinguirá a hipoteca. 



b) Intervenção na execução. A intimação do credor hipotecário tem a 

finalidade de provocá-lo a interferir na execução em que se efetuou a 

penhora sobre o bem objeto da hipoteca. Com a intervenção, o titular do 

direito real se habilitará na execução, explicitando o valor do seu crédito 

dotado de preferência, ligando-se ao outro por uma conexão de direitos 

de natureza crediticia real (art. 46, inc. 111 do CPC) por tal sorte que o 

credor com mais preferência é parte substancial. Mas não e parte formal. 

O credor hipotecário, com o ingresso na execução alheia, adquire a 

qualidade de parte, já que vai concorrer, em decorrência do seu direito real de 

garantia, no produto do bem penhorado. É o credor que vai satisfazer-se com 

esse processo de execução. Nessa circunstância, esse credor interveniente torna- 

se parte, em litisconsórcio ativo com o anterior exeqüente. Acrescenta Alberto 

Caminã Moreira, que "a Lei brasileira não é muito clara a respeito disso, exigindo, 

apenas, a intimação, sem dispor das faculdades de que goza O credor hipotecário 

intimado" 

Questão importante, também, é a que admite que o credor 

hipotecário pode habilitar-se no processo de terceiro independentemente de prévia 

execução hipotecária, ou seja, conforme expõe Sérgio Shimura, "ainda que o 

credor hipotecário não tenha promovido a sua execução, poderá valer a sua 

preferência sobre o produto""7 , porém, vale registrar que entendimento contrário, 

sob o argumento de que a simples habilitação do credor hipotecário, para receber 

o que lhe é devido, o processo do credor notificante vai servir-lhe do trabalho 

alheio, entretanto, como justifica Sérgio Shimura, " se fosse necessária a prévia 

instauração do processo executivo pelo credor hipotecário, inútil seria a norma que 

determina a intimação do mesmo (arts. 619 e 698, do CPC). 

Outra indagação que surge sobre 0 assunto é a partir de que 

momento o credor hipotecário pode intervir no Processo alheio, entendendo 
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Alberto Caminã Moreira que o credor hipotecário pode intervir já a partir da 

intimação da penhora, tornando-se desse momento, parte da execução por 

quantia certa. Destarte, pode ser parte passiva em ação de embargos do 

executado; porém, registra com muita propriedade que na legislação brasileira não 

há norma específica que disponha sobre o momento do ingresso do credor 

hipotecário. E mais, uma vez feita a intervenção, não estão estabelecidos 0s 

poderes do credor interveniente; finalizando, que essa intimação do credor 

hipotecário nada mais é do que chamamento do credor para intervenção . Não se 

trata de intervenção obrigatória, mas facultativa. 

Se o credor hipotecário compareceu a execução alheia, porque nesta 

estava penhorado o bem gravado, então está habilitado a receber 

preferencialmente seu crédito, antes do credor exequente. E, como visto, se 

inexiste processo visando a declaração de insolvência, o meio adequado é a sua 

habilitação no concurso particular de preferência. 

Como já vimos, aspecto importante do COncurso particular de 

preferência é o que diz respeito ao tempo da instituição do ônus. Só aquele que se 

configurar antes da penhora e registro do bem levado a Praça tem o condão de 

impedir o levantamento do dinheiro pelo credor exequente, conforme expõe o art. 

709, inciso II do CPC. 

Importante ressaltar a óbvia necessidade de prévio reconhecimento 

judicial da legitimidade dos créditos habilitados, em qualquer caso. Porém, o 

credor hipotecário pode comparecer ao concurso particular de preferência sem 

execução ajustada contra o devedor, enquanto que 0s demais credores devem 

estar aptos proceçsuaImente para receber o dinheiro. Em qualquer caso, o 

levantamento do preço da arrematação só se defere em havendo sido 

ultrapassada a fase de conhecimento nos ProcessoS movidos pelos pretendentes. 

Destade relembrar a posição da Fazenda Pública, cujo crédito não é 

sujeito a concurso de credores ou habilitação, salvo se ela verifica entre aç 

próprias pessoas jurídicas de direito público- 



Como já mencionamos em tópico anterior, o crédito tributário prefere 

ao hipotecário e conseqüentemente aos demais, de qualidade inferior, exceto 0s 

decorrentes de legislação do trabalho. Assim, instaurado o concurso, o 

representante da Fazenda não declara o seu crédito perante ao juízo do concurso, 

mas requer ao juiz da execução fiscal que oficie ao do concurso, pedindo reserva 

do dinheiro em favos do Erário. 

Merece destaque ainda, a situação dos créditos hipotecários de 

empresa pública ante ao direito do Fisco. Não há equiparação de créditos; a 

empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, concorre ao 

levantamento do produto da arrematação sem a preferência atribuída ao crédito 

fiscal. 

Já no concurso universal de credores, ou seja, no processo de 

execução por quantia certa contra devedor insolvente, dessa declaração decorrem 

diversos efeitos, dentre os quais avultam o vencimento antecipado da divida 

hipotecária e, estando em tramitação a execução hipotecária, a sua remessa ao 

juízo do concurso, que exerce sobre aquela uma vis afractiva (arts. 751, 1 e762 § 

1 O do CPC). 

Resolvidas as impugnações, se as houver, Ou não as havendo, 

procede-se 3 organização do quadro dos credores, observados OS títulos legais de 

preferência, segundo o que dispõe a lei civil (art. 769) e se efetuará 0s 

pagamentos. O CC assegura em seu art. 759 a preferência do crédito real ao 

pessoal. 

Segundo Moacyr Amaral ~ a n t o s " ~ ,  "O concurso é de preferência e 

rateio; preferência segundo a ordem para OS credores privilegiados e hipotecários, 

rateio entre 0s credores quirografários, Uns aos outros, podendo participar da 

execução mediante a apresentação de seus títulos, sem preferência de penhora". 

- 
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Na hipótese de liquidar-se a massa sem que o credor hipotecário 

tenha sido pago integralmente, continua o devedor insolvente obrigado pelo saldo, 

conforme art. 774 do CPC., podendo requerer a arrecadação de bens penhoráveis 

que porventura o executado venha a adquirir no período que vai até a declaração 

da extinção de suas obrigações e. se não se habilitou no prazo, pode disputar a 

preleção, por ação direta, desde que o faça antes do rateio final. 

Consideram-se extintas todas as obrigações do devedor, depois de 

decorrido o prazo de cinco anos, contados da data do encerramento do processo 

de insolvência. 

Por meio de julgado do Tribunal de Alçada Civil de São ~ a u l o " ~  , sobre abertura 

de concurso de credores em processo de execução hipotecária, com pedido de 

reserva de valores decorrentes de crédito por adiantamento sobre contratos de 

câmbio, esse rejeitou por votação unânime o pedido, fundamentando a 

possibilidade do concurso apenas aos credores penhorantes, independentemente 

da prelação material do crédito. Exegese do art. 71 1 do CPC, hipótese essa da 

não-sejeição da execução a autodissolução determinada na assembléia. 

Algumas lições se tira desse julgado, OU seja, conforme frisou o 

Araken de ~ s s i s , ' ~ ~  "Só os credores penhorantes, seja qual for a prelação material 

do crédito, participam do concurso, não resta dúvida". 

Também, o STJ exigiu da autarquia previdenciária que execute e 

penhore para se habilitar processo de arremata~ão".'~' 

Assim, não basta a singela existência do título extrajudicial, como na 

hipótese vertente, havendo necessidade, sem dúvida, em se tratando de 

execução singular, de se aplicar O disposto no art. 711 do CPC, vale dizer, 

executar e penhorar o bem. 
A preferência do credor hipotecário, com obrigação, inclusive, da 

intimação pessoal sob pena de anulação da hasta pública, conforme já visto 

119 1" TACSP, 9"câmara - Agravo de Instrumento no 840.836-0 de 13.4.99 
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anteriormente e previsto no inciso II do art. 709 do CPC que prevê o levantamento 

da importância pelo credor, até satisfação integral de seu crédito, quando a 

execução por movida só a benefício do credor singular e, não houver sobre 0s 

bens alienados qualquer outro privilégio ou 'preferência, instituído anteriormente à 

penhora. 

Inclusive, neste sentido, "O credor hipotecário tem direito de 

preferência ao levantamento do preço depositado, ainda que não haja proposto a 

execução e penhorado o 

Alias, quando do julgamento no agravo de instrumento pelo Tribunal 

de Alçada Civil de São ~ a u l o ' * ~  em hipótese análoga, tratando de créditos 

trabalhistas, assentou que, no que concerne a preferência, mister, em primeiro 

lugar, o reconhecimento sobre a sua existência em sede adequada, vale dizer, 

insolvência ou falência, não bastando singela intervenção na execução por parte 

dos interessados, restando-lhes, sempre a constrição para, então, exercerem o 

eventual direito. 

"Há que se verificar, pois, a situação de todos OS bens, o que se dará 

em processo adequado, não havendo que se falar em título com preferência legal 

mediante singela noticia de pretensão a crédito trabalhista em confronto com a 

execução hipotecária, com data anterior''. 

já se decidiu também, que "não é lícito à autarquia federal 

simplesmente intervir em processo de execução a que é estranha para, sem mais, 

receber o que pretende ser-lhe devido. Haverá, em tal caso, se ajuizar execução 

e, recaindo a penhora sobre já penhorado, exercer opoflunamente seu direito de 

preferência124. Convém, ainda, lembrar que O crédito cobrado na execução 

promovida reveste-se de garantia real de hipoteca e, portanto, não pode ficar 

sujeito à singela vontade daqueles que administram a liquidação da cooperativa, 

Negrão, 26" Edição, Editora Saraiva. 
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possuindo, destarte, preferência quanto aos demais, revestido que é do direito de 

sequela, como já vimos, principio tradicional de nosso ordenamento e que permite 

perseguir o bem onde quer que ele se encontre, independente das condições. 

Mais uma vez é oportuno recordar a lição de Araken de Assis, 

quando afirma, a respeito do tema que: "Por tal razão, o sistema individualista do 

Código a ninguém traz prejuízo. Os credores em posição secundária no rateio, no 

qual se resolve o concurso de preferências, têm a expectativa de receber todo o 

crédito, eis que solvente o devedor comum (e, na pior das hipóteses, requererão 

segunda penhora) e a alternativa de provocar o concurso universal, desfazendo as 

prioridades na classe dos quirografários. Neste, vigora o par conditio creditorum 

(artigo 769). 

Também, dentro da preferência do credor hipotecário, assim decidiu 

o juiz de Direito da Eja. VC de Jundiai-SP, Dr. Sulaiman Miguel ~ e t o ' * ~ , ~ u e ,  "em se 

tratando de execução de terceiro promovida contra proprietário de imóvel dado 

em hipoteca, sendo o bem adjudicado pela credora." 

Trata-se de ação de execução promovida contra proprietário de 

imóvel dado em hipoteca, sendo o bem adjudicado pela credora. 

Nesse sentido, a jurisprudência majoritária tem se filiado ao 

entendimento de que, havendo credor hipotecário que tenha feito protesto por 

concurso de preferência, a adjudicação só poderá ter lugar, se quem a requerer, 

depositar inteiramente o quantum da avaliação, a fim de que não se frustre a 

preferência assegurada pela garantia real, facultando ao arrematante depositar o 

preço em dez dias, sob pena de ter por ineficaz 0 lance oferecido 

Segundo Araken de ~ s s i s ' * ~ ,  O COnCUrSO de preferências constitui 

incidente das execuçóes, verificado na fase final do mecanismo expropriatório, 

quando se patrocina a entrega do dinheiro. 
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Os efeitos deste concurso alcançam, objetivamente, os bens 

penhorados e, subjetivamente, os credores penhorantes e os titulares de direito 

real de garantia. 

26- A prevalência da hipoteca em relação a Súmula no 84 do STJ 

Considerando a incidência de embargos de terceiro em processo de 

execução hipotecária, fundados em alegação de posse embasada em instrumento 

particular de compra e venda, sem registro, temos a expor: 

A Súmula no 84 do STJ é do seguinte teor: 

É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em 

alegação de posse, advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda 

que desprovido de registro. 

Com ela objetivou-se dirimir a dúvida sobre o cabimento dos 

embargos de terceiro, por compromissário comprador, ainda que ao seu 

compromisso não haja sido dada publicidade, vale dizer, mesmo para a hipótese 

de tratar-se de compromisso de compra e venda de imóvel, não registrado. 

Com essa súmula de no 84, do Colendo Superior Tribunal de Justiça 

altera-se o radicalismo ou a rigidez de precedente ~~f-nular do Supremo Tribunal 

Federal, que na sua súmula de no 621 negava legitimidade ao ~omprornissário 

comprador, cujo compromisso não estivesse inscrito, para a utilização de 

embargos de terceiro, enquanto possuidor. 

Essa sumula de no 84 reinterpretou o art. 1.046, § 1" do CPC. 

NO parecer do Prof. José Manoel de Arruda Alvim ~ e t t o ' ~ '  , trata-se 

de confronto entre uma situação de direito real e outra de direito obrigaciona1 ou 

direito pessoal e, salvo lei expressa em sentido contrário, prevalece, sempre, a 

situação de direito real, legitimamente constituida. 
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Acrescenta que o "problema central na interpretação dessa súmula 

consiste em responder qual a solução a ser dada, em face da hipótese de 

confronto entre uma situação constituída de direito real, que é a execução do 

credor hipotecário e outra que não consubstancie direito real, ainda que possa 

envolver esta última situação possessória." 

Ilustre tratadista espanhol em densa e clássica obra, estuda o 

fenômeno a "partir da base de uma possível desigualdade no trato jurídico dos 

direitosJ', afirmando que um direito pessoal não é igual a um direito real, para 

finalizar conclusivamente que o princípio absoluto, nesta temática, é o de que o 

direito não inscrito é inoponível ao inscrito, e, por isso mesmo, impõe-se a 

preferência do direito inscrito ou registrado sobre o não registrado.'28 

Assim, segundo o Arruda Alvim, vale dizer que não se deve extrair 

da súmula no 84-STJ o entendimento de que direitos pessoais podem preponderar 

sobre direitos reais legitimamente constituídos. 

O art. 961 do CC. é taxativo a esse respeito, dispondo: "o crédito real 

prefere ao pessoal de qualquer espécie, o crédito pessoal privilegiado, ao simples; 

e o privilegio especial, ao geral". 

E ainda dispõe o mesmo Código Civil em seu art. 1.419 - "Nas 

dívidas garantidas por penhor, anticrese ou hipoteca, O bem dado em garantia fica 

sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigaçãoJJ. 

Assim, pela circunstância de o direito real ser dotado de eficácia erga 

omnes, tem de prevalecer, em detrimento da situação obrigacional, justamente 

porque esta não tem o atributo da eficácia erga Omnes. O compromisso de compra 

e venda, a respectiva cessão, só terão eficácia erga Omnes quando inscritos; ipso 

facto. 

Resta translucidamente evidente que, não inscritos, não podem ser 

Opostos a situação de direito real, no Caso a da garantia real. 

O exame da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em que 
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embasa essa Sumula no 84, revela que, por excelência, o que colimou esse 

Tribunal foi "deixar espaço" ao magistrado para avaliar as situações postas em 

confronto, a do compromissário-comprador, cujo compromisso de compra e venda 

não tenha sido inscrito e outra situação 'Que ocupe o mesmo espaço" que a 

situação do compromissário não inscrito. 



PARTE V 



27. Delimitação 

Escreve José Carlos Barbosa   ore ira'^' que os bens apreendidos 

no patrimônio do devedor ou de terceiro sujeito a responsabilidade executiva ficam 

afetados a uma destinação específica: a satisfação do credor, com a qual se 

atuará praticamente, nos casos de dívida pecuniária, a norma jurídica concreta 

aplicável a situação. Se a apreensão deu-se sobre dinheiro, é claro que a 

operação se simplifica: passa-se diretamente ao pagamento. Se a apreensão foi 

de bem diverso, mais de uma possibilidade vai configurar-se e "daí falar-se em 

expropriação, que pode ser total, como na arrematação e na adjudicação, ou 

parcial, como na instituição de usufruto sobre imóvel ou empresa". 

O processo de execução inicia-se com a petição inicial acompanhada 

do título executivo, judicial ou extrajudicial, sendo que no caso de execução por 

título judicial, a execução correrá nos mesmo autos em que correu o processo de 

conhecimento, lembrando aqui a memorável opinião de Leo ~ o s e m b e r ~ ' ~ ~ ,  no 

processo de conhecimento se debate, enquanto no processo de execução se 

atua. 

Estando a petição e os documentos formalmente em ordem, o juiz 

ordenará que se proceda a citação do executado, Para que ele pague em vinte e 

quatro horas ou ofereça bens a penhora. 

Se o devedor não pagar, nem oferecer bens à penhora, o oficial de 

justiça penhorar-lhe-á tantos bens quantos forem necessários para o pagamento 

da divida. Devem ser ressalvados OS bens impenhoráveis segundo a lei e, se a 

penhora recair sobre bens imóveis, faz-se necessária a sua inscrição no caHório 

de Registro de Imóveis competente. 
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Com a penhora efetivada, ficam os bens gravados e vinculados 3 

execução, onde ocorrerá, posteriormente ao julgamento dos embargos do devedor 

e ou de terceiros, a sua expropriação. Essa transferência e chamada de coativa, 

e, embora adote terminologia predominantemente própria do direito material, a 

disciplina há de ser entendida processualmente. No qual segundo ensinamento de 

~ugl iat t i '~ ' ,  processualmente, a alienação de bens do devedor consiste na sua 

transferência coativa. 

Assim, o art. 646 do CPC expõe "A execução por quantia certa tem 

por objeto expropriar bens do devedor, a fim de satisfazer o direito do credor". 

É inegável a influência da lição de Liebman, exposta para o direito 

brasileiro, onde há, além do executado, pessoas interessadas na execução, que 

são os que têm responsabilidade executória secundária. 

O fiador, o proprietário de bem oferecido em hipoteca, o sócio que 

responda subsidiariamente pelas obrigações da sociedade, a mulher casada, o 

proprietário dos bens alienados em fraude contra credores, o terceiro que adquiriu 

bens submetidos a medidas preventivas, "não são partes na execução, mas, 

apesar disso suportam suas conseqüências, não podendo subtrair seus bens ao 

destino que os ag~arda"'~'  

Por conta dessa orientação imprimida por Liebman, doutrina, dentre 

as quais citamos Humberto Theodoro ~ u n i o r ' ~ ~  e Cândido Range1 ~ i n a r n a r c ~ ' ~ ~ ,  

afirmam que a via detensiva do adquirente de bens em fraude a execução é a 

dos embargos de terceiro, cujo posicionament~, tand3ém partilhamos. 

Segundo art. 647 do CPC "A expropriação consiste: 

I - na de bens do devedor ( previsto nos arts. 686 a 707 do CPC); 

I I - na em favor do credor (vide arts. 71 4 e 71 5 do CPC); 

111 - nc usufruto de imóvel ou de empresa ( vide arts. 716 a 729 do CPC). 

131 Salvatore pugliatti, esecuzione Forzata e Diritto Sostanziale. Milgo, 1935. in ~o1llçnt~rios :io CPC, Celso 
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Expropriar significa desapossar alguém de sua propriedade, segundo 

as formas legais e mediante justa indenização.13=. 

Consiste, pois, a expropriaçãB executiva no ato estatal coativo por 

meio do qual o juiz transfere o bem do devedor, independentemente de sua 

concordância, como meio de obter a satisfação do direito do credor. 

Essa atividade processual, como já se demonstrou, compreende três 

fases: I a )  de postulação, 2=) de instrução 3a) de pagamento. 

Se a penhora (início da 2a fase da execução) recair sobre dinheiro, 

nada mais há que se praticar para completar a instrução. Não havendo embargos 

do devedor ou sendo estes julgado improcedentes, passar-se-á, logo, ao 

pagamento do credor. 

As obrigações pecuniárias têm por objeto da prestação a moeda, 

cuja sugestiva qualidade, adiciona a eficiência precária dos meios executórios, 

quer de sub-rogação ( desapossamento e transformação) , quer de coerção 

(patrimonial e pessoal), resulta o caráter subsidiário da Prestação em moeda, 

tornando a expropriação, desastre, a técnica executiva por excelência do 

processo executivo. Segundo Araken de Assis, esta prática não traduz, 

obviamente, o monopólio da expropriação no contexto do fenômeno executório; 

ela explica, porém, os cuidados legislativos, nesta matéria, e as distorções das 

estatísticas: " as obrigações em pecúnia superam e muito, obrigações de índole 

diversa, o que se observa no próprio catálogo dos títulos extrajudiciais ( art. 585 

do cpc) e no conteúdo da condenação. Exemplo dessa tendência se recolhe nos 

fatos da vida, quando as partes transformam prestações em dinheiro e, nesta 

escala, formulam pedido na demanda c~ndenatór ia" '~~ 

O primeiro ato para se alcançar a expropriação futura é a penhora. 

Trata-se de uma providência de afetação de bens ao procedimento, sujeitando- 

I ::< Novo Dicionário da Língua Portuguesa, Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, editora Nova Fronteira 
Manual do processo de execução, p. 430. 



os, imediatamente, a execução e, para este fim, retira eficácia dos eventuais atas 

dispositivos do obrigado. 
A penhora não interfere no domínio do executado, nem, a fortior, 

paralisa ou interdita o poder de disposição. Dela decorrem inúmeros efeitos. Esta, 

pois, a fase inicial, que inclui todos os incidentes em torno deste ato e do seu 

objeto. 

Penhorado bem diverso do objeto da prestação, ou seja, o dinheiro, 

a expropriação se transforma numa técnica de conversão. O último passo 

consiste na entrega ao credor do dinheiro ou, se ele a isto consentiu, do próprio 

bem penhorado; 

Identifica-se, assim, a trajetoria precisa da expropriação, segundo 

posicionamento da Araken de Assis, ou seja, a proposição compreende os arts. 

646 a 679; a instrução perpassa os arts. 680 a 707 e716 a 729; e a entrega do 

produto é disciplinada nos arts. 708 a 71 5, todos do CPC. 

A fase inicial da expropriação consiste no ajuizamento da açâo 

executiva e na citação do executado. Efetivamente, o ~kmm-nento não se destina, 

propriamente, a ensejar defesa ao executado. Ele assina o prazo de vinte e quatro 

horas, no qual se concebem quatro atitudes ao devedor: a) cumprir a obrigação; 

b) nomear bens a penhora; c) questionar OS pressupostos processuais (exceção 

de pré-executividade); d) ficar inerte. 

Ai surge a abertura da execução expropriativa, ou seja, cita-se o 

devedor para que pague o valor devido OU nomeie bens suficientes 'a penhora, 

sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem 21 satisfação do crédito. 

~egistra-se a possibilidade da pré- penhora OU arresto, prevista no 

art, 653, caput, do CPC, segundo se lê no ar[. 652 201 onde O oficial deverá 

certificar no mandado "cumpridamente as diligências realizadas" para localizar o 

devedor e, então, frustado no seu desiderato originário, "arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execuçáo", convertendo-se a pré-penhora ou 

arresto em penhora citando o executado e 0 intimando da penhora, via edital, 



salvo se este oferece desde logo os embargos, sob pena de caducidade desta, 

conforme frisa Araken de Assis, obra já citada. 

Segundo Arnaldo ~a rm i t t ' ~ '  a "penhora é o ato pelo qual são 

apreendidos bens do executado, para a satisfação do seu débito".Com relação ao 

possível excesso de penhora e de execução, reina harmonia na doutrina quanto à 

diferença entre os temas, este último consta do art.743 e aquele sequer é alegado 

em embargos. Ensina Amilcar de "não se deve confundir excesso de 

penhora com excesso de execução. Excesso de penhora é a apreensão de bens 

de valor muito maior que o do crédito do exequente e seus acessórios; só é 

alegável após a avaliação, mediante requerimento do devedor". 

A doutrina proclama, também, que o excesso de execução não 

extingue nem anula a execução, pois os embargos corrigem-na. Excesso de 

execução não constitui causa de nulidade do processo, decidiu o Segundo 

Tribunal de Alçada Civil de São Paulo, não impede o seu prosseguimento, mas 

deve-se reduzir a execução pelo quantum devido, com redução de penhora'3g. 

Segundo Albeito Caminã   ore ira'^', o assunto porém, não está 

subordinado exclusivamente aos embargos, podendo ser objeto de exceção de 

pré-executividade. Isso porque somente o primeiro incis0 do artigo 743 é mesmo 

hipótese de excesso de execução, já que 0s demais incisos revelam carência 

da execução por falta de interesse processual por inadequação do pedido ou da 

medida executiva em tace do titulo, acrescentando tratar-se de matéria de ordem 

pública e significa a ausência de certeza e, pois, de titulo executivo, matéria 

encartável nas condições de ação e que pode e deve ser conhecida no proceçso 

de execução a todo o tempo, com conhecimento de oficio pelo juiz ou provocação 

pela parte, independente de embargos- 
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Se os bens penhorados forem móveis ou imóveis, fase instrutória 

deverá conduzir o processo a expropriação (ou alienação forçada) desses bens, 

para pagamento do credor. 

É a arrematação, o meio proceSsual utilizado pelo órgão judicial para 

realizar a transferência forçada dos bens do devedor a terceiros (arts. 686 e segs. 

do CPC). 

A execução por quantia certa não visa transferir o bem penhorado 

diretamente ao credor, mas apenas satisfazer seu direito com produto da 

respectiva alienação. 

Observadas, porem, certas formalidades e resguardados 0s 

interesses do devedor pela avaliação judicial e pela prévia licitação pública, pode o 

credor, em determinadas circunstâncias, obter a transferência em seu favor do 

próprio bem penhorado, o que se faz por meio do instituto da adjudicação (ar[. 7-14 

do CPC e que será objeto de abordagem posterior deste meu trabalho). 

Ambas as transferências - Arrematação e Adjudicação - são, perante 

o devedor, formas de alienação forçada ou de expropriação, porque importam "em 

transferir o direito para outrem sem consentimento do executado", segundo Enrico 

Tullio Liebman. 

Existe para os parentes do executado Uma última oportunidade de 

evitar que o bem penhorado saia da família, que consiste na remição, que também 

será objeto de análise posterior deste meu trabalho, exercitável após a hasta 

pública e antes da assinatura do auto de arremataça0 Ou da publicação da 

sentença da adjudicação (art. 787 do CPC). Com essa providência, a transferência 

forçada muda de rumo e se faz em favor do remidor, que tem preferência sobre o 

arrematante e o adjudicatario. 

Além da transferência forçada do domínio dos bens penhorados, 

prevê o Código a possibilidade da satisfação do direito do credor ser atingida por 

concessão a este apenas do usufruto sobre 0s referidos bens, conforme expõem 

os artigos nos 646, inciso li1 e 716 do CPC, hipótese em que O gozo do bem será 



exercitado até que se pague o principal, juros, custas e honorários advocatícios 

(art. 717 do CPC). 

Institui-se um usufruto forçado em lugar da tradicional alienação 

forçada, ficando a expropriação limitada a uma parcela do domínio. 

Assim, consiste, como já vimos, a expropriação executiva no ato 

estatal coativo por meio do qual o juiz transfere o bem do devedor, 

independentemente de sua concordância, como meio de obter a satisfação do 

direito do credor. 

28- DA ARREMATAÇÃO 

28.1 - Da avaliação 

O primeiro ato que prepara a arrematação dos bens penhorados é a 

avaliação, que tem a finalidade de tornar conhecido a todos os interessados o 

valor aproximado dos bens que irão a praça ou leilão. 

É ato também de decisiva importância para a adjudicação, pois é 

com base no valor apurado que o credor deverá basear-se para requerer a 

adjudicação do bem, sendo que se o valor da avaliação for menor que o valor do 

crédito e desde que não haja concurso de credores, este não precisara exibir o 

valor, deixando claro somente que a adjudicação é em beneficio parcial de seu 

crédito, porém, se o valor do bem for superior ao seu crédito, deverá depositar a 

diferença entre eles para que fique disponível a favor do devedor. 

Realiza-se a avaliação após vencido 0 Prazo de embargos, quando 

este transcorre sem manifestação do executado, ou após a rejeição dos embargos 

propostos pelo devedor ou terceiro (art. 680 do CPC), a qual é feita de ordinário 

por avaliador judicial, ou, à sua falta, por perito n~tYIeado pelo juiz. 

Pode o avaliador ser recusado por impedimento ou suspeição, tal 

como se dá com os peritos em geral. 



Em princípio, a avaliação é pressuposto indispensável da 

transferência forçada de bens na execução. Porém, não se avaliam em juizo 0s 

títulos da divida pública, as ações das sociedades e os títulos de crédito 

negociáveis em bolsa. O valor a considerar será o da cotação oficial do dia, 

provada por certidão ou publicada no órgão oficial (art. 682 do CPC). 

Segundo o art. 684 do CPC, também não haverá avaliação judicial 

quando: 

I - o credor aceitar a estimativa feita na nomeação dos bens; 

II - se tratar de títulos ou de mercadorias que tenham cotação em bolsa, 

comprovada por certidão ou publicação oficial; 

111 - os bens forem de pequeno valor. 

O avaliador deve concluir seu trabalho em dez dias, apresentando, a 

final, o laudo de avaliação que obrigatoriamente deve conter: 

I - a descrição dos bens, com os seus característicos e a indicação do 

estado em que se encontram; 

II - o valor dos bens. 

Quando se tratar de imóvel suscetível de divisão cômoda, o 

avaliador, tendo em conta a importância do crédito reclamado, procederá à 

avaliação por partes, sugerindo os possíveis desmembramentos. Por analogia, 

deverá também agrupar em lotes os bens numerados como rebanho, mercadorias, 

etc. 

Em regra a avaliação é definitiva e não se repete. Admite-se, porém, 

sua renovação quando: 

I - se provar erro ou dolo do avaliador; 

11 - se verificar, posteriormente, à avaliação, que houve diminuição do valor 

dos bens; 

111 - houver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem. 

AS partes são ouvidas sobre o laudo. logo que se verificar sua 

juntada aos autos. Poderão impugná-lo, arguindo um dos f'llotivos acima expostos. 



O incidente é de cognição sumaria, devendo ser decidido de plano pelo juiz. Por 

isso, cumpre ao interessado exibir com a impugnação a prova do alegado. 

Outros comentários sobre a avaliação do bem penhorado: 

A lei no 8.953 de 13.12.94, trouxe várias alterações ao art. 680 do 

CPC, conforme já vimos, mas quase todos simplesmente redacionais ou de 

melhor sistematização de preceitos que já havia antes. 

A primeira alteração consistiu em substituir as orações "não sendo 

embargada a execução ou sendo rejeitados os embargos recebidos com efeito 

suspensivo" por outra assim: "prosseguindo a execução ..." 

A segunda reside na inclusão de "outras" hipóteses em que a 

avaliação não se realizará e que são aquelas contempladas no art. 684 do CPC. 

Ora, esse artigo está vigente na ordem jurídico-positiva, tendo imperatividade 

própria e sendo suficiente para excluir a avaliação nos casos que indica. Como se 

vê, a inclusão de algumas hipóteses no corpo do art. 680 é mera remissão e serve 

para didaticamente sistematizar a matéria, sem inovar substancialmente. 

Mas o ar-. 680 termina dizendo: "...ressalvada a existência de 

avaliação anterior (art. 655 § I " ,  inciso V)". A expressa referência a uma avaliação 

anterior deixa claro que, com relação a estimativa feita pelo executado ao nomear 

bens a penhora, duas hipóteses poderão configurar-se: 

a) ou o exeqüente concorda e nenhuma avaliação se fará, ou 

b) ele discorda e será preciso fazer uma avaliação desde logo. 

Segundo Cândido Rangel ~inamarco,'~' a praxe forense não vem 

consagrando tal orientação e a avaliação tm-se  concentrado no momento 

indicado pelo art. 680. Diz-se frequentemente que eventuais reforços de penhora 

só terão oportunidade depois da avaliação assim feita, conforme previsão do ar-. 

685 do CPC. Esse procedimento está alterado, em face da clara indicação, 

contida no novo artigo 680, de que poderá haver uma avaliação antes do 

momento em que ele se insere. 

141 A reforma do CPC, págs. 302 - 304. 



Com relação a repetição da avaliação, foi incluído ao art. 683 a letra 

C, onde, também segundo o mestre Cândido Dinamarco, é muito difícil descobrir a 

que situação esse novo inciso se refere. Pelo que está no corpo do art. 680, 

haverá uma avaliação anterior ao momento ordinário indicado nele próprio, ou 

seja, uma avaliação a ser feita antes de liberada a execução do efeito suspensivo 

de eventuais embargos, sempre que o exequente não tiver anuído à estimativa 

feita pelo executado ao nomear bens. Essa é a única interpretação possível a ser 

dada a parte final do novo art. 680, que fala em "avaliação anterior" e reporta-se 

de modo explícito ao dispositivo que manda o nomeante indicar o valor dos bens 

nomeados. Admita-se até que essa avaliação anterior só tenha cabimento quando 

a impugnação deduzida pelo exequente for dotada de bom nível de seriedade, a 

ser aferido pelo juiz em apreciação discricionária. Mesmo assim, já naquele 

momento anterior terá surgido a questão de existir ou não a "fundada diívida" 

consequentemente, já então a perícia avaliatória terá sido feita. 

Porém, há de se revelar o registro de Antonio Cláudio da Cosia 
Machado, expondo que: "existindo dois valores monetáiios contrapostos no 

processo, ou seja, o da avaliação do bem penhorado e o cálculo de liquidação do 

débito, que çe destinam a satisfação dos interesses em litígio, 6 inconcebível que 

apenas um deles sofra atualização, em flagrante detrimento da parte contrária1'. 14* 

Também, a nova avaliação deve entender não somente a variação 

do valor da moeda, mas também a variação do estado da coisa.'43 

Finaliza Cândido Dinamarco, que não Se concebe qual repetição de 

perícia teria lugar na hipótese do novo inciso 111 do ad. 683 do CPC. Queremos 
deixar registrado que, no meu entendimento, ao incluir a letra "C" a0 ad. 683, do 

Cpc, entendemos que o legislador PrOCurou dar possibilidade às partes que, em 

situações discrepantes entre o valor da avaliação e 0 valor "real" do bem, ou por 

questões de falta de conhecimento técnico. má-% etc., desde que Comprovados 

os argumentos, pode a parte prejudicada requerer a reavaliação do bem. 

142 R T ,  589/146, in ~, , jd.  p,-oc. Civil motadoj~irisprudencialtne~ite. aii. 683. pág. 683 
143 RTFR, 123126, CPC e leg. Proc. Em vigor, TheotÔnio N%rão. 



Finalmente, é importante ressaltar que é após a avaliação que se dá 

ensejo as modificações da penhora, sob as formas de redução e ampliação da 

mesma. 

Resolvidas as eventuais impugnações a avaliação, bem como 

realizadas as modificações da penhora, se for o caso, estará a execução em 

condições de passar a hasta pública. 

28.2 - Generalidades da Arrematação 

Entre as técnicas expropriativas se situa, a teor do art. 647, inciso 11 ,  

do CPC, a "adjudicação em favor do credor". 

Arrematação é o ato de transferência coativa dos bens penhorados, 

mediante o recebimento do respectivo preço em dinheiro, para pagamento do 

exeqüente e demais credores concorrentes. 

A arrematação é a expropriação pelo Estado da faculdade de dispor 

que compete ao proprietário. O Estado vende OS bens, não como representante 

do devedor, mas agindo no exercício de uma função pública e no interesse dela. 

A transferência forçada dos bens penhorados dá-se comumente, 

em hasta pública, que é a solenidade utilizada pelo Estado para concretizar a 

expropriação, que na sistemática no Código pode realizar-se das seguintes 

maneiras: 

a) em praça: quando se tratar de bens imóveis (art.697 do CPC); 

b) em Leilão Público: quando se tratar de bens móveis, a execução 

dos títulos cuja alienação competir a corretores de Bolsas de 

Valores (art. 704 do CPC) e 

C) em pregão da Bolsa de Valores: 0s títulos emitidos por pessoas 

jurídicas de direito público interno e aqueles que lhe são 

equiparados (Resolução no 238 de 24.1 1.72 do Bacen). Deve-se 

permitir ao credor a livre escolha do corretor da Bolsa de 

Valores. 



Esclarece Pontes de Miranda que o vocábulo "arrematar" se sujeitou 

a alteração no seu conteúdo significante. Originalmente, "arrematar" traduzia o ato 

de dar por vendidos os bens que iam a hasta pública, em decorrência do costume 

de o meirinho, feito o Último pregão, proclamar: "há quem mais dê" ,senão, 

"remato". Disto surgiu "remate", o que se põe por Último, o que se acaba. Daí se 

evoluiu a significação atual do verbo: 

"Arrematar é tornar último o lanço que se fez". 

A arrematação, seja em praça, destinada aos bens imóveis, ou leilão, 

destinadas aos bens móveis, será sempre precedida de editais, que, segundo o 

art. 686 do CPC. deverão conter: 

I - A descrição dos bens com os seus característicos e, tratando-se de 

imóvel, a situação, as divisas e a transcrição aquisitiva ou a inscrição. Atualmente, 

o numero de matricula ou registro. 

II - O valor do bem, que será o da avaliação judicial, devidamente 

atualizado. 

111 - O lugar onde estiverem os móveis, veículos e semoventes; e, sendo 

direito e ação, os autos do processo, em que foram penhorados; 

IV - 0 dia, lugar e hora da Praça ou do leilão; 

V - a menção da existência de ônus, recurso ou causa pendente sobre 0s 

bens a serem arrematados; 

VI - a comunicação de que, se o bem não alcançar lanço superior à 

importância da avaliação, seguir-se-á, em dia e hora que forem desde logo 

designados entre 0s dez e os vinte dias seguintes, a Sua alienação pelo maior 

lanço. 

 ouve, na passagem do Código de 1939 para o atuai, profundas 

modificações no sistema de hastas públicas. A Praça é, agora, o método 

resen/ado para a dos imóveis e O leilão para OS móveis. 

Permite o art. 700 do CPC que 0 imóvel penhorado possa ser 

transferido por meio de propostas escritas, dispensando-se a praça. 



As hastas públicas ensejam duas licitações, sendo que na primeira 

será respeitado o valor da avaliação para o lance mínimo. No mesmo edita1 já 

ficará designada a nova data para, caso a primeira seja negativa ou os lances 

ofertados não obedeçam o valor da avalidção atualizado. a segunda licitação, 

quando então será admitida a arrematação por qualquer preço, ou seja, a quem 

mais der, desde que não seja vil. 

Além da natureza dos bens, móveis ou imóveis, entre a praça e o 

leilão registram-se duas grandes diferenças: 

1 a - a praça realiza-se no átrio do edifício do fórum; o leilão onde estiverem 

os bens, ou no lugar designado pelo juiz; 

2 a - a praça é apregoada pelo Oficial Porteiro e o leilão por leiloeiro público 

da livre escolha do credor (arts. nos. 705 e 706 do CPC). 

O edital de praça ou leilão é afixado no átrio do fórum, ficando, 

naturalmente, nos autos uma cópia e a certidão da afixação, que é dada por oficial 

de justiça. Do edital extrai-se um resumo que é publicado pelo menos uma vez em 

jornal de ampla circulação local, com antecedência mínima de cinco dias da data 

designada para a 1 a praça ou leilão. 

A publicação do edital será feita no Órgão oficial, quando o credor for 

beneficiário da justiça gratuita. 

A atual sistemática de arrematação prevê a possibilidade do juiz 

modificar a forma de publicação dos editais pela imprensa, conforme as 

particularidades do caso concreto, ouvindo-se previamente as parte. Assim, 

conforme o vulto e a natureza dos bens a arrematar, pode ser ordenada a sua 

divulgação em mais de um jornal, em cidades diferentes OU na mesma localidade, 

lançando-se mão também de outros V ~ ~ C U ~ O S  de divulgação, como rádio e 

televisão, se as aconselharem. (afl. 686, § 3 O, do CPC). 

Em se tratando de bens móveis de Pequeno valor, que ficariam 

excessivamente onerados com OS gastos de publicação pela imprensa, poderá O 

juiz autorizar que o edita1 seja noticiado apenas Por noticiário radiofônico, se 

i.iouver emissora local, capaz de assegurar a necessária publicidade do ato, com 



despesas mais módicas e compatíveis com o vulto da execução. (art. 687, 2 do 

CPC). 

Recomenda, ainda, a lei, que os editais sejam divulgados, pela 

imprensa, preferencialmente no local reservado à publicação dos negócios 

mobiliários, pois, ai, despertarão, com toda certeza, maior interesse dos leitores e 

atingirão o público potencialmente interessado na aquisíção dos bens penhorados. 

(art. 687, § 3 O, do CPC). 

Também, a Lei no 7.363 de 11.09.85, alterou a sistemática dos 

editais, para constar que aos bens penhorados que não excedam o valor 

correspondente a vinte vezes o maior salário mínimo, será dispensada a 

publicação de editais. O preço da arrematação, no entanto, não poderá ser inferior 

ao da avaliação. Logo, se não houve licitante que cubra a avaliação, o credor terá 

de providenciar a publicação dos editais para que, em nova hasta pública, se 

possa alienar os bens a quem mais der. 

O devedor deverá ser intimado pessoalmente da praça ou leilão, por 

mandado, ou AR, ou por outro meio idôneo, do dia, local e hora da alienação 

judicial, a fim de acompanhar o ato e poder resguardar seus interesses. 

Com essa providência, busca-se evitar a alienação judicial sem a 

ciência do principal interessado, que muitas vezes é pessoa humilde, e, a falta de 

advertência, sofreria a surpresa e o dissabor de perder bens valiosos, sem 

oportunidade de tomar as precauções Para evitar o transtorno, já então 

irremediável; além do que, em se realizando o ato sem a intimação pessoal do 

executado, este estaria nulo de pleno direito. 

A medida se aplica, obviamente, a0 executado com endereço 

Conhecido do juízo, ainda que revel. 

Ao revel citado por edital, será impossível a intimação por mandado. 

A ciência dele só se poderá fazer por meio dos próprios editais do praceamento. 

~ ã o  se realizando por motivo justo a Praça ou leilão, como por 

exemplo, suspensão extraordinária do serviço forense, 0 Juiz mandará publicar 

pela imprensa local e no órgão oficial a transferência. 



0 escrivão, porteiro ou leiloeiro, que culposamente deu causa a 

transferência, responde pelas despesas da nova publicação, podendo o juiz, 

ainda, aplicar-lhe a pena de suspensão de 5 a 30 dias. ( art. 688, 3 único, do 

CPC). 

Sobrevindo a noite, prosseguira a praça ou leilão no dia Útil imediato, 

a mesma hora em que teve inicio, independentemente de novo edital. ( art. 689, 

do CPC). 

Em relação as alterações introduzidas ao tema pela Lei no 8.953 de 

13.12.94, temos a destacar que o inciso V do art. 686 do CPC vinha estatuindo a 

necessidade de fazer constar do edital de praça ou leilão "a menção da existência 

de ônus, bem como de recursos pendentes de julgamento". Obviamente, os ônus 

a consignar seriam aqueles eventualmente incidentes sobre os bens oferecidos à 

arrematação; os recursos pendentes de julgamento são recursos tirados do 

processo de onde vem o título executivo judicial, OU dos embargos, ou mesmo da 

execução pendente. O escopo dessas exigências é tornar ou manter oponiveis ao 

eventual arrematante eventuais vicissitudes pelas quais possa passar o bem a ser 

alienado ou a eficácia da alienação a ser feita: ciente de todos os riscos, assumi- 

10s-á ou não e sempre que os assumir sujeitar-se-á as perdas que possa vir a 

sofrer. 

Referida lei alterou o inciso V do art. 686 para incluir nele mais uma 

exigência: a de que também conste do edita1 a menção a eventual causa 

pendente. ~ ã o  se sabe se foi intenção do legislador mandar que se incluam 

somente as causas pendentes sobre os bens a serem arrematados é de todo 

interesse que 0s destinatários do edita1 tenham conhecimento de eventuais 

causas refer-nte ao titulo executivo OU ao próprio crédito, com0 possível ação 

rescisória contra a sentença de condenação ou de improcedência dos embargos 

do executado. 
O inciso VI do mesmo artigo também foi retocado pela lei 

imencionada, para um fim ~uramente terminológico: onde estava escrito "a sua 



venda a quem mais der" agora está "a sua alienação pelo maior lanço". Ao fim do 

novo inciso foi inserida entre parênteses uma lacônica alusão ao art. 692; isso 

significa que o edital deve conter também a informação de que será suspensa a 

hasta pública tão logo haja sido arrecadado numerário suficiente e de que não 

aceitarão lances por valor vil. 

A lei também inseriu uma nova disposição entre os parágrafos do art. 

687, para fazer constar que "o juiz poderá determinar a reunião de publicações em 

listas referentes a mais de uma execuçãol'(art. 687 § 4"), com objetivo de vencer 

as tradicionais rotinas burocráticas do for0 e a prática moderna ali autorizada 

venha a ganhar efetividade, como contribuição para reduzir em alguma medida o 

custo elevado da execução e as invencíveis demoras do processo executivo. 

Com relação a publicação do edital, a referida lei inseriu inovações 

realistas visando a baratear, agilizar e acelerar o processo de execução. 

A primeira delas substituiu a definição do lugar onde afixar o edital de 

praça ou leilão, dizendo "no local do costume" onde 0 caput do art. 687 dizia "no 

átrio do fórum". A inovação deixa margem para afixá-lo em local mais acessível ao 

público, desde que idôneo, o que poderá aumentar as probabilidades de 

eficiência. 

Quanto à publicação, de duas vezes, reduziu-se para uma só, em 

jornal de ampla circulação local. Como a lei diz "pelo fTtenOS uma vez", entende-se 

que ao exeqüente se faculta a publicação mais vezes, dado que dele serão as 

despesas acrescidas; permite-se também a0 juiz "akerar a frequência da 

publicidade na imprensaN, o que ele determinará em decisão discricionária, 

considerando o valor dos bens e as condições da comarca, conforme prevê o tj 2" 

do artigo 687. 
Também, sendo o exequente beneficiario da assistência judiciária, a 

publicação será feita no órgão oficial de imprensa. ( art. 687, § 1 , do CPC). 

Somente 0s editais referente à alienação de bens imóveis, as 

publicaçóes sergo inseridas na seção imobiliária dos jornais. Com0 6 natural, onde 



seria estranho, inserir edita1 de leilão nessa parte dos jornais, para alienação de 

um automóvel ou de um eletrodomésticos, etc. 

Com relação a intimação do executado sobre as Praças ou leilões, 

para adaptação ao sistema de prioridade às intimações por carta, alterou-se o 

dispositivo mandando cientificar o executado do local, dia e hora designados para 

a hasta. Agora essa intimação far-se-á "por mandado ou carta com AR, ou por 

meio idôneo". A idoneidade do meio empregado é um conceito juridicamente 

indeterminado e o juiz a apreciará discricionariamente, caso a caso. De todo 

modo, a intimação será sempre pessoal ao devedor e não ao seu patrono, porque 

a ciência se destina a eventuais atitudes a tomar em relação a praça ou a própria 

execução. 

28.3 - Formas de Arrematação: 

A hasta pública realiza-se por pregão, anunciando o porteiro ou 

leiloeiro os bens a alienar e convocando os interessados a fazer seus lanças, que 

na primeira licitação devem ser superiores ao valor da avaliação. 

Na medida em que os licitantes vã0 fazendo suas ofertas, o 

pregoeiro os repete em voz alta para conhecimento de todos. 

Quando um lanço não for mais superado por outro, estará concluída 

a hasta pública, sendo considerado arrematante o autor da última e maior oferta. 

Licitante é aquele(a) que intervém na praça ou leilão, podendo ser 

qualquer pessoa interessada ou O próprio exequente e arrematante é o licitante 

autor do maior lanço, ou seja, aquele ao qual o juiz transfere, por meio da 

expropriação executiva, o bem penhorado e levado à hasta pública. 

A arrematação far-se-á com dinheiro à vista, ou no prazo de três 

dias, mediante cau~ão idônea. que pode Ser real ou fidejussória e deve ser 

prestada ao final do pregão por termos nos autos, obrigando 0 arrematante e seu 

fiador ao pagamento do lanço no prazo de três dias, sob Pena de multa de 20% e 



desfazimento da arrematação, se o credor não preferir executá-los pelo preço 

licitado e multa. 

A multa em questão é imposta a benefício do credor, como 

compensação pelo prejuízo sofrido pela procrastinação da execução por culpa do 

arrematante remisso. Assim, o valor da multa não é considerado produto da 

execução e, consequentemente, não é abatido do montante da dívida exeqüenda. 

Não aparecendo lançadores, lavra-se auto negativo, abrindo-se 

oportunidade a segunda licitação, na qual a arrematação não mais ficará adstrita 

ao preço da avaliação. 

Embora a nova licitação não fique jungida a um preço mínimo, tem 

entendido a jurisprudência que o juiz pode suspender a hasta pública quando a 

oferta máxima for vil, conforme capítulo que desenvolverei a frente. 

É admitido lançar todo aquele que estiver na livre administração de 

seus bens. Trata-se de negócio jurídico que, obviamente, do agente a necessária 

capacidade de exercício. Não podem, assim, licitar 0s incapazes nem aqueles que 

juridicamente estejam privados da livre administração de seu bens, como o falido 

e o insolvente. 

Além desses casos, também não é permitido participar da licitação 

as seguintes pessoas: - Os tutores. curadores, testamenteiros, administradores, 

síndicos ou liquidantes, quanto aos bens confiados a sua guarda e 

reçponçabilidade; - os mandatários, quanto aos bens, de cuja administração ou 

alienação estejam encarregados; e. - 0 juiz, 0 escrivão, 0 depositário, o avaliador e 

o oficial de justiça. São ainda impedidos de lançar na nova praça ou leilão o 

arrematante e o fiador remissos. 

os lanças de pessoas impedidas não podem ser recebidos pelo 

pregoeiro. porventura ocorrer a sua indevida admissão e O arrematante vier a 

ser uma dessas pessoas, caberá a0 Juiz, quando conhecer O vicio, deixar de 

expedir a respectiva caita de arrematação- 

Se a praça ou leilão for de diversos bens e houver mais de um 

lançadoi, será preferido aquele que Se Propuser a arrematá-los englobadamente, 



oferecendo para os que não tiveram licitante preço igual ao da avaliação e para 0s 

demais o maior lanço. ( art. 691 , do CPC). 

Quando os bens forem sendo parceladamente arrematados, será 

suspensa a hasta pública, logo que o produtò da alienação já se mostrar suficiente 

para o pagamento do credor ( art. 692, único, do CPC). 

Terminada a hasta pública, dever-se-á aguardar o prazo de vinte e 

quatro horas para lavratura do auto de arrematação, conforme dispõe o art. 693, 

do CPC. 

Esse prazo é reservado a prática do direito de remição previsto nos 

arts. 651 e 788, do CPC. Se nesse prazo, o executado saldar o débito, ficará 

desfeita a arrematação'44. Porém, a inobservância do prazo previsto no art. 693, 

do CPC não invalidará a arrematação, se não exercitado o direito de remissão. 145 

28.4 - Remição: 

Outro ponto interessante do processo de execução é a chamada 

Remição. Remir, do latim re-emere, significa adquirir de novo, resgatar, tirar do 

cativeiro ou do poder a1hei0.l~~ 

Conforme Orlando  ornes'^^, remir a hipoteca e liberar o bem por 

efeito do pagamento da dívida que o garante. 

Assim, existe para os parentes do executado uma última 

oportunidade de evitar que o bem penhorado saia da família, que consiste no 

direito à remiçáo, exercitável após a hasta pública, dentro do prazo de 24 horas e 

antes da assinatura do auto de arrematação e OU da adjudicação, quando houver 

um só pretendente, ou da publicação da sentença da adjudicação, quando houver 

mais de um pretendente: "art. 787 - É licito ao cônjuge, a0 descendente ou ao 

'44 RTJ 94/386 e RJTJESP 107/242, nota 4, do art. 693 do Código de Processo civil e legislação processual 
em vigor, Theotôriio Negrão, 26 " edição. 
145 RSTJ 12,1337, nota 3 ; do afi. h93 do Código de Processo Civil e Legislação Processual em vigor, 

Theotônio Negrão, 26 " edição. 
146 Francisco da Silveira Buelio, ~ i ~ i o n á r i o  Escolar da Língua Portuguesa. MEC, 1982. 
147 Direitos reais, pág. 389. 



ascendente do devedor remir todos e quaisquer bens penhorados, ou arrecadados 

no processo de insolvência, depositando o preço por que foram alienados ou 

adjudicados." 

Tal remição de bens não se confunde com a " remiçáo da execuçãow, 

prevista no art. 651 do CPC, que dispõe: "Antes de arrematar ou adjudicar 0s 

bens, pode o devedor, a todo tempo, remir a execução, pagando ou consignando 

a importância da divida, mais juros, custos e honorários advocaticios", sendo esta 

cabível ao devedor quanto a qualquer terceiro interessado, cujo direito pode ser 

exercido enquanto não assinado o auto de arrematação ou de adjudicação. 

Existe também a remissão do art. 386 do Código Civil, que é o ato de 

perdoar, indultar a obrigação e que expõem: "A devolução voluntária do título da 

obrigação, quando for escrito particular, prova desoneração do devedor e seus 

coobrigados, se o credor for capaz de alienar e o devedor capaz de adquirir". 

Com a Remição dos bens, a transferência forçada muda de rumo e 

se faz em favor do remidor, que tem preferência sobre o arrematante e o 

adjudicatário. 

Ainda em relação ao remiçáo dos bens, após a sentença, para que 

opere a transferência da propriedade ao remidor, torna-se necessária a tradição 

dos bens remidos. Se tratar-se de móveis, expedir-se-á mandado para que 0 

depositário judicial 0s entregue ao remidor, realizando a tradição efetiva. 

Se a causa, todavia, versar sobre imóveis, ser-lhe-á passada carta 

de remição, que se destinará ao registro no Cartório de Registro de Imóveis 

competente, funcionando como instrumento de titulo de propriedade ao remidor, 

sendo esta carta similar à carta de arrematação e de adjudicação. 

Prescreve o art. 694 do CPC: "Assinado O auto pelo juiz, pelo 

escrivão, pelo arrematante e pelo porteiro OU leiloeiro, a arrematação considerar- 

se-á perfeita, acabada e irretratável". 

Quando 0s bens forem móveis, é de conveniência que não se libere 

o produto antes da entrega dos bens ao arrematante- 



Como, no entanto, não é seguro ficar em branco a conclusão do ato 

solene que é a alienação judicial, até que se passe o prazo acima, caberá ao 

oficial ou leiloeiro certificar ou documentar a hora do encerramento do pregão, 

bem como o valor do maior lanço e o nome do respectivo lançador, que ficará 

intimado a comparecer em cartório para a oportuna assinatura do auto de 

arrematação. 

O produto da arrematação, também, será de imediato recolhida, 

salvo se for o caso de caução para pagamento em três dias. 

Se assim não for, além da insegurança do ato, o eventual remidor 

não terá base no processo para apresentar seu pedido, que pressupõe fixação de 

prazo em horas e conhecimento exato do maior lanço. 

O credor, também, pode licitar. Não existe mais o direito de 

adjudicação após a arrematação, com preferência para o exequente, preço a 

preço, como constava do art. 981 do Código revogado. Só existe, agora, a 

possibilidade de adjudicação quando não houver lançador. Nos demais casos, o 

credor tem que disputar a licitação, se tiver interesse na aquisição dos bens 

penhorados. Mas não fica obrigado a exibir o preço, como os demais licitantes, 

todavia, se o valor dos bens exceder o seu crédito, depositará, dentro de três dias, 

a diferença, sob pena de desfazer-se a arrematação; caso em que os bens serão 

levados à praça ou leilão a custa do credor (art. 690 § 20). 

A dispensa pressupõe, porém, que a execução seja feita apenas no 

interesse do credor e que não haja excesso de valor do bem sobre o crédito, nem 

privilégios de terceiros. Terá, assim, que ,depositar 0 preço, ou a diferença, 

quando: 

- o valor da arrematação superar seu crédito, como já mencionamos; 

- houver prelação de estranhos sobre os bens arrematados; 

- a execução for contra devedor insolvente. 

A falta de depósito do lanço do credor (ou da diferença) nos casos 

enumerados dá lugar ao desfazimento da arremata~áo, voltando os bens à praça 

à custa do exeqüente, conforme já r~encionamos. 



Esboçou-se na jurisprudência o entendimento de que, à luz do art. 

690 5 2" do CPC., que fala em valor dos bens e não em preço da arrematação, 

que o credor estaria sempre obrigado, mesmo na segunda licitação, a arrematar 0 

bem pelo valor mínimo da avaliação. 

Mas, o Supremo Tribunal Federal superou a divergência e fixou o 

entendimento de que não há discriminação legal contra o exequente, que, 

também, pode perfeitamente, em pé de igualdade com os demais pretendentes, 

licitar abaixo do preço da avaliação, no segundo leilão ou praça. 

Portanto, o depósito que o credor arrematante está obrigado a fazer, 

é o correspondente a diferença entre o crédito e o valor do lanço vencedor; 

ficando claro que em segunda praça não há que se falar em valor de avaliação, 

pois a venda se faz a quem mais der. 

Havendo duas praças do mesmo bem, em processos distintos de 

execução, prevalece a carta de arrematação ou adjudicação registrada em 

primeiro lugar. 

O arrematante fica sujeito ao pagamento dos impostos sobre a 

transmissão do bem, além daqueles próprios do imóvel, Ou seja, débitos de 

condomínio e IPTU. 

28.5 - Noção sobre Lanço Vil: 

Diz o art. 692 do CPC. "Não será aceito lanço que, em segunda 

praça ou leilão, ofereça preço vil". 

A questão é o que é preço vil ? 

A proibição de arrematar-se 0 bem penhorado a preço vil, 

inicialmente de criação pretoriana, Passou a texto expresso de lei graças a nova 

redaçáo dada pela Lei no 6.851180, sendo que, Por Preço vil, segundo o espírito do 

aludido dispoçitivo legal, entende-se 0 que Se mostre grandemente inferior ao 



estimado na avaliação e que "não baste para a satisfação de parte razoável do 

seu crédito". 

A arrematação do bem penhorado por preço vil é atentado contra a 

dignidade da Justiça, a transformação do fórum em mercado de especuladores, 

ávidos de riqueza fácil, aproveitadores de transitórias desgraças alheias, que a 

parte final do art. 692, do CPC, com redação dada pela Lei 6.851180, visa a corrigir 

(RT, 5761247) 148. 

É que não tem sentido permitir-se expropriação de bens do devedor 

apenas para cobrir despesas processuais, sem propiciar sequer amortização 

razoável do débito. Esse não é o objetivo da execução forçada e o juiz deve estar 

atento para coibir desvios do processo para objetivos estranhos e ruinosos. 

Ainda, segundo princípio básico do processo executivo, não se deve 

realizar execução que seja inútil para o credor e apenas ruinosa para o devedor. 

Nessa ordem de idéias, decidiu o Tribunal da Alçada do Rio Grande 

do Sul que "a expressão a quem mais der, constante do CPC, merece adequado 

atendimento, consentâneo com a finalidade do processo de execução. Não deve 

ser recebida a oferta de preço irrisório, incapaz de cobrir as despesas processuais 

e quota razoável do débito. A arrematação a preço vil atenta contra a dignidade da 

~ u s t i ~ a " ' ~ ~ .  

Também, dentro desse entendimento basilar, "É que sendo o 

resultado insatisfatório, ou infrutífero, não haverá motivação ec0nÔmica ou jurídica 

a justificá-lo, porque o credor nada receberá e O devedor sofrerá gravame 

anorma~" '~~ .  

'48 Antonio claudio da Costa Machado, Cód. de Processo Civil anotado Jurispnidencialtnente, art. 692, ,,ig. 

827. 
149 Apel. 13.61, do TARGS ac. De 7.12.76, rei. Athos Gusmão Carneiro. No mesmo sentido, Apel 43.350, do 

TACSP, ac. 4.8.76, rei. Flávio Pinheiro, in RTnB 4911156. 
150 10 T A C S ~ ,  M, scg, ,,O 204,665, rei, Octávio Stucchi. Ac. 2.10.74, in RT nB 47811 13. 



Segundo o critério adotado para as execuções fiscais pelo revogado 

Decreto lei no 960138, art. 37, preço vil é o inferior a avaliação, menos 40%, isto é, 

o inferior a 60% do valor real do bem. Esse critério tem sido aplicado em alguns 

acórdãos.15' 

Todavia, nos termos da Sumula no 7 do STJ, não se pode fornecer 

uma definição de preço vil, aplicável a todos os casos. A identificação do que seja 

preço vil !'deve ser aquilatada de acordo com as circunstâncias da causa", muito 

embora, tenha o STJ dado provimento a muitos recursos para efeito de anular a 

arrematação ou adjudicação, nestes casos.15Z 

Se, apesar de tudo, o lanço for aceito e se consumar a arrematação, 

ainda assim esta poderá ser desfeita, de ofício ou a requerimento da parte, se o 

lanço for 

Existem muitas outras decisões nas mesmas diretrizes acima expostas e em 

resumo, tem-se como "vil", lance abaixo de 60% do valor da avaliação atualizado, 

embora tenhamos constatado algumas variações para cima, tendo juizes elevado 

esse índice para 70% e até 80% do valor da avaliação. 

Todavia, é importante deixar ressaltado os dois julgados abaixo: 

" ~ ã o  é vil o preço se, em quatro praças, não se obteve lanço superior 

e 0s devedores não procuraram remir a execução" e, também, 

"Tratando-se de bem penhorado que foi à praça por inúmeras vezes, 

sem previsibilidade de se chegar a bom termo, Com intuitivo prejuízo do 

exeqüente, não é de se acolher a tese do preço vil, pois 0 modo menos gravoço 

com que se deve processar a execução não pode, evidência, deixar o credor 

desmunido de providências de sorte a alcançar seu 

Verifica-se nos acórdãos acima a preocupação de nossos 

magistrados para que a essência da lei seja rc?ahente cumprida, OU seja, o credor 

15 '  RJTJESP no 96150 e 1091100. 
'9 ~ ~ 1 .  1681165. E STJ - 3a Turma, Resp. 2.693-RS, rel. Min. Gueiros Leite, J. 29.6.90. 

15' RJTJESP no 108/44. 
154 JTA no 105170, maioria. 
155 RT n O 6231106, maioria 



também não pode ser prejudicado pela inércia do devedor e, estando configurada 

as situações acima, onde após inúmeras praças não houve qualquer movimento 

do devedor em tentar solucionar a dívida, sendo o lance ofertado, a princípio vi/, 

mas, o modo menos gravoso surgido para o deslinde do processo, deve esse ser 

aceito. 

Também, entendo importante registrar a questão relativa á 

"necessidade" de atualização do valor da avaliação do bem a ser prateado, pois, 

por exigência legal e para que não haja prejuízo ao devedor, em razão da inflação 

que nossa economia sofria há algum tempos, havia a necessidade de que o valor 

fosse atualizado pelos índices utilizados no mercado, em razão do lapso temporal 

existente entre a data da avaliação e a das praças ou leilões. 

Porém, os tempos são outros, nossa economia não sofre mais tais e 

a oferta e procura dos bens não tem sofrido significativa alteração, de acordo com 

suas características, valendo concluir que nossos juizes permanecem com a 

exigência de atualização dos bens pelos índices inflacionários, enquanto que 0s 

bens ao invés de valorizarem-se, tem sofrido desvalorizações, inibindo assim, sua 

venda em Praça Pública por não serem apregoados Por um preço mais justo, 

revertendo em eminente prejuízo para as partes. 

Segundo Cândido Dinamarco, no tocante a Preço vil tornou-se mais 

severa a repulsa do Código, com as alterações introduzidas pela Lei no 8.953, do 

qual suprimiu a locução "que não baste para a satisfação de parte razoável do 

crédito". Agora, sendo irrisório ou vil o lance, ele será sempre rejeitado, quer 

bastante ou não a cobrir parte razoável do crédito. Acrescenta que essa alteração 

caracteriza uma postura em que a repulsa ao lance vil se encara como proteção 

ao obrigado, sem Ter-se em conta, nesse momento, o interesse do credor. Seria 

iníquo alienar por valor chocantemente abaixo do que 0 bem vale, só pelo fato de 

com isso o crédito ficar satisfeito em parte considerável. 



28.6 - Purgação dos direitos reais de garantia 

Os direitos reais de garantia ostentam a dupla função de 

predestinarem certo bem a solução da dívida e excluírem, "até que se solva a 

divida, a solução, com ele, ou o valor dele, de outras dividas"'56 

Recaindo a penhora sobre bem gravado, o titular do respectivo 

direito se torna participante obrigatório do concurso de preferências, assegurada 

sua ciência pela intimação prevista no art. 615, inciso II e no art. 698, do CPC. 

Concebem-se, então, duas hipóteses: a) olvidada a intimação dos 

credores hipotecário, pignoraticio e anticretico, a alienação do bem gravado se 

mostrará ineficaz perante os titulares do direito real, reza o artigo 619 do CPC; b) 

realizada a intimação dos respectivos credores, "OS direitos reais limitados se 

atendem no pre~o"'~'. 

Semelhante técnica se consolidou no direito comum francês e dela 

passou ao nosso, explicando-a Alrneida e ~ o u z a : ' ~ ~  "e assim os credores 

hipotecários só ficam com regresso quanto ao dinheiro, produto dos bens que lhe 

estavam hipotecados, contra o credor menos privilegiado que recebeu o seu 

produto". 

Cumpridas as formalidades dos artigos 615, inciso 11 e698, a 

arremataça0 transfere a coisa livre e desembaraçada ao arrematante, "purgada" 

dos direitos reais de garantia, que se sub-rogam no preço. Foi o que decidiu a 3a 

Turma do STJI~~. A literalidade do chamado efeito "purgativo", geralmente 

Pontes de Miranda, in Tratado de direito privado, V. 20132, 9 2.423, in Sihi0 Kodrigues, Curso de Direito 

Civil, Direito das Coisas, v01 V, págs. 370-399- 
157 Neste sentido, 4 Tuma do STJ, Resp. 40.191-7-SP, de 14.12.93. Rel. Min. Dias Trindade, RJSTJ. 
15s Tratedo, 8 468, pág. 338 in Silvia Rodrigues, Curso de Dir. Civil, Direito das Coisas, v01 V, págs. 370- 

- . - 

399. 
159 3 " turina do STJ em Resp n O 40.191-7-SP, de 14.12.93, i11 RJSTJ, 6(57)433. 



atribuído à hasta pública, adverte Castro ~endes '~ ' ,  "no fundo se opõe a de 

transferência de objecto (persistência com objecto sub-rogado)" ; na verdade, o 

direito real, em si, não caduca, mas se transfere ao preço. A caducidade atinge 

apenas os direitos reais registrados após a penhora (art. 592, inciso V). 

A regra é, portanto, de o gravame se sub-rogar no preço (ao credor 

anticrético assiste retenção; art. 808, § I", do CC), sujeitando o respectivo credor 

ao rateio do concurso de preferências. 

A alienação coativa nenhum efeito produz perante o credor 

hipotecário, pignoratício ou anticrético, que dela não tenha sido intimado. Em 

contrapartida, direito real de garantia registrado após a penhora é inoperante na 

execução. Este último "caduca1' na arrematação. Executado o gravame pelo seu 

titular, ele se sub-roga no preço de forma automática; terceiro executando o bem, 

impõe-se a mencionada intimação, conforme entendimento de Wilard de Castro 

~ i l l ~ r ' ~ ' ;  Humberto Theodoro ~ u n i o r l ~ ~ ,  Moacyr Amaral e Costa e Silva, 

que, entretanto, comina de nula a arrematação de bem gravado que não foi 

antecedida por intimaçáo do credor privilegiado. 

Convém rememorar que o credor hipotecário, pignoratício ou 

anticretico não precisa ajuizar demanda própria. 

Verificando o juiz que o gravame se atendeu no preço, graças à 

intimação do credor privilegiado da hasta pública, determinará, de oficio, o 

cancelamento do regisfro. 

Importante ressaltar, conforme expõe Araken de ~ s s i s ' ~ ~ ,  O 

traspasso dos direitos reais de gozo, ou seja. transfere a arrematação a coisa com 

todos 0s ônus que o oneravam, tirante os direitos reais de garantia, porquanto se 

trata de aquisição derivativa. Ressalta-se, que existe decisão e entendimento 

contrário ao exposto pelo referido autor, em relação à hipoteca, conforme já visto 

Ação Executiva, n 0 49, pág. 186, in Primeiras Linhas de Dir. proc. Civil, vol. 111. 
161 Prrjcesso de Eneçução, pág. 170, in Primeiras Linhas de Dir. proc. Civil, v01 11-1. 
162 Comentários, n o 377, pág. 485, in Primeiras Linhas de Dir. proc. Civil, vol. 111. 
I63 Primeiras Linhas de Dir. proc. Civil, vol. 3 phg. 322 11 " 933. 
164 Manual do processo de execução, pág 587 



neste trabalho, ou seja, persistindo o Ônus hipotecário, mesmo após a 

arrematação do imóvel por terceiro. 

A hasta pública sobrevivem, pois, as servidões, o uso, a habitação, a 

enfiteuse, o usufruto e a renda sobre imóvel, salvo, aqui também, a constituição 

fraudulenta desses gravames. 

28.7 - Arrematação de Imóveis 

O praceamento de imóveis oferece as seguintes particularidades: a 

alienação judicial dos imóveis é feita em praça, no átrio do fórum, pelo oficial 

porteiro, seguindo ordinariamente, a regra do pagamento a vista, ou em três dias 

mediante caução. 

Admite-se, porém, que, paralelamente, à designação da hasta 

pública, possa a alienação ser atribuída, também, a serviços de corretagem. 

Nesse caso, os editais serão divulgados normalmente, mas os interessados, 

poderão diretamente formular propostas escritas ao juiz, ate cinco dias antes da 

praça, propondo arrematar o imóvel com pagamento à vista de pelo menos 40% 

da avaliação e o restante a prazo, com garantia hipotecária do próprio prédio em 

aquisição. 

A comissão do corretor, que no máximo atingirá 5% do valor da 

alienação, sendo estipulação do Juiz, OU acordo das partes com o intermediário, 

ficará por conta do arrematante. 

A proposta deverá indicar o prazo, a modalidade e as condições de 

pagamento do saldo, da qual serão ouvidos 0 devedor e 0 credor, antes da hasta 

pública. Havendo aprovação de ambos, 0 Juiz a homologará, mandando 

suspender a praça. 

Embora venda por proposta, a alienação de que cogita o art. 700 do 

CPC não deixa de ser feita pelo Órgão judicial, como ato executivo preparatório da 



satisfação do crédito ajuizado. Logo, deve ser concluída, em juizo, sob a 

autoridade do órgão judicial que comanda a execução. 

A arrematação por proposta deve ser documentada por meio de 

carta de arrematação, que contenha, além dòs requisitos normais da aludida peça, 

a proposta e a decisão do juiz, servindo, ainda, de título para o registro imobiliário. 

A falta de depósito da parcela inicial, no prazo que o juiz fixar, 

importará. na recusa da alienação ao proponente e na imposição de multa de 20% 

sobre a proposta, valendo a decisão que impuser a penalidade como título 

executivo em favor do credor. 

Quando referir-se a imóvel de incapaz e o preço em segunda praça 

não alcançar lanço de, pelo menos, 80% for valor da avaliação, a hasta não se 

ultimará. O bem será confiado a guarda e administração de depositário idôneo, 

ficando a alienação adiada por prazo fixado pelo juiz, não superior a um ano. 

Será licito ao juiz, também, autorizar a locação do imóvel durante o 

prazo do adiamento, caso em que as rendas se aplicarão na amortização do 

crédito exequendo. 

Aparecendo, durante o adiamento, pretendente que assegure, 

mediante caução idônea, o preço da avaliação, o juiz ordenará, de imediato, a 

alienação em praça. Se vier a arrepender da proposta e o imóvel não for 

arrematado por outrem, o juiz imporá ao proponente multa de 20% sobre o valor 

da avaliação, em beneficio do incapaz, valendo a decisão como titulo executivo. 

só depois de vencido o prazo do adiamento é que a alienação do 

imóvel de incapaz poderá ser feita por qualquer preço, conforme a regra geral. 

O imóvel divisível: 

Quando o imóvel penhorado admitir cômoda divisão, o juiz, a 

requerimento do devedor, ordenará a alienação Judicial de paite dele, desde que 

suficiente para pagar o credor. 

Se, contudo, não h~uver  lançador Para a parte desmembrada, a 

alienação será feita sobre o imóvel em sua integridade. 



28.8 - Desfazimento ou Retratação da Arrematação 

Conforme art. 694 do CPC, com a assinatura do auto pelo juiz, pelo 

escrivão, pelo arrematante e pelo leiloeiro ou porteiro, vinte e quatro horas após o 

encerramento da hasta pública, a arrematação é considerada perfeita, acabada e 

irretratável. 

Excepcionalmente, no entanto, a arrematação poderá ser desfeita, 

mesmo após a assinatura do auto, nos seguintes casos: 

I - por vicio de nulidade (ex: se a arrematação for feita por pessoa 

impedida); 

1 1  - se não for pago o preço no prazo de três dias da hasta ou se não for 

prestada caução; 

111 - Se o arrematante provar nos três dias seguintes, a existência de ônus 

real não mencionado no edital; 

IV - Nos casos previstos nos artigos 698 e 699 do CPC; (falta de intimação 

do credor hipotecário no prazo de pelo menos 10 dias, antes da praça; ou do 

senhorio direto, que não seja, de qualquer modo, parte na execução; na execução 

de hipoteca de vias férreas, sem intimação do representante da Fazenda 

Nacional, ou do Estado, para que dentro de 30 dias pague 0 preço da arrematação 

ou adjudicação, se quiser). 

As duas intimações (arts. 698 e 699 do CPC) são indispensáveis e 

sua omissão enseja o desfazimento da arrematação, promovivel pelo terceiro 

prejudicado. 

Todavia, nota-se uma certa contradição do legislador entre o art. 614 

do CPC - que dispões ser ineficaz a alienação do bem aforado ou hipotecado, sem 

a intimação do senhorio direto ou do credor hipotecário e o art. 694 5 único no IV, 

que permite o desfazimento da arrematação no rr~esmo caso. Ora, o negócio nulo 

ou que foi anulado é despido de validade, não produzindo os efeitos a que se 



destinou. Já na hipótese de ineficácia, "o ato é bifronte: válido, em face de 

determinadas pessoas e ineficaz perante outras"'65. 

No ato ineficaz o atacável são os efeitos e não o negócio ou contrato 

que "não é genericamente alterado", isto porque "o vício refere-se a função e não 

a e~t ru tu ra" '~~ .  Com propriedade, a questão da eficácia ou ineficácia não chega a 

situar-se no campo dos vícios do negócio jurídico. "São instantes em que o ato é, 

ou não, capaz de produzir efeitos  jurídico^"'^^. 
Tendo, contudo, o art. 694 § único, IV, permitido o desfazimento da 

arrematação, a pureza da figura da ineficácia ficou comprometida, porquanto a 

dissolução do negócio jurídico vai atingir não apenas seus efeitos, mas a própria 

estrutura ou essência do ato. 

Assim, caberá ao credor hipotecário e ao senhorio direto optar entre 

conservar seu direito real perante o novo proprietário (ineficácia) ou rescindir a 

arrematação (anulabilidade). 

O desfazimento da arrematação nos casos previstos do art. 694 do 

CPC não depende de processo especial e poderá ser promovido mediante simples 

petição do interessado nos próprios autos da execução. Se, porém, já houver 

verificado expedição da carta de arrematação e seu registro no competente 

Cartório de Registro de Imóveis, a pretensão só poderá Ser examinada em ação 

própria. 

NO caso da falta de pagamento do preço ou da prestação de caução, 

não deve o juiz desfazer ex-officio a arrematação. Incumbe-lhe, outrossim, ouvir 

previamente o credor, pois pode convir a este manter a arrematação e executar o 

arrernatante pelo preço do lanço acrescido da multa legal (art. 695, § I O, do cpc) .  

16s ~ ~ ~ ~ i ~ t , ~  p ~ ~ ~ ~ t ~ ,  "Da coaqão como defeito do ato Jurídico", ed. 1957, pág. 219.in Araken de i\ssis, 

Manual do processo de execução. 
166 Alberto Auricchio, NA simulaCão no Negócio Jurídico", ed. 1964. Coimbra, pag. 93.in Araken de Assis 

Manual do processo de execução. 
167 José Japur, Tribunal de Contas e O Municipalismo" " R  de Dir. Adinin.", vol. 107, 394  ln 

Araken de Assis, Manual do processo de execução. 



E licito, ainda, ao credor hipotecário opor embargos de terceiro para 

obter a exclusão do bem gravado em seu favor, da penhora, quando houver 

cláusula restritiva ao amparo legal neste sentido, conforme expõem o art. 1047 

inciso II do CPC. 

Finalmente, como já vimos acima, o arrematante fica sujeito ao 

pagamento dos impostos sobre a transmissão do bem, além daqueles próprios do 

imóvel, ou seja, débitos de condomínio e IPTU. 

28.9 - Carta de Arrematação 

Como já anteriormente, com a assinatura do auto de arrematação, a 

alienação judicial considera-se perfeita, acabada e irretratável. 

A arrematação não é ato contratuai e sim, ato processual de 

transferência coativa, daí a sua irretratabilidade. Também. Não é sentença, de 

maneira que não pode ser objeto nem de recurso, nem de ação rescisória. 

Enseja, porém, embargos do devedor e de terceiros, nos casos dos 

artigos nos 746 e 1046 do CPC, oponíveis nos prazos de dez e cinco dias, 

respectivamente, contados da assinatura do auto. Da sentença proferida nesses 

embargos é que caberá recurso. 

A arrematação é título de domínio, em sentido material, do 

arrematante sobre os bens adquiridos na hasta pública. O auto de arremataça0 

funciona como título em sentido formal. 

Mas como a transferência de domínio, em nosso sistema jurídico, se 

opera pela tradição, além do auto é necessário a entrega das coisas móveis, 

quando a arrematação versar sobre tais bens, OU O registro no Cartório de 

Registro de Imóveis quando se tratar de bens imóveis. 

NO caço de bens móveis, a tradição é feita em cumprimento de 

mandado expedido pelo juiz da execução, determinando ao depositário que 

entregue os bens ao arrematante. 



No caso de imóveis, a transferência forçada aperfeiçoa-se com a 

expedição da carta de arrematação, que se destina ao registro da transferência no 

Cartório de Registro de Imóveis, é redigida pelo escrivão e subscrita pelo Juiz, 

devendo conter: 

I - a descrição do imóvel, constante do título, ou a sua falta, da avaliação; 

II - a prova de quitação dos impostos; 

111 - o auto de arrematação; 

IV - o título executivo. 

As despesas da arrematação, da extração da carta, bem como, OS 

impostos devidos pela transmissão do imóvel são Ônus do arrematante. 

0 s  impostos devidos pelo executado não são, porém, cobráveis do 

arrematante, pois, segundo a sistemática do Código Tributário Nacional, sub- 

rogam-se no preço da arrematação, conforme art. 130 § único. 

A prova de quitação dos impostos mencionada no art. 703 inciso II do 

CPC, só se refere aos tributos devidos pelo próprio ato da transmissão forçada do 

bem levado à hasta pública, pois na verdade, "o arrematante não está obrigado a 

pagar os tributos incidentes sobre o imóvel arrematado, Para obter a expedição da 

carta de arrematação, uma vez que o preço depositado responde pelos impostos e 

taxas devidos"'68. 

28.10 - Efeitos da Arrematação 

A arrematação perfeita e acabada produz os seguintes efeitos: 

a) transfere o domínio do bem ao arrematante - A transferência é feita, 

porém, com as limitações que oneravam o direito do devedor sobre a coisa 

penhorada, como por exemplo, O usufruto, sen/idões, enfiteuse, etc. mas se o bem 

náo pertencia ao executado, O legitimo dono conservará contra o arrematante o 

direito de reivindicação, exercitável por embargos de terceiro até cinco dias após a 

arrematação ou, depois, por açã0 reivindicatoria; 

TJSP -M. S. ,io 232.632. ac. 3.10.74, i11 RT n " 471/58-59. 



b) transfere ao arrematante o direito aos frutos pendentes - com a 

obrigação de indenizar as despesas havidas com os mesmos; 

c) torna o arrematante e seu fiador devedores do preço - nos casos em 

que a arrematação é feita a prazo; 

d) obriga o depositário judicial ou particular, ou eventualmente o 

devedor a transferir ao arrematante a posse dos bens arrematados; 

e) Extingue as hipotecas inscritas sobre o imóvel, conforme art. 1.499 

inciso VI do Cód. Civil: O vínculo hipotecário sub-roga-se no preço da 

arrematação; a extinção, in casu, ocorre desde que a execução tenha sido 

promovida pelo próprio credor hipotecário ou, caso contrário, quando tenha 

ocorrido sua intimação na forma dos artigos 615 inciso 11, 619 e 698 do CPC, 

conforme já abordado anteriormente, cuja omissão acarreta a ineficácia da 

arrematação perante o titular do direito real, dando ao credor, ainda, a opção de 

desfazer a arrematação; 

f) transfere para o preço depositado pelo arrematante o vínculo da 

penhora - o dinheiro succedit in loco reif6' "O dinheiro pago toma, com efeito, o 

lugar dos bens arrematados, entre provisoriamente Para o patrimônio do 

executado, mas no mesmo momento fica sujeito ao vínculo da penhora, porque 

deverá e será distribuído entre os credores depois de pagas as custas; o que 

sobrar eventualmente será devolvido à livre disposição do 

28.1 1 - Evicção da Arrematação 

Evicção é a perda, total ou parcial, da posse de uma coisa, em 

virtude de sentença que a garante a alguém que a ela tenha direito anterior. 

NOS contratos onerosos translativos de domínio, o alienante é 

obrigado a resguardar o adquirente dos riscos da evicção, conforme estabelece o 

I oo L~~~~ da costa, JJ~~. proc. civil ~rasileiro, 2" edição, vol. IV, pág. 191, in Araken de Assis, Manual do 

processo de execução. 
170 Enrico Tullio Liebman, "Processo de Execução, 3" edição, 120. 



art. 1 .I07 do Cód. Civil e quando ela ocorre, o prejudicado tem direito à restituição 

integral do preço, mais as indenizações previstas nos incisos I a III do art. 1 .qog 

do Estatuto Civil. 

A arrematação, no entanto, não' e contrato, mas uma desapropriação, 

de sorte que não se pode falar em responsabilidade contratual como é a da 

garantia da evicção. 

Mas como a alienação forçada não exclui a ação reivindicatória de 

titulares do domínio sobre bem arrematado, desde que estranhos à execução, há 

de se dar solução ao problema do arrematante que vem a ser privado do bem 

adquirido em hasta pública. 

Trata-se de indenizar quem efetuou um pagamento sem causa, com injustificado 

enriquecimento do devedor que teve uma divida quitada e do credor que recebeu 

seu crédito de quem não era obrigado pela divida. É inegável, portanto, o direito 

do arrematante a recuperar o preço indevidamente pago. 

A solução mais plausível é, sem dúvida, a oferecida por José 

Frederico Marques, apoiada em Liebman; embora não haja compra e venda na 

arrematação, o executado responde pela evicção, porque se O seu patrimônio é 

garantia comum a todos os credores, seria injusto, caso O bem arrematado não lhe 

pertencesse, fosse o arrematante obrigado a arcar com todo o peso da execução, 

beneficiando os credores com um enriquecimento injustificado porque obtido à 

custa de algo que não era devido. 

Daí a conclusão de Liebman de que o primeiro responde pela 

reparação do prejuízo do arrematante e o executado e, subsidiariamente, o credor. 

Para o notável mestre, "embora não se possa falar de garantia da evicção 

propriamente dita, porque o executado não vendeu, é inegável o direito do 

arrematante de reaver o que pagou sem causa. Quem se enriqueceu 

indevidamente é o executado que se livrou das dividas à custa de bens alheios; é 

ele obrigado, a indenizar o arrematante. Mas, às vezes, ele é insolvente; o 

arrematante poderá, então, repetir dos  dores 0 que receberam, porque, embora 



tivessem direito ao pagamento, não o tinham a ser pagos pela alienação de bens 

de terceirosn1'' 

28.1 2 - Vícios Rèdibitórios 

O bem objeto da garantia e prestação do alienante pode ser 

enjeitado pelo adquirente, se tem defeitos ocultos que o tornem impróprio ao uso a 

que se destinam, ou lhe diminuem o valor. Esses defeitos ocultos que 

desvalorizam ou fazem imprestavel o bem chamam-se vícios redibitórios. 

Para se caracterizarem é essencial, em primeiro lugar, que o defeito 

seja oculto e em segundo lugar, que o vício exista no momento da conclusão do 

contrato. Se a aprece posteriormente quando já se encontra no domínio do 

adquirente, a garantia, obviamente, não poderá ser invocada. 

Entendem alguns que, se defeito se manifestar depois da perfeição 

do contrato, mas antes da tradição da coisa, haverá vício redibitório. O momento 

da existência, então, o da execução do contrato pelo alienante. Por fim, é 

indispensável que o vício oculto torne a coisa imprópria o uso a que é destinada, 

ou lhe diminua o valor. 

Segundo Orlando  ornes'^^, é irrelevante que o alienante ignore ou 

conheça o vicio. Em qualquer das hipóteses, não se eximirá da responsabilidade, 

mas, se conhecia, será obrigado a indenizar os prejuízos que houver causado. 

Porém, em se tratando de alienação forçada e não de transferência 

contratual, o arrematante adquire a propriedade do bem praceado na situação em 

que ele se encontra, não havendo lugar para a reclamação contra eventuais vícios 

redibitórios. Ou seja, o arrematante não adquire nenhuma ação de garantia . 

17' Enrico Tulio Liebman, obra citada, pág. 124. 
172 Contratos, pág. 94. 



Como assinala Amilcar de é "uma das mais antigas regras 

do direito processual civil esta de que a arrematação não se retrata". Não se 

concebe, mesmo, uma arrematação retratável, quando se atenta para a sua 

finalidade e para a sua própria expressão ontológica. Acrescenta Celso ~ e v e s ' ~ ~ ,  

que se o sistema jurídico propicia a intervenção do terceiro licitante, com o objetivo 

de afastar o aliud pro alio indispensável, nas execução por quantia certa, para 

atender-se ao pedido mediato do exequente voltado para o objeto da prestação 

que lhe é devida, seria ilógico admitir-se a retratação do ato que, realizando a 

conversão de bens em dinheiro, propícia a ultimação do processo pela 

consecução do seu objetivo precipuo. 

Entre as técnicas expropriativas se situa, a teor do art. 647, inciso II, 

do CPC, a "adjudicação em favor do credor". Far-se-á o pagamento ao exequente, 

completa o art. 708, 11, "pela adjudicação dos bens penhorados" e, dispõe o art. 

714 do CPC - " Finda a praça sem lançador, é lícito ao credor, oferecendo preço 

não inferior ao que conta no edital, requerer-lhe sejam adjudicados os bens 

penhorados. Parágrafo 1 O - idêntico direito pode ser exercido pelo credor 

hipotecário e pelos credores concorrentes, que penhorem o mesmo imóvel. 

Porém, se não for preferencial deverá depositar o " quantum". Se 

tiver que ser instalado concurso de credores, tem que haver depósito. 

Esta figura se desprendeu dos juízos divisórios, no Direito 

R ~ ~ ~ ~ ~ , ' ~ ~  oade surgiu com sentido de dar alguma coisa por sentença, e, não 

'73 Comentários, Ver Forense, 1 " ED. Vol. X, págs. 305-306, in comentários ao CPC, Celso Neves, pág. 134, 
174 Comentários ao CPC, Celso Neves, pag.134. 
175 A respeito, Celso Neves, comentários, no 75 pág, 164; e Pontes de Miranda, Comentários, V. 101428. 



obstante o amplo conteúdo significante da palavra no plano normativo, se adaptou 

a função executiva. 

Diversas teorias pleitearam a prerrogativa de explicar a natureza da 

adjudi~ação'~~. Consoante os dados hauridos do ius positum, antes citado, ela 

constitui ato expropriatório. O órgão judiciário transfere coativamente os bens 

penhorados do patrimônio do executado para o credor. Este intercâmbio 

patrimonial forçado se distingue pela circunstância de o bem divergir do objeto da 

prestação, que é o dinheiro, mas o credor anui com ele, requerendo a providência 

, segundo deflui o art. 714, caput. Dai, mediante a adjudicação, o juiz, "que tem 

consigo o poder de ~onverteter"~~, assina os bens penhorados ao credor. Ela opera 

pro soluto até o valor do bem adjudicado. 

O preço da adjudicação não pode ser inferior ao valor dos bens 

constantes do edital e apregoados nas hastas públicas. O crédito do adjudicante 

pode ser igual, inferior ou superior ao preço do edital. Se inferior, o adjudicante 

estará obrigado ao depósito do saldo (art. 714 do CPC). 

Legitimam-se a adjudicar o credor que promoveu a hasta pública e 

quaisquer credores concorrentes, quirografários ou não, desde que penhorantes e 

titulares de direito real de garantia. Segundo estipula o artigo no 714 § I " ,  os 

credores hipotecário e pignoraticio não dependem de ajuizamento de execução 

própria, porquanto a alienação atinge bens predestinados a solução de seus 

créditos, cabendo intimá-los do ato previamente, conforme exposto no art. 698 do 

CPC. 

A adjudicação é uma forma indipta de satisfação do crédito, que se 

realizada pela transferência do próprio bem penhorado ao credor, a qual pode ser 

requerida por escrito ou oraknente. 

Em lugar da soma de dinheiro, que é o objeto específico da 

expcução por quantia certa, na adjudicação O credor recebe bens outros do 

176 As diversas teorias são expostas por Paolo Dónofrio, Commento, V. 2/61, no 887. Sobre a história, Ângelo 
Bonsignori, Assegmazone forzata e distribuizone De1 ricavato, ~ á g .  3-9. 
177 Pontes de Miranda, in Comentários, V. 101427, obrajá mencionada. 



executado, numa operação, porém, que nada tem de contratual, pois participa da 

mesma natureza da arrematação, como ato executivo ou de transferência forçada 

de bens, sob a forma de expropriação. 

Assim, adjudicação é o ato de èxpropriação executiva por iniciativa 

do credor, em que o bem penhorado se transfere in natura para o credor, fora da 

arrematação. 

O Código ao enunciar as formas de pagamento ao credor, 

mencionou, genericamente, entre elas, a adjudicação dos bens penhorados, no 

entanto, apenas regulou a adjudicação de imóvel. 

Entende Cláudio Vianna de Lima que não se deve excluir a 

possibilidade de adjudicação, também, das coisas móveis, interpretando-se a 

omissão do Código como reveladora apenas do fato de Ter considerado o 

legislador desnecessário cuidar detalhadamente do caso desses bens, cuja 

adjudicação se faz, por tradição, de maneira simples, mediante deferimento e 

lavratura de auto. Neste sentido encontramos na obra de Antonio Cláudio da 

Costa  achado'^^, julgados favoráveis a adjudicação de bens móveis conforme 

ementas. 

Processual civil. Mandado de segurança contra o ato judicial. 

Adjudicação de bens imóveis. I - Na execução, não há que se 

restringir a possibilidades de adjudicação somente quanto aos bens 

imóveis penhorados, devendo-se admiti-la também com relação aos 

imóveis ... (AASP, 174011 31). 

Pagamento ao credor. Adjudicação. Bem móveis. Admissibilidade. 

Recurso provido. O CPC vigente, tal como o anterior, não faz 

restrição alguma quanto a possibilidade do pedido de adjudicação 

tendo em vista tratar-se de bens móveis ou imóveis. Aplicação dos 

arts. 741 e 71 5 do CPC de 1973 (RF, 25111 95). 

Por outro lado, Amilcar de Castro e Humberto Theodoro Junior são 

de entendimento de que só pode haver adjudicação de imóvel., nos casos em que 

- 
178 Código de Processo Interpretado, Antônio Cláudio da Costa Machado, pág. 850. 



os bens móveis só poderão ser arrematados, tendo o segundo jurista mudado de 

opinião posteriormente. Todavia, nossa jurisprudência pacificou entendimento de 

que pode haver adjudicação de bens móveis. 

Exemplo desta vitoriosa orientação se encontra em julgado da 4a 

Turma do STJ, RMS 960-RJ, 26.1 1.91, "na execução, não há que se restringir a 

possibilidade de adjudicação somente quanto aos imóveis penhorados, devendo- 

se admiti-la também com relação aos móveis". 

Paulo Restiffe Neto, invoca o principio da liberdade jurídica para 

tratar do assunto, expondo que "tudo o que não esteja proibido é permitido". 

Assim, conclui que "se é licito ao credor requerer a adjudicação de bem imóvel 

penhorado e nenhuma proibição contém a lei quanto aos demais bens, não é 

ilícito pleitear, em iguais condições, a adjudicação de outros bens levados à 

alienação judicial com resultado negativo"'79 

Por aplicação analógica do art. 714 do CPC., desde que no leilão não 

tenha havido licitante e o credor pretenda adjudicá-los pelo preço mínio da 

avaliação. Porém, tendo havido lance por parte do arrematante, não pode cogitar 

de adjudicação ao credor exequente (RT, 51 011 60). 

Se a praça foi sustada, não pode o credor exeqüente valer-se da 

adjudicação prevista no art. 714 do CPC. (RT. 493189). 

Assim, observadas certas formalidades e resguardados os interesses 

do devedor pela avaliação judicial e pela prévia licitação pública, pode o credor, 

em determinadas circunstâncias, como já vimos, obter a transferência em seu 

favor do próprio bem penhorado, o que se faz por meio do instituto da adjudicação 

(art. 714 do CPC). 
Neste sentido ainda, tratando-se de imóveis ou semoventes, o credor 

exeqüente só pode obter adjudicação depositando a diferença entre o valor de 

deu crédito e o da avaliação da coisa (RT, 50711 10). 

170 RF. 256, paulo Restiffe Neto, "Adjudicação em execução". in Araken de Assis. Manual de processo de 

execução, págs. 596 e segs. 



Pressupostos da adjudicação:- A realização de praça ou leilão, sem 

que haja lançador - A medida qualificada como "providência moralizadora" 

mereceu aplausos da melhor doutrina, que, agora ensina que "se o exeqüente 

desejar adquirir o bem penhorado, deverá disputá-lo em igualdade de condições 

com os demais licitantes, na própria arrematação. A adjudicação só será viável se 

não houver lançador. 

Mesmo que em segunda praça ou leilão, o maior lanço não atinja o 

preço de avaliação, se houve lançador não é mais lícito ao credor pretender, 

posteriormente, exercer preferência sobre o arrematante, oferecendo o valor do 

edital, se não concorreu, como lhe competia, na licitação realizada. Em resumo, 

"havendo arrematação, não poderá haver adjudicação"'80 . Também, se a praça 

foi sustada, não cabe pedido de ad j~d ica~ão '~ '  . 

O pedido de adjudicação por preço não inferior ao do edital - isto e, 

ao do valor da avaliação do bem penhorado, devidamente atualizado. O pedido 

pode ser formulado oralmente ao encerrar a hasta pública, caso em que constará 

do auto negativo de praça; ou em petição dirigida ao juiz. 

A legitimação ao adjudicatário - que poderá ser o credor exeqüente, 

outro credor concorrente que também tenha penhora sobre o imóvel, ou o credor 

hipotecário. 

O fato de serem adjudicados bens que, levados a leilão, deixaram 

de ser arrematados, não acarreta a extinção do processo de execução (Súmula 

224 do TRF). 

Incorrendo a arrematação e se os credores não se utilizaram, 

oportunamente, do direito assegurado pelo 5 1' do art. 714 do CPC, vedado Ihes é 

exequente, único pretendente a tal (RT, 59011 34). 

l X O  Amilcar de Castro, Comunitário ao CÓd. P~oc.  Civil", no 485, pág. 355, ComeIIk!lrios a0 CPC, Celso 

Neves. 
''I RT. n0.493/89. 



29.1 - Multiplicidade de Pretendentes 

A adjudicação pode ser requerida em três situações diferentes: 

a) por um só credor; 

b) por vários credores, com ofertas de preços diferentes; 

c) por vários credores, pelo mesmo preço. 

No caso de um só pretendente, a solução é simples e resume-se em, 

deferindo o pedido, lavrar-se um auto, após cuja assinatura pelo escrivão, pelo juiz 

e pelo adjudicatário, ter-se-á a adjudicação por perfeita e acabada, 

independentemente de sentença. 

Havendo pluralidade de pretendentes, examinar-se-á primeiro o valor 

das ofertas. Se alguma superar as demais, naturalmente será preferida, deferindo- 

se-lhe a adjudicação. 

Quando, porém, forem do mesmo preço, realizar-se-á entre os 

pretendentes uma licitação ou concorrência, que se processará em audiência, 

devendo todos os lances ser superior ao valor da avaliação. 

Deferida a adjudicação, se o devedor for insolvente ou houver 

concurso de credores ou de preferência, o preço será depositado pelo 

adjudicatário, isso se não foi o credor hipotecário em 1" grau, para sofrer o 

necessário rateio. Esse depósito deverá anteceder a lavratura do auto ou a 

prolação da sentença de adjudicação. 

Com a lavratura do auto de adjudicação, estará perfeita e acabada a 

transferência forçada, podendo ser expedida a respectiva carta. Mas, se houver 

disputa entre vários concorrentes, a adjudicação será deferida por sentença, que 

na realidade é uma decisão interlocutória, visto que o julgamento da adjudicação 

não põe termo ao processo de execução, mas apenas resolve questão incidente. 

Deferido o pedido, o auto só será assinado vinte e quatro horas 

depois, prazo esse que fica reservado ao exercício do direito de remição dos bens 

pelos familiares do devedor. 



A sentença de adjudicação, como o auto de adjudicação ou o auto de 

arrematação, é de natureza constitutiva, gerando para o interessado um direito 

novo sobre os bens expropriados ao devedor. 

A jurisprudência entende, todavia e com razão, por não se tratar de sentença de 

mérito, que a adjudicação é anulável por ação ordinária e não por rescisória. 

A carta de adjudicação é semelhante a carta de arrematação e deve 

conter os mesmos requisitos. 

Qual o prazo cabível para que o credor (es) requeira a adjudicação ? 

O CPC não estipula prazo certo, prevendo apenas, o momento processual 

adequado para a formulação do pedido. Há um acórdão que, em atenção ao art. 

620 do CPC (meio de execução menos gravoso para o devedor), deferiu 

adjudicação requerida "meses" após a realização da segunda praça negativa.lB2 

Finalmente, quero deixar registrado que existe outro tipo de 

adjudicação para bens imóveis, cabível exclusivamente nas execuções de crédito 

imobiliário reguladas pelo sistema financeiro da habitação, cujas execuções 

hipotecárias são ajuizadas pelos agentes por meio da Lei no 5.741 de 01.12.71, 

que prevê em seu artigo no 7" o seguinte: "Não havendo licitante na praça publica 

(refere-se a praça Única), o juiz adjudicará, dentro de quarenta e oito horas, ao 

exeqüente o imóvel hipotecado, ficando exonerado o executado da obrigação de 

pagar o restante da dívida" 

Nestes casos, o valor de apregoamento em praça pública é o do 

saldo devedor do financiamento imobiliário que o mutuário possui junto a 

instituição financeira e, em não havendo licitante, O juiz adjudicará 

"compulsoriamente" o bem ao credor, ficando o mutuário exonerado da totalidade 

da divida pendente junto a instituição financeira, expedindo-se assim, a carta de 

arrematação para registro, nos mesmos moldes do já examinado. 



29.2 - Da Possibilidade de Imissão de Posse nos Próprios Autos da 

Execução: 

Não obstante seja matéria já conhecida, ainda existe resistência por 

parte de alguns magistrados, acerca da possibilidade de se imitir o credor 

hipotecário adjudicante na posse do imóvel, nos próprios autos da execução. 

Mas, quando a matéria é objeto de reexame pela Instância Superior, 

o entendimento se reforça, deixando assente que a medida é legal e cabível, 

contribuindo, inclusive, para que aplique o princípio da economia e celeridade 

processual. Neste sentido, decidiu o ITAC/SP'*~, inclusive, firmando 

pronunciamento apontado para a constitucionalidade do regime de imissão na 

posse do imóvel financiado , conforme vem disciplinado na lei especial, anotando 

a seguinte ementa: w ~ ~ ~ ~ ~ ç Ã ~  HIPOTECÁRIA - Crédito vinculado ao SFH - 
Penhora - Imóvel em poder de terceiro - prazo para a sua desocupação - 

Aplicação do art. 4' e parágrafos, da lei no 5.741171 ." 

30 - DO USUFRUTO DE IMÓVEL OU DE EMPRESA: 

A constituição do usufruto de imóvel ou de empresa é medida que o 

juiz poderá conceder ou deferir na fase do processo de execução, após 

percorridas as etapas preliminares nas quais o mesmo se desenvolve; penhora, 

depósito, avaliação, etc; isso porque referido usufruto não se equipara a penhora, 

mas, ao pagamento ao credor'84. 

183 IT,b,C/sp, Agravo dç Instiumento no 987.782-7, 1" C.;. 12.2.2001, reiator o juir Coireia Liina 

I s 4  RT, 4671200, in Cód. de Proc. Civil anotado Jurispmdencialmente, art. 716, pág. 854. 
185 Manual de Processo de Execução, pág. 657. 



De ordinário, a expropriação satisfaz o crédito in natura, ou seja, 

entrega ao credor numerário equivalente a prestação descumprida e de uma só 

vez. 

Porém, conforme aponta Araken de ~ s s i s ' ~ ~ ,  recaindo a penhora 

sobre imóvel ou empresa, surge a possibilidade de solver a dívida mantendo 

íntegro o domínio do executado nesses bens, expropriando-lhe apenas os frutos 

para, num- prazo exíguo, completar o montante necessário a satisfação do 

principal, juros, despesas e honorários. 

Assim, além da transferência forçada do domínio dos bens 

penhorados, prevê o Código a possibilidade da satisfação do direito do credor ser 

atingida por concessão a este apenas do usufruto sobre os referidos bens, quando 

se tratar de imóvel ou de empresa (arts. 646, no III e 716 do CPC), hipótese em 

que o gozo do bem será exercitado até que se pague o principal, juros, custas e 

honorários advocatícios (art. 717 do CPC). institui-se um usufruto forçado em 

lugar da tradicional alienação forçada, ficando a expropriação limitada a uma 

parcela do domínio. 

Esse instituto é parecido com o da anticrese, previsto no art. 1.506 

do Código Civil. 

Art. 716 do CPC - O juiz da execução pode conceder ao credor o 

usufruto de imóvel ou de empresa, quando o reputar menos gravoso ao devedor e 

eficiente para recebimento da dívida. 

Art. 615, 1 do CPC - Cumpre ainda ao credor = indicar a espécie de 

execução que prefere, quando por mais de um,modo pode ser efetuada. 

Art. 620 do CPC - Quando por vários meios o credor puder promover 

a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o 

devedor. 

~ r t .  71 7 do CPC - Decretado o usufruto, perde o devedor o gozo do 

imóvel ou da empresa, até que o credor seja pago do principal, juros, custas e 

honorários advocatícios. 



Na sentença, o juiz nomeará administrador, nos termos dos arts. 148 

a 150 do CPC, que poderá ser o credor, consentindo o devedor, ou, o devedor, 

consentindo o credor. 

Art. 721 do CPC - É licito ao credor, antes da realização da praça, 

requerer lhe que seja atribuído, em pagamento do crédito, o usufruto do imóvel 

penhorado. 

A adjudicação do usufruto tanto pode ser requerida depois de finda a 

praça sem lançador, como antes de realizada a praça (arts. 716 e 721 do CPC). 

Mas, a eficácia do usufruto, tanto em relação ao devedor como relativamente a 

terceiros, e a partir da publicação da sentença (art. 71 8 do CPC)"~. 

Art. 722 do CPC - Se o devedor concordar com o pedido, o juiz 

nomeará perito para: 

I - Avaliar os frutos e rendimentos do imóvel; 

II - calcular o tempo necessário para liquidação da dívida; 

Após, ouvidas as partes, o juiz proferirá sentença, ordenando a 

expedição da carta de constituição de usufruto, a qual será registrada no 

respectivo CRI. 

Art. 723 do CPC - Se o imóvel estiver arrendado, o inquilino pagará o 

aluguel diretamente ao usufrutuário ou administrador. 

Art. 725 do CPC - A constituição do usufruto não impedirá a 

alienação judicial do imóvel; fica, porém, ressalvado ao credor o direito a continuar 

na posse do imóvel durante o prazo do usufruto. Se o arrematante pagar o credor, 

o usufruto será extinto. 

Generalidades: 

Pelo que vimos acima, consiste o usufruto forçado num ato de 

expropriação executiva em que se institui direito real temporário sobre o bem 

penhorado em favor do credor, a fim de que este possa receber seu crédito por 

meio das rendas que vier a auferir. 

I g 6  JTACSP, 701193 in Cód. de Processo Civil anotado Jurisprudencialmente, art. 721, pág. 856, 



Essa forma de expropriação depende sempre de pedido do credor. 

Em qualquer caso, porém, será licito as partes instituir o usufruto em questão, por 

meio de convenção para pôr fim a execução, caso em que o ajuste assumirá 

feição de transação e deverá ser homologado pelo juiz. 

A finalidade do instituto é realizar a execução segundo o princípio da 

menor onerosidade para o devedor (art. 620 do CPC), preservando-lhe, quando 

possível, a propriedade ou domínio sobre a empresa. 

O Código regulou de maneira diversa o usufruto de empresa (arts. 

726 a 729 do CPC) e o de imóvel (arts. 721 a 725 do CPC). 

O usufruto forçado sobre imóvel só será instituído se o credor o 
requerer antes da praça e dependerá sempre de concordância do devedor. 

O usufruto forçado não torna inalienável ou impenhorável o imóvel, 

de modo que outros credores poderão vir a excuti-10, promovendo sua alienação 

judicial, O direito real do usufrutuário ficará, porém, ressalvado durante o prazo de 

duração do usufruto. 

Ao arrematante será licito, por outro lado, resgatar o imóvel, pagando 

ao credor o saldo a que tiver direito e obtendo, assim, a extinção do usufruto, que 

será declarada por sentença a seu requerimento. 

O usufruto forçado de empresa caberá nos casos de penhora sobre 

estabelecimentos comerciais, industriais ou agrícolas, bem como sobre 

semoventes, plantações ou edifícios em construção, ou de execução contra 

empresa concessionárias ou permissionárias de serviço público. 

Este tipo de usufruto também depende de requerimento do credor, 

porém, não é condicionado a concordância do devedor, mas apenas ao prudente 

arbítrio do juiz, que ponderará sobre a conveniência e eficiência da medida, em 

cada caso. 

0 devedor, naturalmente, será ouvido e poderá opor-se, provando 

que o usufruto não atende, no caso concreto, aos fins colimados, ou seja, meio 

menos oneroso e mais eficiente para ultimar a execução. 



A nomeação de um administrador é obrigatória e será feita com 

observância das normas legais. Assinado o termo de compromisso e recebida a 

empresa do devedor, cumpre ao administrador, conforme art. 728 do CPC: 

I - comunicar a Junta Comercial, se tratar-se 'de empresa industrial ou comercial, 

que entrou no exercício de suas funções, remetendo-lhe certidão do despacho que 

o nomeou; 

II - submeter a apreciação judicial a forma de administração, conforme art. 677 do 

CPC; 

111 - prestar conta mensalmente, entregando ao credor as quantias recebidas, a 

fim de serem imputadas no pagamento da dívida em execução (art. 71 7 do CPC). 

Acrescenta Araken de Assis, que "evidentemente, a menor 

gravosidade do usufruto se quilata comparando-a a alienação de raiz. Duas 

técnicas remanescentes do art. 647 do CPC, excluído o usufruto, a adjudicação é 

ulterior a hasta pública e dependerá de sua frustração. Logo, a alternativa ao 
rr 187 usufruto consiste na alienação (art. 647, 1 do CPC) . 

Ora, neste sentido o pressuposto inscrito no art. 716 do CPC se 

afigura pouco expressivo. Em principio, o usufruto sempre é menos gravoso ao 

devedor. Entre perder a raiz (e os frutos), ou só os frutos, por certo período, o 

executado aderirá de bom grado a segunda hipótese. A única exceção concebível, 

a respeito, reside na longa duração do usufruto, calcada em exorbitante 

de~proporcionalidade do valor do credito, que subsiste B constituipáo da medida e 

os rendimentos dos bens penhorados. Tirante este caso, não há dúvida de que o 
órgão judiciário reputará, em geral, o usufruto "menos gravoso ao devedor", como 

impõe o art. 716 do CPC. 
A constituição do usufruto gera efeitos processuais e materiais, 

dor como a terceiros, a partir da pubiiraro 
001 t r i i i .  ) 

da sentença. 
Sem prejuízo do recurso eventualme~?te interposto contra a decisão 

contemplada no a*. 722 5 10 do CPC, O juiz mandará expedir carta de usufruto, da 

I H? In Mallua1 do I'roçesso de I:xeçução, pág 661. 



qual constarão este provimento e o cálculo dos frutos e rendimentos, no caso de 

usufruto de imóvel. O registro da carta não inibe a eficácia do ato inter partes e 

perante a terceiros. O registro reforça a eficácia erga omnes. 

A expedição da carta de usufruto' somente tem lugar, via de regra, no 

usufruto de imóvel, ressalvando-se, quanto aos móveis, os casos já recordados no 

contexto da adjudicação. 

Com relação a alienação forçada do imóvel na pendência do 

usufruto, o art. 725 do CPC, desimpedindo a alienação do imóvel na pendência do 
usufruto, regula os efeitos das penhoras preexistentes, mas posteriores a da 

execução em que se constitui o usufruto e supervenientes, de resto admissíveis a 

luz do art. 613. O titular da segunda penhora poderá alienar o imóvel gravado. 

Segundo Araken de Assis, a multiplicidade de penhoras pode 

anteceder a constituição do usufruto'88. Isto ocorrerá se o credor que "promover a 

execução" (art. 71 1 do CPC) preferir esta modalidade de satisfação da divida. Aos 

demais, o art. 725 assegura a alienação da nua-propriedade. 

Nos termos do § único do art. 725 do CPC, o arrematante do bem 

gravado poderá livrá-lo "pagando ao credor o saldo a que tem direito". Em tal 

hipótese, sub-rogar-se-á o arrematante neste crédito. 

18' Em sentido contrário, José Frederico Marques, in Manual, v. 41222, no 9 1 1 .  



1 - Os princípios constitucionais são o ponto mais importante do sistema 

normativo, verdadeiras vigas mestras, alicerces sobre os quais se constrói o 

sistema jurídico, dando estrutura e coesão ao edifício jurídico, influenciando assim, 

até mesmo, na interpretação das próprias normas magnas. 

2 - O princípio da dignidade da pessoa humana exerce sua influência sobretudo 

nos chamados direitos fundamentais, os quais, por sua vez, se não incidem 

diretamente sobre a pessoa humana em seu aspecto físico, incidem no 

desdobramento de sua personalidade. 

3 - A dignidade é o primeiro fundamento de todo o sistema constitucional posto e o 

último arcabouço da guarida dos direitos individuais. 

4 - Se o princípio da proporcionalidade serve de instrumento para a resolução de 

eventual conflito entre princípios constitucionais, o que dirá o princípio da 

dignidade da pessoa humana perante a ordem pública, social e econômica que 

serviu de origem ao princípio da proporcionalidade. 

5 - Dentre os princípios ligados aos direitos fundamentais, o direito real de 

hipoteca, abrange diretamente o princípio da dignidade da pessoa humana, da 

igualdade, da legalidade e de ação, de acesso ao judiciário e principalmente, o 

direito a propriedade. 

6 - A contratação de boa-fé é a essência do próprio entendimento entre 0s 

homens e é a presença da ética nos contratos, pois traz para a ordem jurídica um 



elemento de Direito Natural, que passa a integrar a norma de direito, além do 

respeito a dignidade das pessoas contratantes. 

7 - A vontade humana é a fonte e a legitimaçáo da relação jurídica contratual; 

sendo assim, é dela que se origina a força obrigatória dos contratos, cabendo a lei 

colocar a disposição das partes instrumentos para assegurar o cumprimento das 

promessas e limitar-se a uma posição supletiva. 

8 - É preciso distinguir liberdade de contratar e liberdade contratual. Estas devem, 

sem restrições, regular esses interesses, clausulando-os, sem colisão de direitos. 

9 - Se dermos força excessiva a liberdade contratual, ficando o homem livre na 

sociedade, sem condições de discutir razoavelmente sobre suas convenções, será 

ele como um pássaro liberto de uma gaiola, ao fácil alcance de um gavião, pronto 

para atacá-lo, pouco durando sua liberdade. 

10 - A comutatividade nos contratos é princípio essencial de Direito, porque exige 

a equivalência das prestações e o equilíbrio delas, no curso das contratações, 

pois, por ele, as partes devem saber, desde o inicio negocia), quais serão seus 

ganhos e suas perdas. 

11 - A garantia contratual é acessória da obrigação principal e traduz-se numa 

diferente relaçáo jurídica que reforça a expectativa do credor de ver satisfeito o 

seu crédito e o reveste de natureza real ou obrigacional, podendo ser constituída 

pelo próprio devedor ou por terceiro. 

12 - O direito real é um direito subjetivo de conteúdo patrimonial que recai 

diretamente sobre uma coisa ou Um direito e O seu titular goza de um poder de 



exclusão em relação a qualquer outra pessoa, estando o seu exercício protegido 

por uma ação real 

13 - Preferência e privilégio operam no processo, é o órgão judicial que deve 

desenvolver a sua atividade de tal forma que o credor preferencial ou privilegiado 

seja satisfeito com precedência aos outros credores. Isto quer dizer que 

preferência -e privilégio são qualidades da ação executória e não do crédito, da 

responsabilidade executória e não da obrigação. 

14 - A publicidade é exigida nos direitos reais para que sejam respeitados, 

precisamente porque os direitos reais têm validade e eficácia erga omnes, 

necessário é que sejam exatamente conhecidos, inclusive podendo-se saber 

quem é o titular desses direitos. 

15 - A sequela consiste em o direito real aderir a coisa que resta afetada ao titular 

do direito real, perseguindo-a onde quer que ela se encontre, sem a possibilidade 

útil de que se lhe oponham quaisquer situações, inclusive se lastreada em direitos 

obrigacionais. 

16 - Até o registro da hipoteca, o que existe é mero vinculo pessoal entre os 

contratantes, ignorado por terceiros e, por conseguinte, ineficaz no que Ihes diz 

respeito. Somente depois do registro é que surge o direito real, conferindo ao seu 

titular o direito de sequela e preferência. 

17 - Um regime hipotecário adequado deve ser regido por dois importantes 

princípios: o da especialização e o da publicidade, OS quais tem por fim completar 

a evolução do direito hipotecário no que ConCerne a segurança do comércio 

imobiliário e a segurança dos terceiros. 



18 - Pelo direito real, a coisa fica exclusivamente destinada ao pagamento da 

dívida, obviando, na preferência e sequela, o perigo da insolvência do devedor. 

19 - A lei acerca das hipotecas é restritiva, e, portanto, não pode ser ampliada por 

via de interpretação. 

20 - A hipoteca é indivisível, a dizer, cada porção do crédito é garantida pela 

hipoteca inteira e cada porção da coisa hipotecada garante o crédito inteiro, cuja 

indivisibilidade não é da essência da hipoteca; a lei a estabeleceu por 

interpretação da vontade das partes e para melhor garantir o credor. 

21 - O crédito trabalhista goza de superprivilégio e está colocado na ordem de 

preferência acima de qualquer outro, inclusive, do próprio executivo fiscal, só 

cedendo lugar ao crédito acidentário. 

22 - Tirando os créditos trabalhistas, o crédito tributário prefere a qualquer outro, 

seja qual for sua natureza e a data de sua constituição, inclusive, não esta sujeito 

ao concurso de credores. 

23 - A nova lei de falência tem por objetivo a manutenção da atividade produtiva, 

geração de empregos, por meio de mecanismos legais que permitam a 

participação ativa dos credores nas negociações. 

24 - Hipoteca convencional é a realizada por meio de ato bilateral, consensual e 

solene, derivando da livre convenção entre as partes; para assegurar a execução 

de uma obrigaçiio. 



25 - Na execução hipotecária, o pedido é de pagamento e não de entrega do bem. 

O imóvel dado em garantia hipotecária desempenha o papel de objeto 

instrumental, serve apenas de meio de que se valerá o órgão jurisdicional com 

vistas a futura expropriação, da qual resultará a quantia em dinheiro a ser 

entregue ao credor. 

26 - O processo inicia-se pela penhora da coisa hipotecada, com a subsequente 

avaliação, praça e arrematação, preferindo o exequente no preço apurado a todos 

os demais credores, exceto os trabalhistas, fiscais e previdenciários. 

27 - Os bens hipotecados são passíveis de penhora, seja a execução movida pelo 

credor sub-hipotecário ou quirografário, porém, o crédito hipotecário, privilegiado 

que é, envolve a intimação do respectivo credor, devendo ser preferencialmente 

satisfeito, ficando o quirografário com o remanescente. 

28 - É admissivel a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de 

posse, advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que 

desprovido de registro. (Súmula no 84 do STJ). Porém, não se deve extrair dessa 

Súmula o entendimento de que direitos pessoais podem preponderar sobre 

direitos reais legitimamente constituídos. 

29 - Expropriação executiva é o ato estatal coativo por meio do qual o juiz 

transfere o bem do devedor, independentemente de sua concordância, como meio 

de obter a satisfação do direito do credor. 

30 - Na falta de intimação do credor hipotecário sobre a hasta pública, com 10 dias 

de antecedência, há os que entendem que a arrematação será nula, se o credor 

hipotecário optar pelo desfazimento, caso em que poderá rescindir a arrematação. 



31 - É restrito conceder os embargos de terceiro ao credor hipotecário para obstar 

alienação judicial do imóvel objeto da hipoteca. 

32 - A finalidade da avaliação é tornar conhecido a todos os interessados o valor 

aproximado dos bens que irão a praça ou leilão. 

33 - Na execução são designadas duas datas para praceamento (bens imóveis) 

ou leilões (bens móveis). Primeiro por preço superior a avaliação. Não havendo 

licitante, segue-se a segunda praça ou leilão, cuja data já foi previamente 

designada e constou do edital, com a venda a quem mais der, desde que o preço 

não seja vil. 

34 - Arrematação é o ato de aquisição do bem cabível durante a hasta pública, 

mediante lance feito nos limites e exigência da lei, por qualquer interessado, 

inclusive, o próprio credor. 

35 - Adjudicação é o direito que o credor tem, caso as praças tenham transcorrido 

sem licitantes e desde que oferecido o valor da avaliação judicial constante do 

edital, lhe sejam adjudicados os bens penhorados. 

36 - No caso de arrematação de bens móveis, basta o auto de arrematação e a 

entrega da coisa ao arrematante. No caso de imóveis, porem, além do auto de 

arrematação, lavra-se também uma carta de arrematação, que depois deve ser 

registrada no Cartório de Registro de Imóveis competente. 

37 - A remição da execução é a faculdade que o devedor ou qualquer interessado 

têm de requerer a liberação do bem penhorado até antes da assinatura do auto de 

arrematação ou da sentença de adjudicação. pagando-se ou consignando-se o 

valor da divida, mais juros, custas e honorários advocaticios. 



38 - A remição de bens se refere ao direito cabível somente ao cônjuge, ao 

descendente ou ao ascendente do devedor, de requerer a liberação do bem 

penhorado, dentro de certo prazo, depositando-se o preço pelo qual foram 

arrematados ou adjudicados os bens. 

39 - Preço vil é a oferta de preço muito irrisório em relação ao valor da avaliação 

judicial, incapaz de cobrir as despesas processuais e quota razoável do débito. 
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