PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO
PUC-SP

Augusto Passamani Bufulin

Uma análise da hipoteca convencional sobre bens
imóveis no Código Civil de 2002

MESTRADO EM DIREITO

SÃO PAULO
2009

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO
PUC-SP

Augusto Passamani Bufulin

Uma análise da hipoteca convencional sobre bens
imóveis no Código Civil de 2002

MESTRADO EM DIREITO

Dissertação
apresentada
à
Banca
Examinadora como exigência parcial para
obtenção do título de MESTRE em Direito
das Relações Sociais (Direito Civil), pela
Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo, sob a orientação do Prof. Doutor
Nelson Nery Junior.

SÃO PAULO
2009

Banca Examinadora:

Prof. Dr.

Prof. Dr.

Prof. Dr.

Ao meu pai Lorival, meu maior ídolo e
exemplo.

À minha mãe Marlene, responsável por
tudo em minha vida.

À minha irmã Flávia, amiga de todas as
horas.

À Katê, fonte de amor, inspiração e
cumplicidade.

Ao Renato. Obrigado. Não há palavras
para descrever sua importância em
minha vida.

Aos Professores Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade
Nery, Sérgio Shimura e Gilson Delgado Miranda, exemplos de
dedicação, profissionalismo e paixão pelo ensino.

Aos Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado do Espírito Santo, pelo voto de confiança e apoio,
indispensável para a realização deste trabalho.

A razão não funciona instintivamente, mas requer
experiência

e

instrução

para

poder

avançar,

gradualmente, de um tipo de discernimento a outro.

Immanuel Kant

SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO E DELIMITAÇÃO DO TEMA...............................................14
2 TEORIA GERAL DO DIREITO HIPOTECÁRIO...........................................18
2.1 CONCEITO DE HIPOTECA.......................................................................18
2.2 A HIPOTECA COMO DIREITO REAL DE GARANTIA..............................21
2.3 CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DOS DIREITOS REAIS DE
GARANTIA.......................................................................................................30
2.3.1 Direito de seqüela..................................................................................31
2.3.2 Direito de preferência............................................................................33
2.3.3 Acessoriedade........................................................................................40
2.4 PRINCÍPIOS QUE REGEM O INSTITUTO DA HIPOTECA.......................45
2.4.1 Princípio da especialidade....................................................................47
2.4.2 Princípio da publicidade........................................................................57
2.5 REQUISITOS SUBJETIVOS PARA A CONSTITUIÇÃO DA HIPOTECA...59
2.6 REQUISITOS OBJETIVOS PARA A CONSTITUIÇÃO DA HIPOTECA.....80
2.6.1 Inalienabilidade e impenhorabilidade..................................................82
2.6.1.1 A hipoteca e a penhora da pequena propriedade rural........................86
2.6.1.2 A hipoteca e a impenhorabilidade do bem de família...........................92
2.6.2 Hipoteca a non domino e propriedade superveniente.......................96
2.6.3 Hipoteca sobre coisa comum...............................................................99
2.7 INDIVISIBILIDADE DA GARANTIA HIPOTECÁRIA.................................103
2.7.1 Indivisibilidade e sucessores do credor e do devedor.....................109
2.7.2 Indivisibilidade da garantia hipotecária. As súmulas 84 e 308 do
STJ e o art. 1.488 do Código Civil...............................................................111
2.8 VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA...............................................127

2.8.1 Deterioração ou depreciação do valor do bem.................................128
2.8.2 Insolvência ou falência do devedor....................................................131
2.8.3 Impontualidade no pagamento das prestações................................137
2.8.4 Perecimento do bem dado em garantia sem sua substituição........141
2.8.5 Desapropriação do bem dado em garantia........................................145
2.8.6 Perecimento e desapropriação de apenas alguns bens
hipotecados...................................................................................................147
2.8.7 Vencimento antecipado da dívida e juros..........................................150
2.9 VEDAÇÃO DO PACTO COMISSÓRIO.....................................................151
2.9.1 Dação em pagamento...........................................................................157
3 CONTEÚDO DO DIREITO HIPOTECÁRIO................................................160
3.1 ESPÉCIES DE HIPOTECA.......................................................................160
3.1.1 Hipoteca legal.......................................................................................160
3.1.2 Hipoteca judicial..................................................................................163
3.1.3 Hipoteca convencional........................................................................170
3.1.3.1 Objeto da hipoteca..............................................................................172
3.1.3.1.1. A hipoteca sobre imóveis....................................................................174
3.1.3.1.2 A hipoteca sobre os acessórios dos imóveis..........................................176
3.1.3.1.3 A hipoteca de prédios em construção...................................................182
3.1.3.1.4 A hipoteca de bem imóvel em estado de divisão e indivisão...................183
3.1.3.1.5 Hipoteca e aluguéis............................................................................186
3.1.3.1.6 A hipoteca sobre o domínio direto e o domínio útil................................187
3.1.3.1.7 Recursos naturais e o art. 1.230 do Código Civil......................................191
3.1.3.1.8 Estrada de ferro.................................................................................193
3.1.3.1.9 Navios...............................................................................................194

3.1.3.1.10 Aeronaves.....................................................................................196

3.2 ALIENAÇÃO DO IMÓVEL HIPOTECADO............................................197
3.3 CONSTITUIÇÃO DE SUB-HIPOTECA.................................................206
3.3.1 Sub-hipotecas e insolvência do devedor.......................................212
3.4 REMIÇÃO DO IMÓVEL HIPOTECADO................................................217
3.4.1 Remição promovida pelo credor sub-hipotecário...........................219
3.4.1.1 Forma de remição..................................................................................222
3.4.1.2 Efeitos da remição..........................................................................224
3.4.2 Remição promovida pelo adquirente do imóvel hipotecado.......226
3.4.2.1 Abandono do imóvel pelo adquirente do imóvel hipotecado...........234
3.4.2.2 Formalidades do abandono do imóvel pelo adquirente do imóvel
hipotecado............................................................................................................238
3.4.2.3 Prazo para o abandono.........................................................................240
3.4.3 Remição pelo devedor e pelos parentes do devedor
hipotecário.................................................................................................242
3.4.4 Remição pelos herdeiros do devedor hipotecário........................248
3.4.5 Remição pela massa em caso de falência ou insolvência...........249
3.5 AVALIAÇÃO PRÉVIA DO IMÓVEL HIPOTECADO..............................255
3.6 DURAÇÃO E PRORROGAÇÃO DA HIPOTECA..................................262
3.7 PEREMPÇÃO DA HIPOTECA..............................................................267
3.8 REGISTRO DA HIPOTECA CONVENCIONAL....................................272
3.9 EXTINÇÃO DA HIPOTECA CONVENCIONAL....................................287
3.9.1 Desaparecimento da obrigação principal.....................................290
3.9.2 Destruição da coisa........................................................................298
3.9.3 Resolução da propriedade.............................................................299

3.9.4 Renúncia do credor.......................................................................301
3.9.5 Remição..........................................................................................303
3.9.6 Arrematação ou adjudicação........................................................304
3.9.6.1 Insuficiência do produto da arrematação......................................319
3.9.6.1.1 Execução real e pessoal e possibilidade de penhora concomitante
sobre o objeto da garantia real e sobre outros bens do patrimônio do
devedor......................................................................................................322
3.9.6.1.2 Alienação fiduciária em garantia de bens imóveis e excussão
sobre o patrimônio do devedor....................................................................326
3.9.6.1.3 Insuficiência do produto da excussão e necessidade de outra ação..328
3.9.6.1.4 Insuficiência do produto da arrematação e bens de terceiros............330

3.9.6.2 A arrematação, a adjudicação e a classificação dos créditos
na falência................................................................................................332
3.9.6.2.1 Créditos de natureza trabalhista e equiparados...............................334
3.9.6.2.2 Representantes comerciais autônomos..........................................337
3.9.6.2.3 Créditos com garantia real............................................................339
3.9.6.2.4 Créditos tributários.......................................................................342
3.9.6.2.5 Créditos com privilégio especial....................................................346
3.9.6.2.6 Créditos com privilégio geral.........................................................347
3.9.6.2.7 Créditos quirografários.................................................................350
3.9.6.2.8 Créditos decorrentes de multas contratuais, tributárias e outras......352
3.9.6.2.9 Créditos subordinados..................................................................353

3.10 CANCELAMENTO DO REGISTRO DA HIPOTECA.......................353
4 CONCLUSÃO.......................................................................................365
5 REFERÊNCIAS BIBILOGRÁFICAS.....................................................381

RESUMO

O tema da presente dissertação é a análise da hipoteca convencional no
Código Civil de 2002. Trata da teoria geral do direito hipotecário, analisando-se
o conceito de hipoteca, suas características gerais, a hipoteca como espécie do
direito real de garantia, porquanto já está superada qualquer discussão a esse
respeito, os princípios dos direitos reais de garantia e os requisitos básicos
para sua constituição. Aborda, também, a indivisibilidade da hipoteca, o
vencimento antecipado da dívida e as situações que o permitem, a vedação da
cláusula comissória, de forma direta ou indireta, e as conseqüências
acarretadas pela insuficiência do produto da arrematação, após excutida a
coisa. Estuda o conteúdo do direito hipotecário, voltando-se às modalidades de
hipoteca, ao seu objeto, à possibilidade de se alienar o imóvel hipotecado e à
constituição de sub-hipotecas. Verifica, ademais, a remição do imóvel
hipotecado, através de seus diferentes legitimados, a necessidade ou não de
se avaliar judicialmente o bem hipotecado, a duração da hipoteca e as
questões a respeito do registro, da extinção e do cancelamento da hipoteca.

Palavras chave: Direito Hipotecário – Teoria Geral – Conteúdo – Hipoteca
Convencional – Código Civil

SUMMARY

The theme of the present paper is the analysis of the conventional mortgage in
the Civil Code of 2002. It talks about the General Theory of the Mortgage Law,
focusing on the meaning of mortgage, its general characteristics, the mortgage
as kind of real right of pledge, since it's already outdone any discussion about it,
the principles of the real rights of pledge and the basic requisites for its
constitution.

It also talks about the mortgage's indivisibility, the antecipated conquest of debt
and the situations that allow it, the fencing of the comissary claus, ahead or not,
and the results wagoned by the deficient of the sale at auction, after its indeed.

It studies the contents of the mortgage law, focusing on different kinds os
mortgage, its purposes, the possibility of estranging the mortgage property and
the constitution of sub-mortages.

It also analysis the remission of the mortgaged property through its different
lawful, the need or not of valuing in a judicial way the mortgaged thing, the
mortgage's duration and the subjects about the register, the extinction and the
cancellation of the mortgage.

Key word: Mortage Law – General Theory – Contents – Convencional Mortage
– Civil Code.

14

1 INTRODUÇÃO E DELIMITAÇÃO DO TEMA

A hipoteca, a qual foi objeto de estudo por autores como Clóvis Beviláqua,
Azevedo Marques, Affonso Fraga, Tito Fulgêncio e Dídimo A. da Veiga, é tema
cujo interesse ainda continua atual, uma vez que sua utilização ainda é feita
com freqüência, constituindo-se como meio hábil de garantia creditícia no
Brasil.

A hipoteca convencional é o tema por nós escolhido para estudo nesta
dissertação em virtude de sua importância no mundo jurídico, representando a
imensa maioria dos casos ocorridos na prática, com exceção das hipotecas
regidas pelo Sistema Financeiro da Habitação, e por servir de aplicação
subsidiária às outras espécies.

A hipoteca prevista no Código Civil de 2002 precisa ser estudada de acordo
com os novos entendimentos feitos pela doutrina e pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, que modifica algumas de suas características
principais, provocando alterações especialmente importantes, como no direito
de seqüela.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça será objeto de estudo e
determinadas posições, objeto de crítica, por tolherem por completo a eficácia
da hipoteca como instrumento acessório preferencial pelos credores na
concessão de crédito, o que acaba por provocar sua substituição por outros

15
instrumentos

aparentemente

mais

idôneos

a

servir

de

garantia

em

determinadas relações jurídico-comerciais.

Embora a hipoteca tenha configuração específica em relação aos demais
direitos reais de garantia, ambos apresentam inúmeras semelhanças entre si.
Por isso, será realizado um estudo inicial da Teoria Geral do Direito
Hipotecário, apresentando as peculiaridades que incluem a hipoteca como um
direito real de garantia, suas características principais e os princípios que a
regem.

Abordar-se-ão também os requisitos subjetivos para a constituição da hipoteca,
com a resolução de problemas ocorridos nas lides forenses, em razão de
dúvidas sobre a validade ou não da constituição de hipoteca por determinadas
pessoas em situações especiais e os requisitos objetivos, com enfoque
especial na constituição de hipoteca da pequena propriedade rural e a hipoteca
de bem de família.

As hipóteses de vencimento antecipado da dívida, a proibição do pacto
comissório, ainda que previsto de forma disfarçada em contratos celebrados
entre credor e devedor, e as conseqüências da insuficiência do valor do bem
hipotecado, adjudicado ou arrematado, também serão objeto de indagações e
opiniões.

Destacar-se-ão a indivisibilidade da garantia hipotecária e a nova redação
advinda com o art. 1.488 do Código Civil. Procuraremos demonstrar que a
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indivisibilidade não é um princípio geral do direito hipotecário e o que poderá vir
a ocorrer quando confrontada com novos princípios contratuais, como o da
boa-fé objetiva e da função social dos contratos.

Discutiremos se o posicionamento encampado pelo Superior Tribunal de
Justiça através da Súmula 308 de fato reflete a melhor orientação a ser dada a
matéria, através de posições doutrinárias, mas sem olvidar as conseqüências
econômicas geradas com sua utilização.

Após a análise dos temas previstos na Teoria Geral do Direito Hipotecário,
passaremos a apreciar o conteúdo do direito hipotecário, abordando as outras
espécies de hipoteca, como a legal e a judicial, o objeto da hipoteca e a
constituição de sub-hipotecas. Entre as espécies de hipoteca, algumas
indagações sobre a hipoteca judicial serão empreendidas, especialmente se
ela atualmente possui ou não todas as características principais dos direitos
reais de garantia.

A remição do imóvel hipotecado, a avaliação prévia do imóvel hipotecado e o
seu revigoramento com a inclusão do art. 1.484 ao novo Código Civil também
serão objeto de estudos específicos.

Por fim, verificaremos aspectos temporais da garantia hipotecária, como a
duração, a prorrogação e a extinção da hipoteca convencional.
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No decorrer do trabalho e, especificamente, em sua última parte, serão
colacionadas nossas conclusões acerca da matéria objeto de estudo.

Nesta dissertação, não foi nossa preocupação a análise minuciosa das
questões processuais, porém, foram vistas e discutidas sempre que
indispensáveis para uma compreensão harmônica do tema.
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2 TEORIA GERAL DO DIREITO HIPOTECÁRIO
2. 1 CONCEITO DE HIPOTECA

O Código Civil de 2002 não apresenta um conceito preciso acerca do instituto
da hipoteca, acompanhando, nesse sentido, o Código Civil espanhol que, no
art. 104 da Ley Hipotecaria, apenas afirma que: “la hipoteca sujeta directa e
inmediatamente los bienes sobre que se impone, cualquiera que sea su
poseedor, al cumplimiento de la obligation para cuya seguridad fue constituida”.

A despeito da ausência de uma definição de hipoteca, tal fato não impediu que
nossos autores a conceituassem, identificando-a com suas características
principais.

Clóvis Beviláqua define-a como “um direito real, que recai sobre imóvel, navio
ou aeronave, alheio, para garantir qualquer obrigação de ordem econômica,
sem transferência da posse do bem gravado para o credor”1.

Affonso Fraga afirmava que a hipoteca é “o direito real que o credor tem na
coisa alheia deixada na posse e disposição do seu dono para na falta do
pagamento no vencimento do crédito, promover a sua venda em juízo e sobre
o preço se pagar com prelação do que lhe for devido”2.

1

BEVILÁQUA, Clóvis. Direito das Coisas. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, p. 114.
AFFONSO FRAGA. Direitos Reaes de Garantia. São Paulo: Livraria Acadêmica, 1933, p.
400.

2
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Lacerda de Almeida entendia que “a hypotheca é um direito real sobre coisa
immovel determinada, em virtude da qual o preço do mesmo immovel garante
immediata e preferentemente o pagamento de uma responsabilidade do valor
determinado, uma vez que constem do registro as declarações exigidas por
lei”3.

Carvalho Santos define-a como “o direito real de garantia, concedido a certos
credores, de serem pagos pelo valor de certos bens do devedor, dados em
garantia, e com preferência a outros credores, se seus créditos estiverem
devidamente transcritos”4.

No direito português5, italiano6 e francês7, os conceitos de hipoteca são muito
semelhantes aos de nossa doutrina.

Edmundo Gatti definiu-a como “el derecho real constituído em seguridad de un
credito sobre las cosas inmuebles del constituyente, que quedan en su poder y
son gravadas em una suma cierta de dinero de curso legal em la República”8.

3

LACERDA DE ALMEIDA, Francisco de Paula. Direito das Cousas. 1. ed. Rio de Janeiro: J.
Ribeiro dos Santos Livreiro-Editor, 1928, tom. 2, §128.
4
CARVALHO SANTOS, J.M. Código Civil Brasileiro Interpretado. 12. ed. Rio de Janeiro:
Freitas Bastos, 1982, vol. X, p. 260.
5
A hipoteca confere ao credor o direito de ser pago pelo valor de certas coisas imóveis ou
equiparadas, pertencentes ao devedor ou a terceiro, com preferência sobre os demais credores
que não gozem de privilégio especial ou de prioridade de registro (art. 686, 1ª parte, do Código
Civil português).
6
“L’ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo
acquirente, i bene vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul
prezzo ricavato dall’espropriazione” (art. 2.808, parágrafo primeiro, do Código Civil italiano).
7
Observe que o antigo art. 2.114 do Código Civil francês foi renumerado para o art. 2.393, com
a edição da Ord. Nº 2006-346, de 23 de março de 2006, mas manteve o conceito de hipoteca
ao estabelecer que “L’hypotheque este um droit réel sur lês immeubles affectés à
l’acquittement d’une obligation”.
8
GATTI, Edmundo. Teoria General de los derechos reales. Buenos Aires: Abeledo-Perrot,
1975, p. 139.
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Os irmãos Mazeaud afirmaram que a hipoteca “es una garantia real que, sin
llevar consigo desposesión actual del propietario de un inmueble, le permite al
acreedor, si nos es pagado al vencimiento, embargar esse inmueble em poder
de quien se encuentre, rematarlo y cobrar él primero sobre el precio”9

Mais modernamente, Caio Mário da Silva Pereira definiu-a como “o direito real
de garantia de natureza civil, incidente em coisa imóvel do devedor ou do
terceiro, sem transmissão da posse ao credor”10 e Maria Helena Diniz
conceituou-a como sendo

um direito real de garantia de natureza civil, que grava coisa imóvel ou bem que
a lei entende por hipotecável, pertencente ao devedor ou a terceiro, sem
transmissão de posse ao credor, conferindo a este o direito de promover a sua
venda judicial, pagando-se, preferentemente, se inadimplente o devedor. É,
portanto, um direito sobre o valor da coisa onerada e não sobre sua
11
substância .

Pelos conceitos expostos, pode-se verificar que a hipoteca é um direito de
garantia que permite ao credor resguardar, no patrimônio do devedor, um
determinado bem imóvel para que, em caso de inadimplemento, possa
promover a excussão judicial desse bem12, com preferência sobre o produto da
alienação em relação a outros credores.

9

MAZEAUD, Henri – Leon – Jean. Leciones de derecho civil. Traduccion de Alcalá Zamora y
Castillo. Buenos Aires: Ejea, 1978, Parte Tercera, vol. I, p. 255.
10
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. 19. ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2007, vol. IV, p. 132.
11
DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 2007,
vol. IV, p. 526.
12
A hipoteca não assegura o direito sobre a própria coisa, mas apenas uma preferência sobre
o valor da coisa após sua excussão judicial. A proibição a que o credor fique com a coisa em
caso de inadimplemento será abordada mais adiante.
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2. 2 A HIPOTECA COMO DIREITO REAL DE GARANTIA

A garantia pessoal implica que, para além do patrimônio do devedor, exista o
patrimônio de um terceiro responsabilizado pelo pagamento da mesma dívida.
Pressupõe, portanto, uma adjunção de bens penhoráveis, que se acrescentam
aos que integram o patrimônio do devedor13.

A garantia pessoal é representada pela totalidade dos bens (excetuados
apenas os definidos como impenhoráveis pela lei processual) componentes do
patrimônio de terceiro estranho à relação contratual principal14.

Giuseppe Bozzi afirma que dentre as garantias pessoais pode-se distinguir as
típicas, como a fiança e o aval, e as atípicas (garantia autônoma ou carta de
conforto), consoante encontrem ou não regulamentação legal15.

Entre as garantias pessoais típicas de maior aceitação no nosso ordenamento
jurídico, a fiança e o aval encontram um lugar privilegiado, diante da freqüência
com que são utilizadas no tráfego jurídico.

O contrato de fiança pode ser definido como aquele em que uma das partes
(fiador) assume a obrigação perante a outra (credor ou beneficiário) de
entregar a prestação devida por terceiro (devedor ou afiançado), caso este não
o faça. É contrato de garantia. Isso significa que a fiança sempre está ligada a
13

ROMANO MARTINEZ, Pedro; FUZETA DA PONTE, Pedro. Garantias de Cumprimento. 4.
ed. Coimbra, 2003, p. 82..
14
COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Civil. São Paulo: Saraiva, 2005, vol. III, p. 247.
15
BOZZI, Giuseppe. Le Garanzie Atipiche – Garanzie Personali. Milão: Giuffrè, vol. I, 1999, p.
34 e seq.
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outro contrato, com vistas a atenuar o risco de inadimplemento de uma de suas
partes16.

O aval é um instituto jurídico próprio do Direito Cambiário e constitui uma
declaração unilateral, prestada por terceiro a favor de qualquer um dos
obrigados no título de crédito, que garante ao credor que o débito será saldado,
caso seu garantido não o faça. É fundamento do instituto, e guarda coerência
com os princípios do Direito Cambiário, sua natureza de ato jurídico unilateral;
dele extrai-se apenas a afirmação de seu autor, o avalista, de que saldará o
débito caso seu garantido não o faça17.

O direito real de garantia, por sua vez, é o que confere ao credor a pretensão
de obter o pagamento da dívida com o valor de bem aplicado exclusivamente à
sua satisfação. Sua função é garantir ao credor o recebimento da dívida, por
estar vinculado determinado bem ao seu pagamento. O direito do credor
“concentra-se sobre determinado elemento patrimonial do devedor”18.

Silvio Rodrigues, em conceito semelhante, assevera que “o direito real de
garantia é o que confere a seu titular a prerrogativa de obter o pagamento de
uma dívida com o valor ou a renda de um bem aplicado exclusivamente à sua
satisfação”19.

16

COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Civil. São Paulo: Saraiva, 2005, vol. III, p. 244.
MAMEDE, Gladston. Títulos de Crédito. São Paulo: Atlas, 2003, p. 133.
18
GOMES, Orlando. Direitos Reais. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 378.
19
RODRIGUES, Silvio. Direito Civil. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 1987, vol. V, p. 321.
17
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Ao contrário do que possa parecer, as garantias pessoais não são as
preferíveis no tráfego jurídico, em que pese a totalidade dos bens de terceiro
ficar garantindo a adimplência do contrato principal. A garantia real é a mais
adotada por vincular de forma específica um bem do patrimônio de terceiro à
satisfação da obrigação20.

Como a hipoteca gera para o credor não a possibilidade de se imitir na posse
da coisa de forma direta, mas, apenas, a faculdade de levar o bem à excussão
judicial, assegurando-lhe preferência sobre o produto obtido com a venda da
coisa, alguns autores entenderam que essa particularidade afastaria a
caracterização da hipoteca como um direito real em sua feição normal. Tal
particularidade havia sido comentada por Clóvis, que, todavia, a repeliu21.

Cunha Gonçalves foi um dos doutrinadores que afastavam a hipoteca e os
demais direitos de garantia dos direitos reais. Afirmava o estudioso que:

1.º O direito real tem como característica o ser um jus in rem alienam, uma
fracção do direito de propriedade, e, como tal, é exercido directamente na cousa
e pode ser oposto a todos os terceiros; enquanto que o credor hipotecário
nenhum direito exerce sobre a cousa, mas sim sobre o valor dela, antes e
depois de vendida, razão por que alguns escritores consideram a hipoteca como
um direito real de segundo grau, quando seria mais razoável reconhecer que ela
não é direito real, pelo menos no direito português, que é bem diverso do direito
germânico e se afastou da fidúcia do direito romano como se afastou da nova
Satzung do direito germânico,
2.º É absolutamente inexato que a cousa hipotecada se considera alienada em
proporção da quantia garantida, asserção que é desmentida, não só pelo
20

Como adverte Fábio Ulhoa Coelho: “em primeiro lugar, porque a vinculação dificulta muito a
alienação do bem. O proprietário de imóvel hipotecado não encontra comprador interessado
em adquiri-lo sem a prévia liberação do gravame. Além disso, sendo decretada a insolvência
do garante, o credor com garantia real goza da mais elevada preferência na ordem de
classificação dos créditos. Quer dizer, graças à vinculação de seu direito a bem específico do
patrimônio do insolvente, o pagamento será feito antes dos demais. O titular de garantia
pessoal simples (desprovida de privilégio geral ou especial) não goza de nenhuma preferência
no concurso de credores” (Op.cit., p. 247).
21
Op.cit., p. 129.
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disposto no art. 903, mas sobretudo, pelos arts. 888, 1.005 e 1.012, que só
atribuem ao credor hipotecário uma preferência sobre o produto ou sobre o
preço da cousa hipotecada, - o que nos mostra que nenhuma parcela dessa
cousa pertence a esse credor, - pelo art. 1.017, que autoriza implicitamente o
devedor a hipotecar a mesma cousa a diversos credores, - assim como pode
vende-la, doa-la, ou doutro modo dispor dela, - o que ele não poderia fazer, se a
hipoteca fosse uma alienação; enfim, pelo art. 1.027 ns. 2º e 3º, que nos revela o
carácter puramente acessório da hipoteca, a qual pode extinguir-se sem que o
devedor deixe de ser proprietário e possuidor pleno e absoluto da cousa
hipotecada. Se esta cousa fica alienada ao credor, para que tem de ser ela
executada e penhorada pelo mesmo credor? E como é arrematada por outra
pessoa? E como se explica que o arrematante ou um comprador do prédio
hipotecado pode expurgar a hipoteca, forçando o credor a receber a importância
do seu crédito? E como se explica que esse credor pode não receber nada do
preço dela ou porque a dívida garantida se extinguiu ou porque a hipoteca foi
anulada em embargos do executado, ou porque foi absorvido pelos créditos
privilegiados o produto da arrematação? Porventura, o devedor, quando paga ao
credor hipotecário, faz a compra da cousa hipotecada? O conceito de alienação
é inconciliável com o de garantia; porque este último envolve a implícita intenção
de não querer o devedor alienar a cousa onerada com a sua obrigação. Por isso
é que se torna preciso executa-lo, penhorar e arrematar essa cousa, em suma,
coagi-lo a aliena-la, mas a qualquer comprador, que pode não ser o credor
hipotecário. E este, se não for graduado em concurso de credores, terá de a
pagar por inteiro, o que mostra que nenhuma parte dela lhe pertencia,
3.º A possibilidade de executar a cousa hipotecada em poder do terceiro
possuidor não traduz um direito real, que não deve ser confundido com o direito
de seqüência; porque este direito é uma conseqüência forçosa do registo da
hipoteca, está subordinado a este registo. O adquirente duma cousa hipotecada,
após o registo, não pode alegar ignorância de que ela servia de garantia a um
crédito alheio, e, por isso, tem de se sujeitar à execução ou expurgação da
hipoteca. Mas, o possuidor executado tem acção de regresso contra o devedor
alienante (art. 1.052 nº3º), o que seria inexplicável se a hipoteca fosse um direito
real. O direito de seqüência é, apenas o complemento natural do direito de
preferência inerente à hipoteca,
4.º Não é exacto que a hipoteca existe entre o credor e o devedor
independentemente de registo, pois que o art. 951, na sua 1ª parte, é só uma
regra, que reforça o art. 702 sobre a obrigatoriedade dos contratos e firmeza dos
direitos adquiridos por convenção; contém na 2ª parte todas as excepções dos
direitos que só pelo registo produzem efeito em relação a terceiros, e uma
dessas excepções é o disposto no art. 888, o qual declara ser o registro um dos
caracteres essenciais da hipoteca; de tal sorte que, sem o registo, não é
possível a execução hipotecária; o crédito é comum, como se não tivesse tal
garantia, o que está bem expresso nos arts. 1.006 e 1.018. Não é prova contra
isto o disposto no art. 812 do extinto Código de Processo Civil de 1876; pois este
artigo não diz que, numa execução comum, havendo bens hipotecados sem
registo, devem estes ser nomeados à penhora; mas sim que, tratando-se de
dívida com hipoteca, a penhora começará pelos bens a que a mesma hipoteca
respeitar, e, portanto, independentemente de nomeação. Isto, porém, só se
podia verificar na execução hipotecária. Esse art. 812 devia ser interpretado e
aplicado em conjugação com o art. 953 do mesmo Código, que diz: “se o
executado não pagar no decêndio, seguir-se-á a penhora dos bens hipotecados,
sem dependência de nomeação”. E assim se explica que o § único do mesmo
art. 812 prevê a nomeação de outros bens, quando a dívida for garantida com
privilégio ou consignação, e não se refere a idêntica nomeação quando haja
hipoteca. Demais, o legislador, na frase “dívida com hipoteca”, só podia referirse à hipoteca registrada; pois a hipoteca não registrada, além de fazer supor
uma negligência do credor, que o legislador certamente não quis proteger, é
ineficaz em juízo, como logo o art. 834 do mesmo Código do processo civil nos
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mostra. Mas, a prova de que a hipoteca não registrada é ineficaz, mesmo entre
as partes, está em que o devedor pode vender ou doar o prédio hipotecado,
hipotecá-lo de novo, etc., e estes actos, sendo registrados, inutilizarão
absolutamente aquela hipoteca não registrada,
5.º Se o credor não pode penhorar outros bens enquanto não sejam
arrematados ou hipotecados, não é porque a hipoteca não seja um direito real;
mas, sim porque o credor hipotecário não deve ter a faculdade de prejudicar o
devedor e os outros credores onerando bens desnecessários ao seu
pagamento; e, doutro lado, a hipoteca implica obrigações ao credor, entre as
quais a de se pagar, primeiro, com os bens hipotecados, deixando livres os
outros. A lei presume que a hipoteca é garantia suficiente e como tal foi aceita,
22
até prova em contrário” .

Asseverava, ainda, que quando muito a hipoteca poderia ser considerada um
ônus real, por absolutamente diferenciada dos direitos reais23.

Orlando Gomes rechaça com veemência essa posição, pois, para ele

sem dúvida, os direitos pignoratícios distinguem-se dos outros direitos reais que
são propriedades imperfeitas, mas nem por isso devem ser excluídos da
categoria dos direitos reais. Caracterizam-se estes pelas particularidades de se
exercerem sem interferência de quem quer que seja. Ora, o direito do credor de
promover a venda judicial da coisa dada em garantia não depende, para seu
exercício, de intermediário. Por outras palavras, não está subordinado ao
consentimento do devedor. O credor atua, por conseguinte, de modo imediato
24
sobre a coisa, e é isso, precisamente que caracteriza o direito real .

A posição de Orlando Gomes é compartilhada por Carvalho Santos, quando
também refuta a posição de Cunha Gonçalves com o seguinte argumento:

A hipoteca é incontestavelmente, um direito real idêntico a todos os outros, na
sua essência, porque recai sobre a propriedade e a restringe; diferente, apenas,
das outras na maneira por que onera a própria propriedade (cfr. PACIFICIMAZZONI, ob.cit., n. 102; PONT, ob.cit., vol. 1, número 327). O engano, a nosso
ver, está em supor que o direito real pressuponha uma influência direta do titular
do direito sobre a coisa, ou o exercício do ato material sobre ela. Mas, colocada
a questão em seus verdadeiros termos, fácil é mostrar que assim não é. Os
22

CUNHA GONÇALVES, Luiz da. Tratado de Direito Civil. 2. ed. São Paulo: Max Limonad,
1955, vol. V, tomo I, p. 442-444.
23
Op.cit., p. 444.
24
GOMES, Orlando. Direitos Reais. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 379.
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direitos reais sobre coisas alheias, alguns pelo menos, os denominados de
primeira categoria, atribuem a seus titulares a faculdade de exercer atos
materiais sobre os bens em que recaem. É o que se dá no usufruto, na
25
enfiteuse, no uso, na habitação .

E prossegue:

Dizem que a hipoteca não é um desmembramento da propriedade, porque não é
um direito de uso, nem um direito de gozo, nem tampouco um direito de dispor,
sendo certo, na opinião dos que isso sustentam, que o desmembramento da
propriedade só se verifica quando o direito real instituído sobre um imóvel
transfere ao adquirente um destes três direitos, que a integram: o direito de uso,
o de gozo e o de disposição. Mas é preciso convir que o credor hipotecário tem
um direito que ele pode ceder, direito que pode ser acrescido, ou diminuído com
o valor do objeto sobre o qual recai, que segue, por toda parte esse objeto, que
pode ser oposto a todos, como o direito de propriedade e sob as mesmas
condições, que limita os direitos de disposição do próprio dono, que dá direito de
preferência sobre o preço. Ora, se a propriedade do devedor hipotecário é
diminuída, parece evidente que quem adquire a fração que ele perde é o credor.
Logo, este, com o adquirir a fração dos direitos do proprietário, fica investido de
um direito real, porque justamente priva o proprietário de exercer todos os
26 27
direitos que ele adquiriu sobre a coisa”
.

Realmente, ainda que se diga que às vezes a oponibilidade do direito real de
hipoteca possa ceder em algumas situações28 ou que em outras prevaleçam
alguns créditos que a lei elenca como preferenciais, como o tributário ou o
25

CARVALHO SANTOS, J.M. Código Civil Brasileiro Interpretado. 12. ed. Rio de Janeiro:
Freitas Bastos, vol. X, p. 263.
26
CARVALHO SANTOS, J.M, ob.cit., p. 265.
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Affonso Fraga também traz inúmeros argumentos para refutar a posição de Cunha
Conçalves. Um deles é o de que “o direito hipotecário, embora não transpareça pela prática de
atos contínuos e positivos sobre o seu objeto, todavia, por seu laço invisível e poderoso afeta
um ou mais bens especializados do patrimônio do devedor, os prende e sujeita à alienação
para o fim determinado de seu titular pagar-se com prelação sobre outro qualquer credor, e
como esta é da essência do próprio direito e constitui a sua principal finalidade, segue-se que
não é admissível negar-se-lhe a natureza real, pois, como pelo mesmo fundamento, declara o
notável jurista PESCATORE, a hipoteca, conferindo sempre o poder de alienar a coisa não
para todos os fins possíveis, mas para um só determinado, o de realizar a satisfação do crédito
assegurado, é um direito real incluído no domínio” (Direitos Reaes de Garantia – Penhor,
Antichrese e Hypotheca. São Paulo: Livraria Acadêmica, 1933, p. 410).
28
O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados pronunciamentos, assegurou o direito de
promissários compradores em detrimento do credor hipotecário. Conferir REsp 239557/SC;
Relator Ministro Ruy Rosado de Aguiar; Quarta Turma; DJ: 02/05/2000; DP: 07/08/2000, p.
113; Resp 187940/SP; Relator Ministro Ruy Rosado de Aguiar; Quarta Turma; DJ: 18/02/1999;
DP: 21/06/1999, p. 164; REsp 329968/DF; Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira;
Quarta Turma; DJ: 09/10/2001; DP: 04/02/2002, p. 394; REsp 401252/SP; Relator Ministro Ruy
Rosado de Aguiar; Quarta Turma; DJ: 28/05/2002; DP: 05/08/2002, p. 352; REsp 287774/DF;
Relator Ministro Ruy Rosado de Aguiar; Quarta Turma; DJ: 15/02/2001; DP: 02/04/2001, p.
302.
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trabalhista, tais fatos não desnaturam a hipoteca como direito real, mas apenas
estabelece uma hierarquia de interesses que a própria lei estatui. Por isso,
Arruda Alvim nos fornece importante lição, ao comentar que

Se os direitos reais são direitos absolutos, dentro do sistema jurídico, este
predicado é, desde logo, indicativo de que – salvo leis e textos expressos, cujas
hipóteses são excepcionais, e, portanto, taxativamente indicadas, porque
derrogatórias desse atributo – no confronto com outros direitos, que são,
precisamente, os de caráter obrigacional (pessoais ou creditórios), prevalecem
os direitos reais. Deflui, precisa e justamente, desse atributo – direito absoluto –
a validade e a eficácia de tais direitos, em relação a todos, quer dizer, têm os
direitos reais validade e eficácia erga omnes. O que se deseja sublinhar é que
esses atributos – dentre outros – não são atributos discutíveis, senão que o
entendimento doutrinário é absolutamente uniforme a respeito de sua existência,
29
nos dias correntes, como, também, ao longo da história do direito .

Posteriormente, surgiu outra posição, capitaneada por Carnellutti, que entendia
a hipoteca não mais como um direito substantivo, mas, sim, como um direito
processual. Essa posição entendia que desde que o credor de dívida com
garantia real tivesse a faculdade de fazer-se pagar preferencialmente, tendo
privilégio sobre a coisa vendida, não haveria necessidade alguma do direito
real para explicar o seu direito de excussão. Os efeitos da hipoteca, ou seja, o
de fazer-se pagar com privilégio sobre a coisa e o de vendê-la em hasta
pública, seriam efeitos processuais.

Guilhermo Borda, ancorado em Carnellutti, também nega a característica de
direito real aos direitos de garantia. Leiamos suas palavras:

Com mayor rigor cientifico, CARNELUTTI niega tambien que la hipoteca tenga el
caracter de un derecho real sobre el inmueble; sostiene que se trata
29

ARRUDA ALVIM NETO, José Manoel de. No confronto entre uma situação de direito real
e outra de direito obrigacional – salvo lei expressa em sentido contrário – prevalece,
sempre, a situação de direito real legitimamente constituída. Parecer publicado na Revista
de Direito Privado, nº 4. São Paulo: RT, outubro-dezembro de 2000, p. 171-172.
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simplesmente de un derecho que acuerda rango preferente em el momento de
distribuirse el producto de la expropriación forzada; es decir, no se trata de um
derecho substantivo, sino de um derecho subjectivo procesal. Por ello, no debe
30
hablarse de un derecho real de hipoteca sino de accion hipotecaria .

Apesar de não ter angariado muitos adeptos no Brasil, a tese de Carnellutti foi
acolhida, ao que parece, por Celso Agrícola Barbi31 e Cândido Rangel
Dinamarco32.

No entanto, considerar a hipoteca como um instituto de direito processual não é
a solução mais adequada. Em crítica a essa posição, salienta Washington de
Barros Monteiro que

na hipoteca, presentes se acham todos os atributos do direito substancial e não
do meramente formal. As leis processuais, em relação às leis de fundo,
consoante técnica de Bentham, chamam-se leis adjetivas, por equiparação aos
adjetivos, que só existem, na linguagem, em função dos substantivos. Pois bem,
a hipoteca não tem esse caráter adjetivo. Pela sua estrutura, feição, predicados
e efeitos, inscreve-se indiscutivelmente entre os direitos substantivos,
33
disciplinados pelas leis de fundo. O direito privado é o seu campo .

Tal posicionamento também é seguido por Orlando Gomes. Para o estudioso:

A relação jurídica pignoratícia – tomada essa expressão no seu mais alto sentido
– é fundamentalmente de Direito Substantivo, Civil ou Comercial. Seus efeitos
processuais produzem-se como tendência típica que só se objetiva em momento
ulterior. O direito de promover a venda judicial do bem não se exerce fatalmente,
mas tão-só se o devedor não pagar a dívida. Feito o pagamento, no tempo
devido, o direito real de garantia extingue-se, sem ter apresentado, em sua
existência, qualquer sinal de subordinação ao direito processual. Nenhum efeito
30

BORDA, Guilhermo. Tratado de Derecho Civil. Direitos Reales.II. 2. ed. Buenos Aires:
Editorial Perrot, 1978, p. 218.
31
“A moderna doutrina processual analisou o instituto da hipoteca e demonstrou que ele não é
de direito civil, mas um verdadeiro contrato de direito processual” (Comentários ao Código de
Processo Civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1981, vol. I, p. 10-11).
32
DINAMARCO, Cândido Rangel. Execução Civil. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 1994, p. 223 e
248.
33
BARROS MONTEIRO, Washington. Curso de Direito Civil. 38. ed. São Paulo: Saraiva,
2007, vol. III, p. 408.
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processual se produz havendo pagamento voluntário. A relação jurídica é,
34
assim, precipuamente de direito material .

Ao que parece, não há dúvida de que a hipoteca é um direito real de índole
civil. Constituída a hipoteca, seus efeitos só irão espraiar-se na esfera
processual se o devedor hipotecário não pagar a dívida no tempo e no modo
estabelecidos. Só assim é que terá o credor a prerrogativa da preferência
quando da excussão da garantia. Todavia, o que olvidam os autores que
advogam a tese de considerar-se a hipoteca como um direito processual é que
pode muito bem vir o credor a pagar pontualmente a dívida.

O nosso Código Civil expressamente caracteriza a hipoteca como direito real
no art. 1.225, IX, afastando qualquer dúvida acerca da natureza real do
instituto.

Pelo conceito que se extrai da hipoteca, pode-se afirmar que ela se apresenta
como um direito real de garantia, direito esse de extrema aplicação, seja no
Brasil, seja nos ordenamentos estrangeiros35.
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GOMES, Orlando. Direitos Reais. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 380.
Dídimo da Veiga informa que “o direito inglez, aliás pouco influenciado pelo direito romano
(E. Glasson, Lê mariage civil et lê divorce, Parte Geral, pág. 40) conservou a ampla esphera de
acção da hypotheca, admittida naquele direito. O mortgage inglez pode ter por objeto não
somente bens moveis, como toda a espécie de direitos reaes, as rendas de immoveis, e o
direito de resgate na venda a retro. (E. Glasson, Droit d’Anglet, 6, pág. 392). Com esta feição
romana foi a hypotheca aceita no direito civil dos Estados Unidos da América do Norte (Kent’s
Commentaries on american law, vol. 4º, Lecture 58, pág. 135), apezar da opinião em contrario
de Butler, que Kent refuta de modo completo (nota a á citada Lecture 58). Veles Sarsfield ao
comentar o mortgage do direito inglês informa que “En Inglaterra no hay hipoteca convencional
o por contrato. Para garantirse el acreedor, se usa de un contrato que alguna semejanza tiene
com la venta bajo el pacto de retroventa. Para garantir la restitución de la cantidad prestada, el
deudor transfiere al acreedor la posesión legal de um inmueble, y estipula que hecho el pago
de la deuda al tiempo convenido, la posesión del inmueble le será restituída. Esta contrato se
llama mortgage. El acreedor o mortgager no entra siempre em posesión real del inmueble,
pues esta circunstancia no es indispensable, pero puede serle dada. No cumpliendo el deudor
al vencimiento de la deuda, el inmueble queda adquirido definitivamente por el acreedor; pero a
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2.3. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DOS DIREITOS
REAIS DE GARANTIA

Podem ser identificadas três características principais: (a) o direito de seqüela;
(b) o direito de preferência e (c) a acessoriedade. Tanto o direito de seqüela
como o de preferência, na verdade, não são características unicamente dos
direitos reais de garantia, mas de todos os direitos reais. No entanto, nos
primeiros essas características afloram e assumem papel de inegável
importância para sua manutenção e finalidade.

fin de que el deudor no sea despojado de un inmueble valioso por una deuda menos
importante, las cortes de equidad están autorizadas para imponer su autoridad. Si el mortgager
ofrece el pago efectivo de la deuda, los intereses y gastos, hace citar al acreedor ante una de
esas cortes para obtener la restitucion de su inmueble, y si no se presenta otra causa de
detención del inmueble por el acreedor, se le hace justicia a su demanda. Verdaderamente el
inmueble que garantiza la deuda es solamente uma prenda em seguridad del crédito. Por el
Estatuto 3 y 4, de Guilhermo IV, sección 28, cap. 22, la accíon o la demanda del deudor no es
admisible después de pasados veinte años, desde el dia que, conforme al contrato, entro el
acreedor em posesión del inmueble, o desde que reconoció por escrito el derecho del deudor
para reclamar la restitución del inmueble, debiendo el acreedor dar cuenta de los frutos
percibidos. Además le es permitido a este, mientras que el préstamo no há sido reembolsado,
intentar uma acción ante las cortes de equidad, con el objeto de que el deudor le satisfaga la
deuda em um término fijo, y de no hacerlo así, para que sea privado de la facultad de reclamar
la restitución del inmueble. El propietario de um inmueble puede constituir muchos mortgages
fingidos que según su fecha gozan de preferência. No hay obligación del hacer públicos los
mortgages. La represión de los fraudes a que den lugar pertenece a las Cortes de equidad.
Véase LAYA, Derecho inglês, t. 1. La hipoteca legal a favor de las mujeres casadas por los
bienes introducidos al matrimonio, o que adquieren después, tampoco existe en Inglaterra. Ni
es concedida a los menores sobre los bienes de sus tutores o curadores. Existe uma especie
de hipoteca judicial. El acreedor puede pedir que el escribano competente haga um cuadro
general de sus deudas, que han sido juzgadas contra el deudor, y despúes de publicado, los
que han obtenido sentencia a favor de sus créditos son preferidos a los mortgages posteriores.
El Estado goza de preferência sobre los bienes de los administradores públicos, sin ninguna
mención del crédito em registros públicos” (SARSFIELD, Dalmácio Vélez. Código Civil de la
República Argentina. 6. ed. Buenos Aires: Errepar, 2007, p. 398).
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2.3.1 Direito de seqüela

Em relação à seqüela, o art. 1.419 do Código Civil estipula que “nas dívidas
garantidas por penhor, anticrese ou hipoteca, o bem dado em garantia fica
sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação”.

Luís Carvalho Fernandes leciona que

a seqüela é a manifestação da inerência dos direitos reais e por isso são
múltiplas as suas manifestações, de algum modo ligadas ao particular conteúdo
de cada uma das suas modalidades. Dito por outras palavras, a seqüela
assegura ao titular do direito a actuação sobre a coisa, que se mostre adequada
à realização, através dela, do seu interesse, segundo as faculdades que
integram o seu direito. Por assim ser, é corrente a doutrina apontar a seqüela
como característica específica dos direitos reais, ligada às relações existentes
entre o seu conteúdo e o seu objeto. As suas múltiplas manifestações
36
constituem importantes meios de tutela e defesa dos direitos reais .

Pela característica da seqüela, assegura-se que o titular do direito real pode
perseguir a coisa em poder de quem quer que esteja. O direito de seqüela
“significa que o direito segue a coisa, perseguindo-a, acompanhando-a,
podendo fazer-se valer seja qual for a situação em que a coisa se encontre”37.

Uma vez constituída a hipoteca, pode o devedor hipotecário alienar o bem
independentemente da vontade do credor, pois, para esse, qualquer ato
translativo da propriedade lhe será indiferente. Pela seqüela, a lei lhe faculta
perseguir a coisa e excuti-la para, com o produto do pagamento, pagar-se
preferencialmente aos demais credores.
36

CARVALHO FERNANDES, Luiz. Lições de direitos reais. 2. ed. Lisboa: Quid Júris, 1997,
p. 63.
37
MOREIRA, Álvaro; FRAGA, Carlos. Direitos Reais. Coimbra: Almedina, 1970, p. 47.
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Veremos, mais à frente, que a cláusula que proíbe a alienação do imóvel
hipotecado é nula38, justamente porque o credor hipotecário, titular da garantia
real, possui a faculdade de perseguir o bem, penhorá-lo, aliená-lo
judicialmente, sem que o novo titular da propriedade lhe oponha qualquer óbice
à sua pretensão39.

Na ótica de Arthur Nussbaum, em tradução livre,

a hipoteca não cria uma simples relação pessoal entre o credor e o proprietário,
consistindo num direito absoluto, válido contra todo o terceiro e estabelecido
directamente sobre a coisa. Conseqüência disto é que a sorte do direito
hipotecário não se subordina à permanência do domínio do imóvel na mesma
40
pessoa .

Como a hipoteca pode ser oponível a quaisquer terceiros, os atos de
disposição não a afetam, permanecendo inteiramente válida e eficaz a
garantia.

Clóvis Beviláqua assevera que “a hipoteca é um direito real de garantia,
porquanto recai sobre determinada coisa corpórea, vinculando-a porque a
possa excutir o credor, se não for pago da dívida, que ela garante”41.

O Superior Tribunal de Justiça reafirmou o direito à seqüela que caracteriza os
direitos de garantia e, por conseguinte, a hipoteca. Vejamos:

38

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.
39
O § 1136 do BGB prevê a nulidade de qualquer convenção que imponha restrição ao direito
de dispor da coisa pelo devedor.
40
NUSSBAUM, Arthur. Tratado de derecho hipotecário alemán. Madrid: Libréria General de
Victoriano Suárez, 1929, p. 56.
41
BEVILÁQUA, Clóvis. Direito das Coisas. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, p. 128.
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Compra de salas comerciais. Hipoteca. Direito à seqüela.
Não se tratando de aquisição de casa própria pelo Sistema Financeiro da
Habitação, que dispõe de legislação protetiva especial, não há como dispensar o
direito do credor hipotecário à seqüela, tal e qual estampado na legislação civil.
42
Recurso especial conhecido e provido .

Extraímos uma passagem do voto condutor do acórdão:

Aplicando-se a regra geral, não se pode fugir da vetusta lição de Washington de
Barros Monteiro, no sentido de que se o adquirente ‘não efetua a remição, ou
não paga a dívida hipotecária, sujeitar-se-á à excussão do imóvel. Um dos
característicos da hipoteca é precisamente a seqüela, por via da qual pode o
credor executar o imóvel onde quer que ele se encontre. O direito é exercitável
adversus quemcumque possessorem. O credor ajuizará, pois, ação executiva
contra o devedor, fazendo recair a penhora, ou o seqüestro, sobre o imóvel
hipotecado e transmitido a terceiro’ (Direito das Coisas, Saraiva, 4. ed., 1961,
pág. 384).

2.3.2 Direito de preferência

Outra característica da hipoteca é o direito de preferência na obtenção do
produto da coisa excutida. O art. 1.422 do Código Civil dispõe que

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 à
hipoteca, a prioridade do registro.
Parágrafo único. Excetuam-se da regra estabelecida neste artigo as dívidas que,
em virtude de outras leis, devem ser pagas precipuamente a quaisquer outros
créditos.
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REsp 651323/GO; Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito; Terceira Turma; DJ:
07/06/2005; DP: 29/08/2005, p. 335.
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Uma das características mais marcantes na garantia hipotecária é o direito de
preferência de que o credor dispõe quando da excussão da coisa. Por ser um
direito real de garantia, a coisa fica diretamente vinculada ao titular do direito
real que, com a execução hipotecária, passa a ter uma preferência especial
através da qual o credor com prioridade no registro possa vir a ser satisfeito
com antecedência em relação aos outros credores com garantia real posterior
e em relação aos credores sem garantia43.

Maria Isabel Menéres Campos acentua o direito de preferência conferido ao
titular do direito real com a seguinte observação:

se é verdade que o direito de preferência vem a manifestar-se na acção
executiva, não é menos verdade que esta última pressupõe a subsistência do
direito de crédito e, conexo com este, a garantia real. A sua relevância
substancial é intensa no sentido de que atribui um direito exercitável no
confronto com terceiros, até independentemente da acção executiva. Por outro
lado, cria um vínculo sobre determinadas coisas a favor do credor garantido,
44
sem o subtrair ao comércio jurídico-normal .

A preferência instituída pelo direito real de garantia não se confunde com os
privilégios também instituídos pela lei material45.

O direito real de garantia confere o direito de preferência unicamente sobre o
valor da coisa objeto da garantia. Os privilégios, no dizer de Clóvis Beviláqua,
são “a qualidade que a lei confere ao crédito pessoal, de ser pago de

43

O art. 686 do CC português conceitua a hipoteca, deixando bastante claros os efeitos da
preferência e seqüela atribuíveis ao titular da garantia real.
44
Op.cit., p. 37.
45
O art. 958 do Código Civil estipula que “os títulos legais de preferência são os privilégios e os
direitos reais”, de forma semelhante ao que dispõe o art. 735 do Código Civil português, os
artigos 337 e 338 do Código Civil japonês, o art. 2.094 do Código Civil francês, o art. 2.470 do
Código Civil do Chile e do art. 2.372 do Código Civil do Uruguai.
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preferência aos outros”46. O privilégio confere a determinados créditos uma
prerrogativa de serem pagos com preferência em relação a todos os bens do
devedor47 sujeitos à excussão forçada e não somente em relação a bens
determinados, que é o que ocorre com os direitos reais de garantia. Nestes,
excutido o bem, se o produto, após a adjudicação pelo credor hipotecário, ou
após sua alienação particular ou em hasta pública, não for suficiente para
adimplir inteiramente o valor da dívida, o antigo credor hipotecário perde o
direito de preferência que lhe fora conferido pela hipoteca, motivo pelo qual irá
procurar novos bens passíveis de penhora no patrimônio do executado, mas
sem qualquer direito de preferência, sujeitando-se unicamente à preferência a
qual lhe será conferida pela nova penhora que será feita, preferência, agora,
instituída pela lei processual, mas não pela material.

A propósito do tema, cabe trazer à discussão, por oportuno, que o Superior
Tribunal de Justiça ainda não sedimentou sua posição a respeito da
possibilidade ou não de o credor hipotecário exercer seu direito de preferência
mesmo que não tenha ajuizado ação executiva.

46

BEVILÁQUA, Clóvis. Comentários ao Código Civil de 1916. Edição Histórica. Rio de
Janeiro: Editora Rio, vol. V, p. 262.
47
Orlando Gomes explica que os privilégios consistem “na preferência que a lei atribui a alguns
credores sobre o patrimônio do devedor. Tem esses credores direito a 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 à causa e à qualidade do
crédito. O privilégio não outorga poder imediato sobre as coisas, como se verifica com os
direitos reais de garantia. Enquanto esses se originam de acordo entre as partes, o privilégio
resulta de determinação legal, sobrepondo-se à 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. Em suma, o privilégio não é direito real” (Direitos
Reais. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 382).
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De um lado, a Quarta Turma48 do Superior Tribunal de Justiça vinha
entendendo que, para o credor hipotecário exercer seu direito de preferência,
seria imprescindível o prévio ajuizamento da ação executiva e que tivesse
ocorrido a penhora sobre o bem. Observemos:

Processual Civil. (1) Nulidade sem demonstração de prejuízo. (2) Execução.
Penhora. Credor Hipotecário. Inexistência de Prévia Execução. Não
Conhecimento.
Por regra geral do Código de Processo Civil não se dá valor a nulidade, se dela
não resultou prejuízo para as partes, pois aceitou, sem restrições, o velho
princípio: “pás de nulitte sans grief”. Por isso, para que se declare a nulidade, é
necessário que a parte alegue oportunamente e demonstre o prejuízo que ela
lhe causa.
O concurso de credores previsto nos arts. 711 e 712, do CPC, pressupõe
execução e penhora do credor que alega preferência já que não basta por si só
o fato de ser credor hipotecário. A escritura de garantia hipotecária e sua
inscrição no registro público não são suficientes para preservar a prelação do
credor hipotecário em execução promovida por terceiro, pois a sua preferência
só se impõe se existirem prévias execuções por ele aforadas e penhora sobre o
bem. Falece a quem não demonstra tais pressupostos aptidão a ter a satisfação
do crédito, que alegar possuir, contra o executado. Recurso não conhecido.

O Ministro César Asfor Rocha lançou seu voto nos seguintes termos:

...todavia, para que o credor possa exercer o seu direito de preferência sobre o
valor apurado em arrematação, necessita do prévio aparelhamento da execução
do seu crédito ‘pois do contrário estar-se-ia consagrando a tutela jurídica
privada, sem a participação do Poder Judiciário, infringindo o monopólio estatal
da justiça, o que não é permitido pelo sistema jurídico. Autorizar-se a
participação do credor hipotecário na disputa do produto da arrematação ou
remição do bem gravado, sem que já objeto de execução judicial o seu crédito,
seria permitir que recebesse o valor por ele próprio indicado, sem possibilitar ao
devedor a discussão da existência, certeza e exigibilidade daquele. Não se pode
esquecer que o contrato de hipoteca é, por expressa disposição legal, um título
executivo extrajudicial (art. 585, III, do CPC).
(...)
Destarte, o crédito da recorrente, para poder disputar o fruto da remição do bem
hipotecado, deveria já ter sido apreciado judicialmente, por meio da respectiva
execução aparelhada, não embargada, ou com embargos rejeitados, pois ‘o
direito de preferência se exerce plenamente por ocasião do levantamento do
48

REsp 32.881; Relator Ministro César Asfor Rocha; Quarta Turma; DJ: 27/04/1998; DP:
27/04/1998, p. 273.
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produto da venda judicial da coisa, na execução promovida pelo próprio credor
hipotecário, em que completa a cognição, pela ausência ou rejeição de
embargos; ou ainda em execução promovida por terceiro, mas à qual concorra o
credor hipotecário com título já completamente conhecido pelo Estado-Juiz, com
plena executividade’.
Assim, nesse traçado leciona Amílcar de Castro (in ‘Comentários ao Código de
Processo Civil, v. VIII, págs. 347 e 384) que ‘quando dois ou mais credores
penhoram os mesmos bens, torna-se necessário que entrem em concurso de
preferência, disciplinado pelos artigos 711 e 713, para que possa o juiz verificar
qual seja o quociente que, da quantia em depósito, há de caber a cada qual’,
ressaltando que ‘a expressão – concorrendo vários credores – compreende
somente aqueles que tenham penhora sobre os mesmos bens’.
Na mesma direção a lição de Celso Neves, que, em seus ‘Comentários ao
Código de Processo Civil’, vol. VII, pág. 162, discorrendo sobre o concurso de
preferência, expõe que ‘a hipótese é, sempre, de execução contra o devedor
solvente, em concurso de ações executórias, decorrente da pluralidade de
penhoras sobre os mesmos bens’.
De tudo se conclui, portanto, que essa singular forma de concurso de credores,
inconfundível com a hipótese de insolvência do devedor comum, quando a
execução se desenrola pelo procedimento dos arts. 754 e ss. do CPC,
pressupõe, como verdadeira condição de participação dos credores
concorrentes, a existência de execução com penhora, quer da parte dos
quirografários, quer da parte dos munidos de crédito privilegiado ou preferencial.
(...)
...cuidando-se como se cuida, de incidente de que não participa o devedor e no
qual a disputa entre os credores ‘versará unicamente sobre o direito de
preferência e a anterioridade da penhora’ (art. 712, CPC), estaria evidentemente
ferido o princípio do contraditório, com inafastável sacrifício do devido processo
49
legal .

A Terceira Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça mantém
posicionamento diverso50, entendendo que o concurso de penhoras e o
ajuizamento da ação executiva não são indispensáveis para que o credor
hipotecário exerça o direito de preferência.

49

É bom que se diga que mesmo na Quarta Turma esse posicionamento não é uniforme. Isso
porque ao julgar o REsp 162464/SP, o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira alinhavou a tese
de que: “na linha da jurisprudência desta Corte, a preferência do credor hipotecário independe
de sua iniciativa na execução ou na penhora” (REsp 162464/SP; DJ: 03/05/2001; DP:
11/06/2001, p. 223).
50
REsp 75091, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito; Terceira Turma DJ:
22/09/1997, DP: 09/06/1997, p. 46440, com voto vencido do Ministro Eduardo Ribeiro; REsp
7632; Relator Ministro Nilson Naves; Terceira Turma; DJ: 20/05/1991; DP: 20/05/1991, p. 6530;
REsp 9767; Relator Ministro Dias Trindade; Terceira Turma; DJ: 17/06/1991;DP: 17/06/1991, p.
8209; REsp 1499; Relator Ministro Waldemar Zveiter; Terceira Turma; DJ: 03/09/1990; DP:
03/09/1990, p. 8842.
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No Recurso Especial n. 159.930, relator o Ministro Ari Pargendler, prevaleceu a
seguinte tese:

CIVIL. CRÉDITO HIPOTECÁRIO. PREFERÊNCIA. O credor hipotecário, embora
não tenha ajuizado execução, pode manifestar a sua preferência nos autos de
execução proposta por terceiro. Não é possível sobrepor uma preferência
processual a uma preferência de direito material. O processo existe para que o
51
direito material se concretize. Recurso especial conhecido e provido .

Em voto vencido, o Ministro Antônio de Pádua Ribeiro entendeu que: “o
concurso de credores previsto nos arts. 711 e 712 do Código de Processo Civil
pressupõe execução e penhora do credor que alega preferência, não sendo
suficiente, por si só o fato de tratar-se de credor hipotecário”. Esse
entendimento também foi sufragado pela Ministra Nancy Andrighi, ao afirmar
que:

no concurso de credores entre o credor quirografário, que obteve a penhora
judicial do bem hipotecado, e o credor hipotecário, não se pode separar o crédito
devido ao credor hipotecário sem que este tenha se valido, anteriormente, do
processo de execução, sob pena de se admitir a execução privada de bens.

No entanto, é bom gizar que o posicionamento acima restou vencido,
prevalecendo, repise-se, a tese que mantém o direito de preferência do credor
hipotecário, independentemente da penhora sobre a coisa dada em garantia ou
do ajuizamento de ação de execução pelo credor.
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REsp 159.930/SP; Relator Ministro Ari Pargendler; Terceira Turma; DJ: 06/03/2003; DP:
16/06/2003, p. 332. Posteriormente, a mesma Terceira Turma voltou a apreciar a questão,
mantendo sua posição: “Civil. Credor Hipotecário. O credor hipotecário pode arrematar bem
penhorado em execução de terceiro, aproveitando o crédito de que é titular, ou parte dele.
Recurso especial conhecido e provido” (REsp 417027/SP; Relator Ministro Ari Pargendler;
Terceira Turma; DJ: 11/04/2003; DP: 08/09/2003, p. 323).

39
Vale transcrever passagem de voto-vista proferido pelo Ministro Castro Filho:

Dos artigos 709, II, 711 e 712 do Código de Processo Civil conjugados com o
instituto da hipoteca disciplinado pelo Código Civil, não se extrai a necessidade
de anterior execução e penhora por parte do credor hipotecário, exigindo-se sua
presença no processo de execução, apenas para cobrar o seu crédito com o
privilégio devido. Aliás, esse ponto de vista, não obstante exista ainda alguma
divergência jurisprudencial (inclusive, como se observa, até nesta Corte), é
majoritário na doutrina: ”Se o bem hipotecado for penhorado por outro credor,
além deste fato implicar no vencimento antecipado da hipoteca, estabelece
ainda a lei (Cód. Civ., art. 826) que não pode ser validamente praceado sem a
citação do credor hipotecário” (Caio Mário da Silva Pereira, Instituições..., 1981,
vol. IV, p. 308).

Mais à frente, o Ministro Castro Filho cita posição de Humberto Theodoro
Junior em abono à sua tese:

Humberto Theodoro Júnior, discorrendo sobre o tema, reconhece não se tornar
o bem, em tais hipóteses, inalienável. “Por isso, - diz – poderá ser penhorado em
execução promovida por terceiro que não o titular do direito real. Mas esse
direito confere a seu titular, além da seqüela, uma preferência que a lei procura
resguardar, dispondo que a alienação judicial dos bens questionados será
ineficaz em relação ao credor hipotecário, que não foi intimado da designação
da hasta pública (art. 619)”.

Em fato, o acerto da questão está com a posição que acabou prevalecendo na
Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça. Não se pode confundir um
direito de preferência estabelecido pela lei material, característica marcante dos
direitos reais, com a preferência processual, instituída com a penhora. O direito
real de garantia constituído com a hipoteca devidamente registrada no Cartório
de Registro de Imóveis gera a preferência para o credor hipotecário,
excetuando-se os privilégios previstos também na legislação material, com a
excussão da coisa. A preferência não se constitui com a penhora, instituto de
direito processual. Longe disso, a penhora busca assegurar a preferência entre
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os credores quirografários que não possuem qualquer tipo de preferência e
que, por isso, buscam resguardar seu direito ao crédito, vinculando um
determinado bem do patrimônio do credor para servir de base para a execução.

Se não fosse assim, a hipoteca perderia muito de seu valor como direito real de
garantia. Note-se, por importante, que a hipoteca não impede que o bem seja
levado à hasta pública em outra ação executiva movida por quem não é o
credor hipotecário. O que se faz imprescindível é a intimação do credor
hipotecário para que exerça seu direito de preferência sobre a coisa, volte-se a
dizer, tenha sido ou não penhorado o imóvel em processo de execução movido
pelo credor52 e estando vencida ou não a dívida hipotecária.

2.3.3 Acessoriedade

A acessoriedade do direito real de garantia consiste na determinação de que a
garantia é sempre dependente de uma dívida ou uma obrigação e, sem estas,
não se pode falar naquela.

A hipoteca pode servir de garantia a todas as espécies de obrigações - de
dar, de fazer, de não fazer. A esse respeito, Washington de Barros Monteiro
assevera, acompanhando Clóvis Beviláqua, que

52

O tema foi objeto de controvérsia na disciplina Processo Civil III – Processo de Execução,
ministrado pelo professor Sérgio Seiji Shimura, no primeiro semestre de 2007, do mestrado da
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.
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se de dar a obrigação (dinheiro ou coisas redutíveis a dinheiro), a hipoteca
assegura, diretamente, a entrega do objeto da prestação; se de fazer, ou de não
fazer, assegura o pagamento de indenização por perdas e danos, em
conseqüência de sua inexecução; se futura, ou condicional, só depois do
implemento do termo, ou da condição, adquire eficácia a hipoteca instituída para
garanti-la. Pode ainda constituir-se o direito real para assegurar o pagamento de
53
dívida nova, como para salvaguardar obrigação antiga .

A garantia acompanha no plano material a mesma sorte da dívida, apesar de o
inverso não ser verdadeiro. Como afirma Sérgio Shimura, a hipoteca

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
54
que se destina garantir .

Em fato, pode-se dar como exemplo uma confissão de dívida celebrada por
uma pessoa capaz mediante instrumento particular e, em garantia da
obrigação, no mesmo instrumento em que se reconhece a dívida, convencionase a constituição da hipoteca de um imóvel superior ao limite estatuído pela
lei55.

A confissão de dívida seria um ato válido, mas a constituição da garantia, um
ato inválido. Mesmo se reconhecendo a invalidade da constituição da garantia
(direito acessório), este reconhecimento não espraiaria seus efeitos para o
principal, que seria o reconhecimento da dívida. No entanto, se formulamos um
exemplo inverso, em que um absolutamente incapaz reconhece uma dívida e
53

BARROS MONTEIRO. Washington de. Curso de Direito Civil. 38. ed. São Paulo: Saraiva,
2007, vol. III, p. 411.
54
SHIMURA, Sérgio. Título Executivo. 2. ed. São Paulo: Método, 2005, p. 472.
55
Art. 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos
negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos
reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País.
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um terceiro presta a garantia hipotecária para essa dívida, terceiro esse
plenamente capaz, a nulidade do principal – dívida – faz com que a garantia
(acessório) também venha a tornar-se ineficaz.

Assim, as nulidades que possam tornar a dívida ineficaz, tornam também
ineficaz a constituição da garantia.

O Superior Tribunal de Justiça manteve a posição da acessoriedade do
contrato de hipoteca, vinculado ao contrato principal, ao tolher a executividade
daquele em virtude do contrato principal não apresentar as características de
liquidez, certeza e exigibilidade. Trazemos à colação a ementa do acórdão:

Direito Civil. Recurso especial. Contrato de abertura de crédito com pacto de
hipoteca. Título executivo. Ausência de liquidez.
O pacto adjeto de hipoteca firmado por escritura pública só poderá ser
executado desde que satisfeitos os requisitos de liquidez, certa (sic) e
exigibilidade do título em que se funda o crédito originário.
O crédito garantido pela hipoteca, vinculada a contrato de abertura de crédito, é
ilíquido, o que inviabiliza a propositura de ação de execução fundada na garantia
hipotecária.
56
Recurso especial conhecido e provido .

Essa posição já era defendida por Fausto de Lacerda Filho, ao dispor que

o contrato através do qual se institui a hipoteca depende de um contrato
principal, geralmente de mútuo, para existir. Satisfeita a obrigação principal, qual
seja, o pagamento, a hipoteca, como obrigação acessória, automaticamente se
extingue. O direito real de garantia, portanto, não preexiste e nem subsiste à
57
obrigação principal, à qual se vincula, sempre em relação de dependência .
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REsp 395024/SP; Relator para Acórdão Ministra Nancy Andrighi; Terceira Turma; DJ:
17/03/2005; DP: 06/06/2005, p. 317.
57
LACERDA FILHO. Fausto Pereira de. Hipoteca. Curitiba: Juruá, 1977, p. 30.
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Carvalho Santos acentua que do caráter acessório da hipoteca resultam os
seguintes corolários:

a)

pressupõe uma obrigação válida que visa garantir, e, portanto,
à qual acede, sendo nula a hipoteca sempre que a obrigação
principal seja nula ou inexistente;

b)

acompanha o crédito garantido nos seus destinos, de sorte que
a cessão do crédito produz a cessão da hipoteca; se o crédito
pertencer a uma pessoa que se casou, a hipoteca entrará com
esse crédito para os bens do casal; se o crédito for legado em
testamento, com ele irá a hipoteca (cf. CUNHA GONÇALVES,
op. cit., n. 692; PACIFICI-MAZZONI, op.cit., n. 103);

c)

não é um direito autônomo; não pode existir à ordem ou ao
portador, não é transmissível, nem tem razão de ser desligada
de qualquer dívida ou obrigação presente ou futura, isto é, dum
crédito potencial, ou eventual (CUNHA GONÇALVES, op. e loc.
cit.);

d)

adquire os caracteres jurídicos do crédito garantido; e assim, se
o crédito for condicional ou a termo, se a obrigação for
hipotética ou eventual, como o é em todas as cauções, a
hipoteca também o será (cfr. CUNHA GONÇALVES, op. e loc.
cit.);

e)

as mesmas causas que extinguiram a obrigação põem fim à
hipoteca, a não ser que na novação seja feita reserva (cfr.
PACIFICI-MAZZONI, op. e loc.cit.);
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f)

renasce com o crédito que garante (cf. PACIFICI-MAZZONI, op.
e loc.cit.);

g)

não pode ser cedida separada e independentemente do crédito
principal58.

Antonio Manuel da Rocha Meneses Cordeiro prefere a expressão “direito real
combinado integrado”, em lugar de direito acessório, para caracterizar a
hipoteca. Afirma que a expressão direito real combinado integrado faria a
associação de um direito de crédito ao qual a hipoteca se encontra ligada59.

Outro autor português, Guilherme Moreira, assevera que “a hipoteca é um
direito acessório na medida em que supõe a existência de um direito de crédito
que garante, seguindo a sua sorte. Se o crédito é nulo ou se extingue, a
hipoteca será, em conseqüência nula ou extinguir-se-á”60.

Por conseguinte, podemos afirmar que a hipoteca em nosso ordenamento
jurídico é um direito real que supõe sempre a existência de um direito
obrigacional conexo a este, denominado de principal.

58

CARVALHO SANTOS. José Manuel de. op.cit., p. 266.
MENESES CORDEIRO, Antonio Manuel da Rocha. Direitos Reaes. Lisboa: Lex, 1991, p.
760.
60
Apud MENERES CAMPOS, Maria Isabel Helbling. Da Hipoteca. Coimbra: Almedina, 2003,
p. 86.
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2.4

PRINCÍPIOS

QUE

REGEM

O

INSTITUTO

DA

HIPOTECA

Para que o direito real de garantia possa ser validamente constituído, faz-se
imprescindível que siga dois princípios básicos: a especialização e a
publicidade. São eles também chamados de requisitos formais para a
constituição da garantia real. Sobre a importância dos princípios dentro de um
ordenamento jurídico e mais especificamente sobre a importância dos
princípios nos direitos reais, Arruda Alvim salienta que:

os princípios exercem uma função de orientar ou amarrar a ordem jurídica,
integrando-a, virtualidades essas que auxiliam o entendimento do intérprete e
manifestam a unidade do sistema jurídico. Todavia, é necessário ter presente
que os princípios situam-se dentro do sistema jurídico ou localizam-se em textos
legais, mais ou menos nitidamente, por isso que não se pode pretender
vislumbrar um princípio destacado ou separadamente, fora do sistema jurídico,
na medida em que se pretenda que esse a tal sistema diga respeito. É posição
comum a referência a princípios gerais – que imprimem as linhas dominantes de
um sistema – e que em relação a esses ocorram exceções, através de outros
princípios, ‘derrogatórios’ dos gerais, em dado espaço normativo e em dadas
circunstâncias. Pode-se dizer, à luz desse entendimento, que tais princípios se
impõem irrefragavelmente, a partir da constatação de que as regras
configuradoras dos direitos reais são cogentes, inviabilizando espaço à
autonomia privada; mas, em relação a determinados aspectos, cedem espaço à
autonomia da vontade, a preencher em certa escala o conteúdo de um direito
real, tal como no caso da servidão e do usufruto. Esse espaço à autonomia
privada decorre da própria lei. Ainda que os tipos reais tenham sido absorvidos
da historicidade das sociedades, e, portanto, revelam-se aptos a satisfazer as
necessidades dos homens, casos há, como os da servidão e do usufruto, em
que as necessidades serão satisfeitas tal como o desejem os interessados. E,
como dito, os sistemas são a isso sensíveis (o art. 1.378 refere a utilidade; o CC
de 1916, art. 695, referia-se a utilização para certo fim, em ambos os casos,
objeto de convenção). Acentue-se que os atributos ou princípios dos direitos
reais – dentre outros – não são atributos ou princípios apreciavelmente
discutíveis, senão que o entendimento doutrinário é uniforme a respeito de sua
existência, nos dias correntes, como também ao longo da história do direito,
ainda que com variações, mas não significativas. Nesse sentido, pode-se dizer
que são mais do que, propriamente, princípios, pelo grau de certeza e de
constante presença histórica existindo como tais, e justamente porque as leis os
consagram e sempre os consagraram, praticamente galgam quase que a
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categoria de verdadeiros axiomas; constituíram-se e constituem-se em pano de
61
fundo do sistema do direito das coisas .

Além da obediência aos princípios dos direitos reais, é importante ressaltar que
o título constitutivo da garantia real também é requisito imprescindível para que
a hipoteca possa originar-se de forma válida.

No que tange ao título, na hipoteca convencional, decorre especificamente de
um contrato estabelecido entre as partes contratantes. Na legal, da própria lei
que o informa, e na judicial, de sentença.

Na hipoteca convencional, o contrato solene deve obedecer à forma particular,
se o imóvel não exceder o valor de trinta vezes o maior salário mínimo vigente
no país, de acordo com o art. 108, do Código Civil62. Se o imóvel for superior a
este valor, o título deve obedecer à escritura pública.

O art. 1.486 do Código Civil permite às partes que, no ato constitutivo da
hipoteca, emitam a correspondente cédula hipotecária. Por sua vez, a Lei nº.
6.015/1973 dispõe no art. 167, nº. II, item 7, acerca da averbação da cédula
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ARRUDA ALVIM NETO, José Manoel de. Princípios gerais do direito das coisas: tentativa
de sistematização. Atualidades de direito civil. In: ARRUDA ALVIM, Angélica; Cambler,
Everaldo Augusto (Coord.). Curitiba: Juruá, 2006, p. 171-172.
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Nelson Nery Junior e Rosa Maria B. de Andrade Nery salientam que “O CC 215 não repete
em sua inteireza a regra do CC/1916 134, especificamente, na parte em que considera como
da substância do ato a escritura pública para os contratos constitutivos ou translativos de
direitos reais sobre imóveis de valor superior ao que fixava. Porém, o CC 108 o faz. As
prescrições sobre o que vem a ser um título registrável estão contidas na LRP 221, I, II, III e IV;
222 a 226. Há casos de constituição de direito real diferente da propriedade em que o CC
exige, expressamente, a escritura pública: v.g., para o direito real de superfície (CC 1369)”
(NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria B. de Andrade. Código Civil Anotado e
Legislação Extravagante. 2. ed. São Paulo: RT, 2003, p. 201.
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hipotecária, cuja emissão, sempre autorizada por lei especial, é feita em razão
de financiamento autorizado por lei.

Ultrapassada a questão do título, os direitos reais de garantia e, entre eles, a
hipoteca, necessitam estar devidamente especializados. É o que passaremos a
abordar em seguida.

2.4.1 Princípio da especialidade

O art. 1.424 do Código Civil estatui:

Art. 1.424. Os contratos de penhor, anticrese ou hipoteca declararão, sob pena
de não terem eficácia:
I – o valor do crédito, sua estimação, ou valor máximo;
II – o prazo fixado para pagamento;
III – a taxa de juros, se houver;
IV – o bem dado em garantia com as suas especificações.

A especialização possui como finalidade tanto a descrição das partes, ou seja,
aquele que recebe a garantia hipotecária (credor real) e quem a outorga
(devedor principal ou terceiro hipotecante), como a descrição do débito (valor,
prazo e condições de pagamento) e do bem garantido (dimensões exatas,
características, confrontações etc...). Com a especificação, busca-se alinhavar
que a hipoteca garante um determinado crédito e o imóvel expressamente
individualizado que o garante.
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A especialidade estabelecida no contrato, para Tito Fulgêncio, “visa o interesse
do devedor e atende a seu crédito. A especialidade na inscrição (registro) é
estabelecida no interesse de terceiro, é elemento da publicidade”63. Realmente,
a especialização serve como uma garantia para terceiros que, ao negociarem
com o devedor hipotecário, devem conhecer com exatidão quais bens de seu
patrimônio estão afetados ao cumprimento de uma determinada obrigação e
quais estão livres.

É interessante notar que a especialização deve ser entendida em sentido
amplo, compreendendo tanto a especialização em relação ao crédito
assegurado pela hipoteca64, quanto ao bem em si mesmo considerado.

Maria Isabel Menéres Campos ressalta que “mostra-se indispensável não só a
determinação dos elementos individualizadores da coisa sobre a qual se
constitui a garantia e a situação jurídica do prédio, mas também os elementos
relativos ao crédito”65. Mais à frente, demonstra a diferença de entendimento do
princípio da especialidade no direito italiano e no direito português, ao afirmar
que

Ao contrário da lei portuguesa, o Código italiano contém um preceito que
consagra, de modo expresso, o princípio que ora procuramos analisar.
Determina o artigo 2809, nº. 1 que a hipoteca deve ser inscrita sobre bens
especialmente indicados e por uma soma determinada em dinheiro. Na
legislação portuguesa, o princípio da especialidade não está enunciado na lei,
63

FULGÊNCIO, Tito. Direito Real de Hipoteca. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, vol. I, 1960, p.
84.
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O Superior Tribunal de Justiçar entende que “não é necessário que do registro da hipoteca
conste, além do principal, a quantia exata do correspondente às obrigações acessórias,
bastando que a elas se faça referência, com remissão ao estipulado no contrato (Lei dos
Registros Públicos, art. 176, par. 1., inc. III, n. 5” (AgRg no Ag 46709/SP; Relator Ministro
Torreão Braz; Quarta Turma; DJ: 09/05/1994; DP: 30/05/1994, p. 13489).
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MENÉRES CAMPOS, Maria Isabel Helbling. Da Hipoteca – Caracterização, Constituição e
Efeitos. Coimbra: Almedina, 2003, p. 48.
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mas resulta, implicitamente dos princípios que presidem ao registro predial e das
66
características dos direitos reais .

Questão interessante diz respeito ao caput do dispositivo do art. 1.424 do
Código Civil. Diferentemente da antiga redação do art. 761 do Código Civil de
1916, que estabelecia que “os contratos de penhor, anticrese e hipoteca
declararão, sob pena de não valerem contra terceiros”, o caput do art. 1.424
estabelece que “os contratos de penhor, anticrese ou hipoteca declararão, sob
pena de não terem eficácia”, alterando-se, por conseguinte, sua redação.

Mas a substituição da expressão “sob pena de não valerem contra terceiros”
para “sob pena de não terem eficácia” produz mudanças significativas no plano
prático ou terá sido meramente uma alteração redacional, sem maiores
conseqüências?

Pelo Código Civil de 1916, a ausência da especialização do contrato de
hipoteca, ausência essa que derivaria de quaisquer dos requisitos do art. 761
daquele Código, geraria a invalidade do gravame, limitada, todavia, apenas aos
terceiros estranhos à relação obrigacional com garantia real celebrada entre as
partes.

A interpretação que vigorou entre os autores que comentaram o art. 761 do
Código Civil de 1916 era a de que

a ausência desses requisitos importava na ineficácia da garantia em atenção ao
fato de que a importância econômica da garantia, como a sua caracterização
66

Op.cit., p. 49.
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jurídica, reside na sua oponibilidade erga omnes. Se lhe falta esta, sua eficácia
restringe-se inter partes, o que é a negação mesma de sua natureza real, e, ao
mesmo tempo, a sua inutilidade para o credor, que não poderá excluir do rateio
outro concorrente, nem com ele disputar a preferência, se não comparecer com
67
o instrumento formalizado .

Clóvis Beviláqua asseverava:

Declara a lei que, sem essas declarações, os contratos de penhor, anticrese e
hipoteca deixarão de valer contra terceiros. Importa dizer: são meras
convenções entre as partes. Está expresso em lei; mas ainda que assim não
fosse expressamente declarado, seria conseqüência forçosa, não somente da
noção de direito real, que prevalece contra todos, como dos princípios jurídicos
68
referentes à espécie .

A alteração da redação advinda com o artigo 1.424 do novo Código Civil
parece, à primeira vista, não ter trazido qualquer diferença em relação à antiga
redação do art. 761 do Código Civil de 1916. Em outras palavras, a ausência
da especialização afastaria sua eficácia perante terceiros, porém continuaria
valendo unicamente entre as partes contratantes.

Este é o posicionamento de Carlos Roberto Gonçalves, ao verbalizar que

a ausência desses requisitos não acarreta, porém, a nulidade do contrato, mas
apenas a sua ineficácia, pois não produz os efeitos próprios de um direito real.
Valerá apenas como direito pessoal, vinculando somente as partes que
intervieram na convenção. Em conseqüência, fica o credor privado da seqüela,
da preferência e da ação real, restando-lhe apenas o direito de participar do
69
concurso de credores, na condição de quirografário .
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PEREIRA, Caio Mário da Silva, op.cit. p. 328. Esta também é a posição de Washington de
Barros Monteiro (Curso de Direito Civil. São Paulo: Saraiva, vol. III, 1991, p. 352).
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A mesma posição é encampada por Marco Aurélio S. Viana, quando salienta
que:

a ausência dos requisitos apontados impede que se constitua direito real, mas
não impede que se produzam efeitos entre as partes. Configura-se hipótese de
ineficácia relativa, ou de inoponibilidade, que decorre da ausência dos requisitos
70
legais, o que inibe se possa falar em constituição de garantia real .

Também Aldemiro Rezende Dantas Junior compartilha desse entendimento ao
estatuir:

Diante do texto do art. 761, do Código Civil de 1916, que se referia à não
validade contra terceiros, firmou-se entre nossos autores a opinião de que
inexistiria nulidade, quando a ausência da especialização não fosse atendida,
mas a simples falta de efeitos contra terceiros, sendo válida, no entanto, entre as
próprias partes (credor e devedor). A mesma idéia sobrevive diante do texto do
Novo Código Civil, que se refere à falta de eficácia. Veja-se que em alguns
casos não haverá qualquer diferença entre a nulidade da garantia real e a falta
de efeitos desta contra terceiros. Em outros casos, contudo, tal diferença se fará
71
presente .

E mais à frente salienta:

De fato, se fosse nulo o contrato referente à garantia real, o mesmo não iria
gerar qualquer efeito, nem mesmo contra o devedor. Sendo, porém – como de
fato é -, apenas ineficaz em relação a terceiros, é possível que algum dos efeitos
decorrentes do contrato acessório, que não serão produzidos contra terceiros,
72
venham a sê-lo contra o próprio devedor .
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Deve-se considerar, contudo, que a novel redação do art. 1.424 do novo
Código Civil não mais limitou a ineficácia apenas diante de terceiros, mas
alargou-a, inclusive, para as partes – credor hipotecário e devedor hipotecante.

Não há que se distinguir entre os efeitos produzidos perante terceiros e os
produzidos perante o próprio devedor, como quis afirmar Aldemiro Rezende
Dantas Junior. Ora, se a norma traz como pecha para a inobservância ao
princípio da especialidade dos direitos reais de garantia a perda da eficácia73,
esta ocorrerá para os terceiros e para as próprias partes na mesma extensão.
Vejamos o exemplo que Aldemiro Rezende Dantas Junior traz à baila para
firmar seu posicionamento a respeito:

Suponha-se, nessas condições, que em um caso concreto foi pactuada a
hipoteca, incidindo exatamente sobre um bem de família. Só que no instrumento
escrito, referente à hipoteca, apenas foi mencionado qual o bem que estava
sendo oferecido em garantia, com as suas especificações, mas sem que tivesse
cuidado de mencionar qual o total da dívida. Nesse caso, não atendida a
exigência do inciso I, do artigo 1.424, essa hipoteca não irá gerar qualquer efeito
contra terceiros, mas irá gerá-los contra o próprio devedor.
Em outras palavras, na execução dessa dívida, perderá a impenhorabilidade o
bem de família, uma vez que os beneficiários da mesma a ela renunciaram, e
esse instrumento que deveria dar origem à hipoteca irá produzir efeitos contra os
devedores, ou seja, contra eles a renúncia será válida, não se podendo argüir a
sua impenhorabilidade. E o mesmo poderia ser dito em relação ao anel nupcial,
74
aos livros necessários ao exercício da profissão, etc. .

Não parece ser esse o melhor entendimento a ser dado ao artigo. Se a norma
especificamente retirou qualquer limitação em relação à eficácia subjetiva
quando ocorre inobservância ao princípio da especialidade, ainda que o
devedor tenha dado um bem de família em garantia da dívida, como consta do
exemplo de Aldemiro Rezende Dantas Junior, o que, em tese, implicaria a
73
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53
renúncia ao benefício contido na Lei nº 8.009/199075, o desatendimento da
norma tornaria ineficaz todas as eventuais consequências que seriam
produzidos pela constituição da garantia real, tanto em relação aos terceiros,
como em relação ao próprio devedor hipotecante.

O art. 3.148 do Código Civil argentino estipula expressamente a nulidade
resultante do defeito ao princípio da especialidade na constituição da hipoteca,
a saber:

“Art. 3.148 – La nulidad resultante del defecto de especialidad de uma
constitutición hipotecaria, puede ser opuesta tanto por terceros como por el
deudor mismo”.

Guilhermo Borda entende que a nulidade pode ser oposta tanto por terceiros
como pelo devedor hipotecário, não fazendo qualquer diferença quanto à (não)
produção de efeitos para um ou outro. São suas palavras:

Si no se respeta el principio de la especialidad, la hipoteca es nula (art. 3148).
Esta nulidad puede ser opuesta tanto por terceros como por el propio deudor
(art. Citado). Em realidad, los principales interesados en la nulidad de la hipoteca
son los terceros acreedores hipotecários de rango posterior o simplesmente
quirografários, dado que la nulidad de la hipoteca supone eliminar la preferência
76
que tênia el acreedor hipotecário .

Se a nulidade para Guilhermo Borda pode ser alegada pelo devedor ou por
terceiros, em virtude da desobediência à ordem legal imperativa, no mundo
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hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar.
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2003, p. 503.

54
empírico, a produção de seus efeitos – ainda que contrariando a ordem jurídica
– poderá ser obstada pelas mesmas pessoas que poderiam argüir a invalidade
de ordem absoluta, ou seja, os terceiros e o próprio devedor.

Como no direito civil brasileiro, com a nova redação introduzida ao art. 1.424 do
Código Civil, não há mais qualquer limitação da eficácia aos terceiros ou ao
devedor, cremos que a ineficácia acabaria por tornar sem efeito o próprio
oferecimento da garantia real como um todo, não havendo qualquer diferença
de eficácia entre as partes ou os terceiros.

Assim, no exemplo fornecido por Aldemiro Rezende Dantas Junior, a violação
ao princípio da especialidade acabaria por tornar sem efeito a hipoteca
constituída sobre o bem de família dado pelo devedor, impedindo a produção
de quaisquer efeitos práticos, inclusive a perda do benefício do bem de família,
tornando-o novamente impenhorável por quaisquer dívidas do devedor,
excluídas, é claro, as hipóteses legais. Esta também parece ser a posição de
Gladston Mamede ao dispor que:

Em verdade, preocupa-me a definição dos requisitos formais pela proteção que
podem oferecer não apenas para terceiros, mas proteção ainda para as partes
envolvidas: credor, devedor e proprietário da coisa gravada com o ônus real de
garantia. Sob esse enfoque, observa-se que a previsão de ineficácia, anotada
em artigo 1.424 do novo Código Civil, ao substituir a expressão validade contra
terceiros, anotada no seu congênere, o artigo 761 do Código Civil de 1916, pode
representar não apenas uma mera troca de termos sinonímicos, mas a opção
legislativa por afirmar a ineficácia absoluta do ônus real, quero dizer, em relação
às partes e aos terceiros. A possibilidade, a meu ver, está clara no novo texto,
disposto no Código Civil, cabendo verificar, no caso concreto, o alcance da
77
ineficácia .
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Outros efeitos práticos podem ser sentidos, sobretudo na esfera processual.
Se a ineficácia atingir apenas os terceiros, mas não o devedor hipotecante, a
penhora na execução ajuizada pelo credor irá recair sobre o bem dado em
hipoteca pelo devedor, ou, ao contrário, como a ineficácia também o atinge,
não haverá mais qualquer bem diretamente especificado para o cumprimento
da obrigação, hipótese em que a penhora recairá sobre o patrimônio do
devedor de uma forma global.

Sim, essa questão é de suma importância, porquanto, na execução garantida
por hipoteca, a penhora deve recair necessariamente sobre o bem objeto da
garantia, independentemente de qualquer nomeação, de acordo com o art.
655, §2º, do Código de Processo Civil78. A se entender, como pensamos, que a
ineficácia da hipoteca oferecida pelo devedor também o atinge, a penhora na
execução não mais deverá recair necessariamente sobre o objeto da garantia,
mas sobre qualquer bem penhorável do patrimônio do devedor, agora despido
da condição de parte da relação jurídica real que o caracterizava.

O Ministro Carlos Alberto Menezes Direito assevera que:

o problema correto é que o Código Civil de 1916 tem uma redação muito
ambígua na disciplina da hipoteca, em particular com relação à sua inscrição, a
seu registro e à sua validade. O novo Código procura corrigir, no art. 1.274,
quando faz referência específica à ineficácia da hipoteca com relação à
ausência de qualquer dos seus requisitos. No caso, porém, do Código Civil de
1916, de fato, seria um contra-senso admitir-se a existência de um direito real
que não valesse contra todos – erga omnes (grifo do autor) -, à medida que é da
essência do direito real exatamente essa validade contra terceiros. Ora, se se
tira a validade contra terceiros, desqualifica-se o direito real, que passa a ser,
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automaticamente, um direito pessoal e, portanto, perde a substância dada pelo
79
Código para os direitos reais .

Guilhermo Borda analisou este tema e chegou à mesma conclusão, ou seja,
que a perda de preferência do credor hipotecário não o impediria de pleitear a
penhora dos bens do devedor como um todo, não mais por ser credor
hipotecário, mas por estar o devedor obrigado ao pagamento de suas dívidas
com todos os seus bens. Vejamo-la:

Pero el deudor, siempre está obligado al pago de sus deudas, con todos sus
bienes, inclusive el inmueble hipotecado. Esto significa que la nulidad de la
hipoteca no lê impide al acreedor ejecutar el bien sobre el cual recayó la
hipoteca declarada nula. Pareceria, por tanto, que el deudor carece de acción
para pedir la nulidad de la hipoteca, ya que com ella o sin ella, el inmueble pude
ser embargado y vendido por el acreedor. Sin embargo no es así. Si el inmueble
no está hipotecado ni embargado (y el embargo no procede mientras no haya
mora), el propietario puede disponer libremente de él, enajenándolo o gravandolo. Claro que el propietario de um inmueble hipotecado tambíen puede
enajenarlo o gravarlo; pero esas atribuciones están seriamente afectadas por la
hipoteca anterior. Si quiere enajenarlo, obtendrá um menor precio; si quiere
gravarlo con hipoteca, tendrá que satisfacer condiciones más onerosas, porque
la garantia derivada de uma segunda hipoteca es considerablemente menor que
la nacida de la primera hipoteca y, por lo tanto, los prestamistas exigen mayores
80
intereses .

Ainda neste tópico, cabe advertir que, com a redação dada pela Lei nº.
11.382/2006 ao art. 652, § 2º, do Código de Processo Civil, o poder de nomear
bens à penhora passou a ser do credor, o qual poderá indicar na petição inicial
os bens que deseja ver constritos. Dessa forma, nada impede que o credor
requeira que a penhora recaia justamente sobre o bem que havia sido dado em
hipoteca, tornada ineficaz, todavia, não mais em razão do direito real de
garantia, mas, sim, em função da preferência processual que lhe compete.
79
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Confira-se o entendimento de Humberto Theodoro Junior:

Ao executado o Código atribuía a faculdade de escolher os bens a penhorar, a
qual deveria ser exercitada no prazo de citação para pagamento (art. 652, em
sua redação primitiva). Com a reforma da Lei nº 11.382/2006, transferiu-se ao
credor o poder de indicar, na petição inicial da execução por quantia certa, os
81
bens a serem penhorados (art. 652, §2º, na redação atual) .

2.4.2 Princípio da publicidade

Outro princípio que marca os direitos reais de garantia é o da publicidade. Se
todo direito real imobiliário, em regra, só se configura nas relações jurídicas
entre vivos pelo registro imobiliário, a hipoteca, entendida como direito real de
garantia, obedece ao mesmo princípio82. Sua existência depende do registro
para ser conhecida e oponível erga omnes. O princípio da publicidade é próprio
dos direitos reais, não apenas dos de garantia. Como sublinha Arruda Alvim: “a
adoção deste princípio é condição de operatividade do princípio do
absolutismo: os direitos reais só se podem exercer contra todos se forem
ostentados publicamente”83.

Para os bens imóveis, a publicidade decorre do registro do título no Cartório de
Registro de Imóveis da circunscrição territorial em que se localiza o imóvel. Se,
porventura, abranger mais de uma circunscrição, deve ser registrado em todas
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e, se houver desmembramento, haverá a necessidade do registro na Comarca
criada. Caso não venha a ser registrado em alguma circunscrição, não haverá
a constituição do direito real de garantia na porção não registrada. Se vários
forem os imóveis, a transcrição será feita em cada um dos registros onde
estiver situado, pois, cada qual dos imóveis gravados84.

Como adverte Nelson Rosenvald, “além de determinar o nascimento do direito
real e assentar a sua publicidade, o registro também concede àquele que
inscrever previamente o seu título prioridade em relação a outros credores no
que se concerne ao recebimento do crédito (art. 1.493, CC)”85.

A publicidade afasta que eventuais terceiros adquirentes ou credores subhipotecários aleguem desconhecimento do direito real que grava e vincula o
imóvel ao cumprimento de determinada obrigação. Com a publicidade
decorrente do registro imobiliário, há a presunção de que todos saibam que o
bem está ligado a uma hipoteca anterior, assegurando, pela preferência, ao
credor hipotecário o direito ao produto da venda do imóvel em caso de
inadimplemento.

O Superior Tribunal de Justiça apreciou a questão, pontuando que:

Processo Civil e Civil. Embargos Declaratórios. Ausência de ofensa ao art. 535.
Prequestionamento. Súmulas 282/STF e 211/STJ. Hipoteca. Registro Indevido.
Inexistência de Direito Real. Validade do direito pessoal subjacente.
(...)

84
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ROSENVALD, Nelson. Direitos Reais. 2. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2003, p. 339.
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O direito real de hipoteca só surge com Registro Público mesmo entre os
contratantes (CC/16; Art. 676). Enquanto não registrado o acordo de constituição
da hipoteca ou quando for inscrito indevidamente (CC/16; Art. 846) há apenas
86
vínculo de direito pessoal entre os acordantes .

Consta do corpo deste acórdão, que “não se tem direito real se o acordo de
constituição da hipoteca não pode ser inscrito em Registro Público ou, ainda,
quando o foi indevidamente. O trato vinculará as partes apenas com força de
direito pessoal”.

Da mesma forma que no princípio da especialidade, a ausência da publicidade
com o registro da hipoteca no Cartório de Registro de Imóveis faz cair por terra
o direito real de hipoteca aparentemente existente, seja em relação aos
terceiros, seja em relação ao próprio devedor hipotecário. O acordo vinculará
as partes apenas com a força de direito pessoal então existente.

2.5 REQUISITOS SUBJETIVOS PARA A CONSTITUIÇÃO
DA HIPOTECA

O art. 1.420 do Código Civil dispõe que “só aquele que pode alienar poderá
empenhar, hipotecar ou dar em anticrese...”, por conseqüência lógica, só
aquele que for proprietário da coisa poderá dá-la em hipoteca.
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Isso ocorre porque, com o inadimplemento da dívida, haverá a venda judicial
ou a adjudicação do bem hipotecado ao credor hipotecário, para a satisfação
da obrigação, alterando-se a titularidade do bem. De fato, apenas quem tem a
capacidade ou legitimação para dispor da titularidade do bem hipotecado é que
poderá dar a coisa em garantia, uma vez que, em último caso, o bem, como se
afirmou, poderá ter sua titularidade alterada em virtude da alienação ou
adjudicação judicial. Contudo, aquele que oferece o bem em garantia não
necessita ser necessariamente o devedor da obrigação, podendo ser terceiro,
como se observa no art. 1.427 do Código Civil.

Há algumas exceções que devem ser analisadas caso a caso, como ocorre
com o enfiteuta que, tendo apenas o senhorio útil, pode validamente dá-lo em
hipoteca, a teor do art. 1.473 do Código Civil87 e o nu proprietário no usufruto
que, por conservar o poder de dispor da coisa, poderá oferecê-la em hipoteca,
ressalvando que esta recairá apenas na nua-propriedade, ficando o
usufrutuário com seus direitos de posse, uso, administração e percepção dos
frutos, enquanto durar o direito real de usufruto.

Affonso Fraga aduz que

envolvendo os direitos reaes de garantia um começo de alienação, ou, como
doutrina Chironi sendo destinados a realizar a disposição, é necessário, para
que validamente se constituam, que exista da parte do agente passivo da
relação ou do devedor a capacidade de alienar.

87

Neste caso, o senhorio direto deve ser cientificado, pelo menos 10 (dez) dias antes da
alienação judicial, por ter preferência na aquisição do bem, ex vi art. 698, do Código de
Processo Civil.
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Não basta a de contractar ou a de simples administração, porque os actos
alienativos ou a elles equiparados, como os de que se trata, excedem dos limites
88
da administração .

De forma geral, necessário se faz que sejam estudadas algumas situações
específicas, por ainda haver alguma divergência na doutrina. Ei-las:

a) os menores89: os menores de 16 (dezesseis) anos, absolutamente
incapazes, só podem dar em hipoteca, desde que representados por seus
genitores. De igual modo, os menores entre 16 (dezesseis) e 18 (dezoito)
anos poderão oferecer o bem em hipoteca, desde que devidamente
assistidos pelos genitores, necessitando, ambos, da autorização judicial,
demonstrada a necessidade ou a evidente utilidade para a prole, de acordo
com o art. 1.691 do Código Civil90. Aldemiro Rezende Dantas Junior estatui
que,

no caso dos relativamente incapazes, no entanto, é o próprio incapaz quem
pratica o ato, e não o seu representante legal. Por essa razão, não há
impedimento a que o próprio incapaz, desde que devidamente assistido pelo
representante legal (art. 1.690), ofereça garantia real, incidente sobre os bens do
91
seu próprio patrimônio .
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Com o devido respeito, não nos parece que assim seja. A lei não distinguiu
quanto à necessidade de autorização judicial para a alienação ou o gravame de
ônus reais nos imóveis dos filhos, se esses são absoluta ou relativamente
incapazes. Correta a posição de Carlos Roberto Gonçalves ao dizer em relação
aos maiores de 16 anos e menores de 18, sem a assistência do representante
legal que “mesmo devidamente assistidos, necessitam também de licença da
autoridade judiciária competente”92. Clóvis Beviláqua também é cristalino na
abordagem da questão ao salientar que, “idêntica é a situação dos menores,
após 16 anos, enquanto perdurar o pátrio-poder, que se extingue com a
maioridade ou com a emancipação. O art. 286 do Código Civil não distingue
entre menores até os dezesseis anos e depois dessa idade”93. Com isso, tanto
os menores absolutamente quanto os relativamente incapazes necessitam de
autorização judicial para a constituição de hipoteca sobre seus bens;
b) os menores sob tutela e os interditos: o Código Civil de 2002, em seus
artigos 1.748, IV94, e 1.75095, autoriza que o tutor aliene os bens dos
tutelados, resguardado, claro, pela prévia autorização judicial. Caio Mário
da Silva Pereira, no entanto, discorda desse posicionamento e entende que
os menores sob tutela e os interditos não poderão hipotecar seus bens,
nem diretamente, nem por via de seus representantes96. Clóvis Beviláqua
compartilha dessa opinião ao defender que
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não podem ser hipotecados os imóveis dos tutelados e curatelados (excetuados
os pródigos), porque: primeiro, a alienação dos imóveis dos tutelados só é
permitida, autorizando o juiz, quando houver manifesta vantagem, e sempre em
hasta pública (Código Civil, arts. 428 e 429); e não vejo como se possam
conciliar a constituição da hipoteca destinada a garantir uma obrigação e a hasta
pública. A venda em hasta pública entende-se bem; a constituição da hipoteca
para garantir uma obrigação é difícil. Por outro lado, a hipoteca de imóvel o
tutelado pressupõe dívida e não se harmoniza com a função de tutor contrair
97
dívidas, onerando o patrimônio do pupilo .

No entanto, não nos assemelha que seja assim. Só na análise do caso
concreto é que se poderá precisar se há a necessidade ou não de constituição
de uma dívida com garantia hipotecária em nome do menor. No exemplo
fornecido por Clóvis, este já partiu da pressuposição de que não seria função
do tutor contrair dívidas, esquecendo-se de que as dívidas podem ter sido
contraídas em momento anterior à tutela, não restando outra alternativa, para o
pagamento de dívidas vultosas e com juros altos contraídas antes do período
da tutela, a obtenção de um empréstimo em condições mais vantajosas para
pagá-la, mediante oferecimento de bem imóvel em garantia, como condição
para obtenção do empréstimo.

Ademais, em determinadas situações, a venda do imóvel em situação de
extrema necessidade poderá ser muito pior do que a obtenção de um
empréstimo, mediante a constituição de um bem como garantia.

Portanto, os menores sob tutela e os interditos poderão hipotecar seus bens,
mediante autorização judicial desde que se evidencie a utilidade para os
tutelados e os curatelados no caso concreto.
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Essa é a opinião de Azevedo Marques, com os seguintes fundamentos:

Certamente, pode o juiz, em casos especiaes, exigir a hasta pública para a
hypotheca, o que não é um impossível. Mas não será indispensável. Si a hasta
publica não se coadunasse com a hypotheca, não seria motivo para excluir a
hypotheca, e sim para excluir a hasta publica. Os juízes podem e devem
fiscalizar a estabelecer as condições das hypothecas dos incapazes, supprindo
assim a ausência da hasta publica. Mas, decerto não seria protector o acto do
juiz que negasse (ou a lei que prohibisse) a hypotheca do predio urbano ou
rustico do incapaz, quando fosse esse o único meio de obter dinheiro, em
condições acceitaveis, para conservar ou tornar rendoso o predio, ou para
impedir a sua venda immediata e prejudicial.
Casos há em que a venda é peior do que a hypotheca , cumprindo ao juiz
98
aprecial-os e resolver ;

c) os pródigos: necessitam apenas da assistência de seu curador, sem que se
faça necessária a autorização judicial99;
d) as sociedades empresárias em recuperação judicial e em falência: Após a

distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar
ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente, salvo evidente utilidade
reconhecida pelo juiz, depois de ouvido o Comitê, com exceção daqueles
previamente relacionados no plano de recuperação judicial, a teor do que
prescreve o art. 66, da Lei nº.11.101, de 09/02/2005. Fábio Ulhoa Coelho
afirma que

Os atos de alienação ou oneração de bens ou direitos do ativo permanente só
podem ser praticados se úteis à recuperação judicial.
A utilidade do ato é presumida em termos absolutos se previsto no plano da
recuperação judicial aprovado em juízo. Nesse caso, o bem pode ser vendido ou
onerado, independentemente de qualquer outra formalidade ou anuência.
Mas, se não não constarem do plano de recuperação homologado ou aprovado
pelo juiz, a utilidade do ato para a recuperação judicial deve ser apreciada pelos
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órgãos desta. Assim, a alienação ou oneração só poderá ser praticada mediante
100
prévia autorização do juiz, ouvido o Comitê .

Em relação à falência, o falido fica inabilitado para exercer qualquer atividade
empresarial a partir da decretação da falência e até a sentença que extingue
sua obrigação, respeitado o disposto no §1º, do art. 181 da Lei nº. 11.101/2005.
Perdendo a capacidade para administrar e dispor de seu patrimônio, não pode
o falido praticar qualquer que onere seu patrimônio, inclusive, dá-lo em garantia
real, perdurando tal incapacidade até o advento da sentença que declare
extinta todas as suas obrigações em relação à falência anteriormente
decretada;
e) as pessoas casadas: o art. 1.647, I, do Código Civil estipula que nenhum
dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da
separação absoluta de bens, alienar ou gravar de ônus real os bens
imóveis. Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, comentando
esse dispositivo, lecionam que “somente com a autorização do outro
cônjuge é que o casado – salvo se no regime da separação convencional
absoluta – pode alienar ou gravar de ônus real bens imóveis seus ou do
casal”101. Também Carvalho Santos ressalta que

claro que não pode constituir direitos reais de garantia sem autorização marital
ou suprimento do juiz, quando for caso (art. 245, n. I), uma vez que não lhe é
lícito alienar os bens imóveis, sem que sejam satisfeitas essas exigências legais,
ainda mesmo que se trate de bens do seu domínio particular, e qualquer que
102
seja o regime do casamento .
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É de se observar que o Código Civil de 1916, através dos artigos 235103 e
242104, proibia a outorga da hipoteca independentemente do regime de bens
adotado pelos cônjuges, incidindo a proibição mesmo que esses fossem
casados sob o regime da separação convencional absoluta. Com a nova
redação do art. 1.647, I, do Código Civil de 2002, não há a necessidade de
autorização do cônjuge nos casos em que esse for o regime adotado.

E o que ocorrerá quando a hipoteca for dada por uma pessoa casada, sem a
necessária autorização do cônjuge ou o suprimento judicial?

Veja-se acerca da questão a explanação de Aldemiro Rezende Dantas Júnior:

Se a pessoa casada agiu de modo fraudulento, omitindo sua condição de
casada (e do registro do imóvel ainda consta que a mesma é solteira), ainda
assim haverá a nulidade da hipoteca, uma vez que a finalidade da norma legal,
105
ao exigir a outorga conjugal, é a proteção da entidade familiar .

Carlos Roberto Gonçalves opina de forma diferente. Em seu entender, “a falta
da vênia conjugal torna anulável o ato praticado, segundo dispõe o art. 1.649
do Código Civil, podendo o outro cônjuge, e não quem o praticou, pleitear-lhe a
anulação, até dois anos depois de terminada a sociedade conjugal”106.
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A razão parece estar com Carlos Roberto Gonçalves. O art. 1.649 do Código
Civil taxativamente imputa a cominação da anulabilidade para o caso de
violação à norma, aduzindo que a falta de autorização, não suprida pelo juiz,
quando necessária (art. 1.647), tornará anulável o ato praticado, podendo o
outro cônjuge pleitear-lhe a anulação, até dois anos depois de terminada a
sociedade conjugal. Portanto, a primeira questão é que, sendo o ato anulável,
apenas o cônjuge prejudicado é que poderá argüir tal vício, não podendo o
próprio cônjuge que ofereceu o bem em garantia sem a autorização do outro
alegar a anulabilidade em seu favor. Washington de Barros Monteiro confirma
esse posicionamento ao aduzir que “à mulher casada, que contrai sozinha
dívida hipotecária, lícito não é argüir, em defesa, nulidade do direito real por
falta de outorga marital”107.

No seio do Superior Tribunal de Justiça, aceita-se também que a constituição
de garantia real sem outorga uxória, nos casos em que é necessária, torna o
negócio jurídico praticado nulo, nulidade, porém, de ordem relativa:

Direito civil. Hipoteca. Ausência de outorga do cônjuge. Anulação. Art. 235, CC.
Precedente. Recurso provido.
Tal como ocorre com a fiança, inquina-se de nulidade relativa a hipoteca
108
realizada sem outorga do cônjuge, nos termos do art. 235, I, do Código Civil .

A anulabilidade, uma vez reconhecida, afastaria a constituição da hipoteca e
posterior penhora sobre todo o imóvel e não só sobre a parte do cônjuge que
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não consentiu com sua constituição. O Superior Tribunal de Justiça vem
reconhecendo a anulabilidade da garantia real concedida, afastando a hipoteca
sobre todo o bem e não apenas sobre a meação do cônjuge que não anuiu
com sua outorga. Confira-se:

AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO DE CRÉDITO. FALSIFICAÇÃO DE
ASSINATURA DE CÔNJUGE. HIPOTECA. INEFICAZ. OFENSA ART. 535 CPC.
INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
Na constância da sociedade conjugal, o marido não pode, sem o consentimento
da mulher, hipotecar bens imóveis, ou gravá-los de ônus real, qualquer que seja
o regime de bens (CC, art. 235, I).
É nula a alienação de bem imóvel, na constância da sociedade conjugal, sem a
outorga uxória.
109
Hipoteca incide sobre imóvel, ou é eficaz ou não é. Não existe meia hipoteca .

Se a questão parece definida a favor da anulabilidade do negócio jurídico, a
extensão de seus efeitos no caso concreto ainda está, especialmente em sede
executiva, causando algumas divergências dignas de nota.

Em fato, na execução real a penhora recairá sobre o objeto dado em garantia,
hipótese em que se faz necessária a intimação do cônjuge do devedor110,
independentemente do regime de bens adotado.

Alexandre Freitas Câmara registra:

Uma vez aperfeiçoada a penhora, deve o executado dela ser intimado (para que
possa, como dito acima, ajuizar seus embargos). Incidindo a penhora sobre
imóveis, faz-se mister ainda a intimação do cônjuge do executado, qualquer que
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seja o regime de bens do casamento (art. 655, §2º, do CPC, com a redação que
111
lhe deu a Lei nº. 11.382/2006 .

A intimação do cônjuge do devedor hipotecário tem por função cientificá-lo para
que possa, em assim o querendo, proteger seus interesses contra os atos
materiais da execução.

O Superior T ribunal de Justiça reconheceu a anulabilidade da hipoteca mesmo
ficando constatada a omissão do devedor em dizer seu estado civil112. Em
outros casos, porém, ao se constatar a omissão do devedor hipotecante ao
dizer seu estado civil, preservou-se a higidez da hipoteca. Em voto da lavra do
Ministro Ruy Rosado de Aguiar, não se reconheceu a nulidade da hipoteca,
diante da omissão do cônjuge a respeito de seu estado civil:

Hipoteca. Consentimento do marido.
Reconhecido que a mulher agiu fraudulentamente omitindo a sua condição de
casada ao hipotecar imóvel por ela adquirido antes do casamento em regime de
comunhão parcial, descabe rever o tema na via especial para aplicar o disposto
no art. 242, II, do CCivil.
113
Recurso não conhecido .

A Terceira Turma adotou o mesmo posicionamento em julgado similar:

PENHORA. BEM DADO EM HIPOTECA. DEVEDOR QUE VIVIA EM UNIÃO
ESTÁVEL. DESCONHECIMENTO DO CREDOR. VALIDADE DA HIPOTECA
Os efeitos patrimoniais da união estável são semelhantes aos do casamento em
comunhão parcial de bens (art. 1.725 do novo Código Civil).
111
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Não deve ser preservada a meação da companheira do devedor que agiu de
má-fé, omitindo viver em união estável para oferecer bem do casal em hipoteca,
114
sob pena de sacrifício da segurança jurídica e prejuízo do credor ;

f) a garantia real ofertada pelo ascendente ao descendente: é possível o
ascendente hipotecar um bem a um descendente sem a autorização dos
demais descendentes e, agora, também do cônjuge? Para responder a esta
pergunta, é preciso antes ter em mente que o artigo 496 do Código Civil
estipula que é anulável a venda feita pelo ascendente ao descendente sem
o consentimento dos outros descendentes e do cônjuge. Como a hipoteca é
um início de venda, autores como Washington de Barros Monteiro afirmam
que

o ascendente não pode alienar ao descendente, sem que os outros
descendentes e o cônjuge do alienante expressamente consintam (Cód. Civil de
2002, art. 496). Logo, o primeiro não pode hipotecar seus bens ao segundo, a
115
menos que os demais descendentes consintam .

Reconhecem, entretanto, que esse assunto é controvertido e que há
posicionamentos em contrário. Maria Helena Diniz, também reconhecendo
a controvérsia da questão, assevera que, “o ascendente não pode, pelo art.
496 do Código Civil, alienar ao descendente sem que os outros
descendentes consintam. Logo, não poderá ascendente hipotecar seus
bens a descendente, sem a anuência dos demais descendentes”116.
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Aldemiro Rezende Dantas Junior discorda do posicionamento de ambos,
com os seguintes argumentos:

Não se aplica, no nosso entendimento, essa restrição aos direitos reais de
garantia, podendo o ascendente livremente oferecer tal garantia ao seu
descendente, para isso não precisando da autorização dos demais
descendentes ou do cônjuge. Em primeiro lugar porque o direito de propriedade
é um dos direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal (art. 5º.,
XXII), e por isso qualquer restrição que a ele seja feita pela lei ordinária deverá
ser interpretada de modo restritivo, não se admitindo que o intérprete venha a
dar ampliação ao significado técnico dos termos legais. Ora, se o legislador
ordinário exigiu a concordância para a venda, não se pode entender que esse
legislador também pretendeu englobar na mesma exigência o oferecimento do
bem em garantia.
Mas além disso, em segundo lugar e principalmente, pensamos que a finalidade
da norma restritiva inserida no artigo 496 não permite que a se estenda a
mesma exigência aos casos de oferecimento de garantia real, por isso que o
aplicador da lei jamais poderá deixar de observar-lhe o objetivo, como se vê no
artigo 5º da Lei de Introdução ao Código Civil.
Com efeito, fácil é de se perceber que a finalidade do artigo 496 é a de evitar
que o ascendente venha a transferir gratuitamente (ou por preço inferior ao real)
bens a um de seus descendentes, alterando de modo fraudulento a igualdade
dos quinhões hereditários, em prejuízo aos demais herdeiros necessários. Em
outras palavras, a ratio legis do dispositivo “está no intento de conjurar a
dissimulação de doações inoficiosas, em favor de um dos descendentes, ou em
desfalque das legítimas dos demais descendentes”.
Ora, no caso dos direitos reais de garantia, não se trata de efetuar essa
transferência de um bem do ascendente para o descendente, o que realmente
poderia ser usado para fraudar a igualdade entre os quinhões hereditários, mas,
sim, de uma garantia de dívida, destinando-se o bem a ser alienado geralmente
para um terceiro, no caso de não ser solvida a obrigação, e não para o próprio
descendente credor.
Apenas deve ser feita a ressalva, pensamos, de que não poderiam esse credor
e o devedor, no caso ascendente e descendente, valer-se da permissão contida
no artigo 1.428, parágrafo único, que permite que o devedor, após o vencimento
da dívida, possa ajustar com o credor a dação da coisa em pagamento da
dívida, pois nesse caso estaria sendo feita a transferência do bem pelo
ascendente ao descendente, e aí sim estaria presente a mesma ratio legis que
motivou o legislador no artigo 496 do Código, ou seja, aí poderia ser facilmente
burlada a norma legal que busca evitar que seja fraudada a igualdade dos
117
quinhões dos herdeiros .
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O acerto do posicionamento de Aldemiro Rezende Dantas Junior parece-nos
claro, com apenas duas observações: (a) o consentimento do cônjuge, a não
ser nos casos de separação consensual absoluta de bens, continua sendo
necessário para o oferecimento do bem em garantia real, mesmo em se
tratando de garantia feita pelo ascendente ao descendente. Isso porque o
consentimento do cônjuge decorrerá não do art. 496 do Código Civil, mas, sim,
do artigo 1.647, I, do Código Civil, que vale, inclusive, para garantia real
concedida pelo ascendente ao descendente; (b) ao mencionar que, no caso de
não ser cumprida a obrigação, o bem hipotecado será alienado geralmente a
um terceiro, e não para o próprio descendente credor, foi feito antes do advento
da Lei nº. 11.382/2006.

Se antes a alienação em hasta pública consistia na modalidade comum de
expropriação do bem na seara judicial, com a adjudicação só podendo ser
requerida após restar infrutífera a alienação judicial, agora, a adjudicação do
bem ao credor tornou-se a modalidade preferencial a ser realizada em relação
às demais alternativas de expropriação (arts. 685 -C e 686 do Código de
Processo Civil).

Na adjudicação, o bem não será incorporado ao patrimônio de um terceiro, mas
ao do próprio credor, que toma o bem para si, em virtude do inadimplemento da
dívida. Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart sublinham que

o art. 647 prevê, como primeira forma de expropriação, a adjudicação.
Corresponde ao recebimento do bem penhorado pelo exeqüente, descontandose o valor da execução ao valor da coisa. Trata-se de forma de pagamento da
dívida executada, pelo qual há transferência direta de patrimônio do devedor
para o credor. A responsabilidade patrimonial, poder-se-ia dizer, é linear,
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autorizando o credor a tomar parte do patrimônio do devedor por conta da dívida
118
não paga .

Tal modificação seria suficiente para alterar o regime jurídico da concessão de
garantia real do ascendente ao descendente sem o consentimento dos outros
descendentes? Não. Em primeiro lugar, porque, ao contrário da dação em
pagamento, o imóvel hipotecado não vem a ser transferido, após o vencimento
da dívida, pelo valor do pagamento da dívida. Na adjudicação, o imóvel é
avaliado judicialmente e, ao ser incorporado pelo credor, são feitos os
descontos necessários entre o valor do bem e o valor do crédito. Se o valor do
bem for superior ao crédito, estará o adjudicante obrigado a depositar
imediatamente a diferença; na hipótese contrária, se o valor do crédito for
maior que o valor do bem hipotecado e adjudicado, o saldo ainda poderá ser
cobrado, de acordo com o art. 685-A, §1º, do Código de Processo Civil119. Em
segundo lugar, a adjudicação deve ser feita pelo valor pelo qual o imóvel foi
avaliado, não havendo permissão para que a adjudicação seja feita por valor
inferior. Com isso, fica afastada qualquer possibilidade de que o bem saia do
patrimônio do ascendente e venha parar no patrimônio do descendente por um
valor irrisório;

g) o mandatário: é possível que o bem venha a ser hipotecado pelo procurador
do devedor hipotecante, desde que tenha poderes especiais e expressos
para fazê-lo. Não é possível o oferecimento do bem em garantia pelo
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procurador que dispõe apenas de poderes genéricos para contrair
empréstimos ou administrar a sociedade empresária. Silvio de Salvo
Venosa entende que, “o mandatário somente pode constituir ônus se tiver
poderes expressos”120. No entanto, não basta que o mandatário tenha
poderes expressos. É necessário que, além dos poderes expressos,
também detenha poderes especiais, de acordo com o art. 661, §1º, do
Código Civil121.

O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o tema122, reafirmou a necessidade
que do mandato constem expressamente os poderes expressos e especiais
conferidos ao mandatário para que a hipoteca possa ser validamente efetivada.
Colhemos julgado da Terceira Turma:

Mandato. Poderes expressos e especiais. Interpretação do art. 1.295, parágrafo
1, do CC. Precedente da Corte.
Na linha de precedente da Corte, a disciplina do art. 1.295, par. 1, do CC, não
dispensa a individualização do bem objeto do mandato para confissão de dívida
com garantia hipotecária, considerando que é ato que exorbita da administração
ordinária.
Recurso especial conhecido e provido

123

.

Posteriormente, esse mesmo entendimento foi mantido em julgamento
proferido pela Quarta Turma:
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Civil e Processual Civil. Embargos à Execução. Devedores que prestaram
garantia real hipotecária. Legitimidade passiva independentemente de o devedor
principal integrar a lide. Mandato. Poderes expressos e especiais para onerar os
bens. Necessidade de particularização. Execução extinta.
Possuem legitimidade passiva para a execução, escoteiramente, a critério do
credor, os devedores que prestaram garantia real hipotecária, para figurar na
lide independentemente do obrigado principal. Precedentes.
Somente surte efeito prático o mandato que autoriza a oneração de bens por
intermédio de hipoteca se particularizados no instrumento, não sendo suficiente
a alusão genérica, como ocorrente nos autos. Precedentes.
Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido, para extinguir
124
a execução” .

Verifica-se no corpo do voto da lavra do Ministro Aldir Passarinho Junior a
seguinte passagem:

Com efeito, o entendimento sufragado pelos julgados desta Corte aponta na
direção de que somente se confere validade à garantia prestada pelo
mandatário se o instrumento procuratório conferir-lhe poderes expressos para
alienar ou hipotecar, o que consta dos contratos, mas também e principalmente
poderes especiais, particularizando os bens passíveis de sofrerem gravame ou
de sustentarem a garantia, a tanto não sendo suficiente a menção genérica.

Ocorre que, mais adiante, ao se analisar as expressões do mandato conferido
no caso então analisado pelo Superior Tribunal de Justiça, verificou-se que, no
caso, havia a concessão de “ilimitados poderes” para os atos de alienação e
gravame, incluindo expressamente a hipoteca, relativamente a “quaisquer”
bens e “quaisquer imóveis”. Em posição ao que parece equivocada, o Ministro
Aldir Passarinho entendeu que essas expressões não caracterizavam os
poderes expressos e especiais hábeis a instituir o ônus real sobre determinado
imóvel. Vejamos:
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Resta claro, do excerto acima, que na espécie dos autos houve, apenas,
referência genérica à possibilidade de gravar os bens, mas, de modo algum, se
extrai tenha ocorrido, como é exigência do art. 1.295, §1º, do Código Civil
anterior, a indicação precisa do bem gravado, independentemente, quanto à
segunda embargante, de haver concedido a outorga uxória.

Com base nessa afirmação, o Superior Tribunal de Justiça declarou a
insubsistência das hipotecas que gravavam os bens de propriedade dos
embargantes, julgando-se extinta a execução.

Não há dúvida da necessidade de que do mandato constem tanto os poderes
expressos como os poderes especiais para que se possa validamente
hipotecar os bens do mandante. Os poderes expressos e os poderes especiais
não são sinônimos e apresentam características diferentes. Pontes de Miranda
assevera que

mandato expresso e mandato com poderes especiais são conceitos diferentes.
É expresso o mandato em que se diz: ‘com poderes para alienar, hipotecar,
prestar fiança’. Porém não é especial. Por conseguinte, não satisfaz as duas
exigências do art. 1.295, §1º, do Código Civil que fala de ‘poderes especiais e
expressos’. Cf. Código Comercial, art. 145, in fine. Poderes expressos são os
poderes outorgados para a prática de algum ato determinado ou de alguns atos
determinados. Não pode hipotecar o imóvel o mandatário que tem procuração
para hipotecar, sem se dizer qual o imóvel: recebeu poder expresso, mas poder
125
geral, e não especial .

O equívoco do julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, contudo,
não está na necessidade de fazer-se constar no mandato os poderes especiais
e expressos, mas, sim, de identificar no caso concreto se estes estão ou não
presentes. Sim, porque no caso examinado constaram dos instrumentos a
expressão “ilimitados poderes para os atos de alienação e gravame” – poderes
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expressos, mas, além destes, incluiu-se também e de forma expressa a
possibilidade de hipoteca, relativamente a “quaisquer bens” e “quaisquer
imóveis”.

Essa identificação no sentido de que a hipoteca poderia ser dada em relação a
todos os imóveis do mandante configura-se justamente como os poderes
especiais conferidos ao mandatário. Ora, se a outorga de poderes permitia a
constituição de hipoteca expressamente sobre quaisquer bens do patrimônio
do mandante, não se afigura plausível que seja necessária a discriminação
total e individuada de todos os imóveis que compõem seu patrimônio. Os
poderes especiais ficaram demonstrados à medida em que se referiam a todo o
patrimônio do constituinte.

Cabe diferenciar entre o mandato que contém apenas a permissão para alienar
e gravar de ônus reais – poderes expressos -, mas sem designar sobre quais
bens a alienação ou o gravame poderão vir a ser feitos, daquele que contém
essa permissão e, além dela, estipula que a alienação ou o gravame poderão
ser em um bem determinado ou em todos os bens que formam o patrimônio do
mandante – poderes especiais -. Se forem conferidos poderes ao mandatário
para que grave de ônus real todos os bens do mandante, parecem-nos
absolutamente desnecessárias a descrição e a individualização de todos os
bens que formam o patrimônio do mandante. Daí o desacerto da decisão do
Superior Tribunal de Justiça.

Em abono a essa tese, colacionamos o posicionamento de Carvalho Santos,
quando aduz que
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da necessidade de poderes expressos e especiais para poder o mandatário
alienar bens de propriedade do mandante resulta, também, a necessidade de
constar da procuração os bens a serem vendidos, devidamente individualizados,
a não ser que os poderes abranjam todos os bens do mandante. Assim, por
exemplo, será necessário que a procuração esclareça que o mandatário fica
com poderes para vender o imóvel tal, situado em tal lugar. Não satisfaz a
existência da lei a procuração que contiver apenas poderes para alienar imóveis,
a não ser, convém repetir, que esclareça que os poderes são para a alienação
de todos os imóveis de propriedade do mandante. A distinção não é mera
sutileza, como poderá parecer a muitos menos avisados, por isso que, no caso
de referência a todos os imóveis, os poderes são evidentemente expressos, pois
os atos autorizados estão claramente revelados, e ainda manifestamente
especiais por isso que esclarecem de maneira particular a que imóveis se
126
referiam, ou sejam todos eles .

Portanto, é possível que o mandatário ofereça o bem em hipoteca desde que
do instrumento de mandato constem, além dos poderes expressos para
hipotecar, os poderes específicos discriminando quais bens serão hipotecados
- se um discriminado, alguns ou todo o patrimônio de propriedade do
mandante;
h) inventariante: o inventariante não poderá gravar de ônus real os bens que

compõem o acervo hereditário, a não ser com autorização judicial;
i) herdeiro: o direito ao quinhão hereditário é considerado bem imóvel para
todos os efeitos legais, na forma do art. 80, II, do Código Civil. Renan Lotufo
pondera que “à evidência não se está diante de imóveis pela natureza, mas
para o mundo do direito são imóveis e terão que se submeter ao regime
jurídico dos imóveis. Conseqüentemente, em qualquer negócio que se
queira fazer com qualquer dos direitos e bens elencados no art. 80 do novo
Código, deveremos seguir as regras específicas e muito mais rígidas e
formais, relativas aos bens imóveis, do que relativas aos móveis127. Assim,
qualquer oneração que supere trinta salários mínimos deverá ser feita por
126
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escritura pública, de acordo com o art. 108, do Código Civil. Há duas
questões interessantes sobre o tema. A primeira consiste no fato de que,
havendo o inadimplemento da obrigação com a conseqüente execução da
dívida hipotecária, os co-herdeiros terão a preferência, seja para a
arrematação, seja para a adjudicação do bem, de acordo com o art. 1.794
do Código Civil128. Os co-herdeiros deverão ser notificados para que
exerçam seu direito de preferência.

Nelson Nery e Rosa Nery apontam a conseqüência da não notificação aos coherdeiros, ao salientarem que

celebrada a cessão sem a notificação, o negócio jurídico é ineficaz com relação
ao co-herdeiro não notificado. Nesse caso o co-herdeiro pode exercer o direito
de preferência depositando o preço pago pelo terceiro, dentro de cento e oitenta
dias, contados da transmissão (CC 1795 caput). Feito corretamente o depósito,
o co-herdeiro haverá para si a quota que havia sido cedida a terceiro sem a
129
observância do direito de preferência .

A segunda é que a garantia conferida pelo herdeiro não pode dizer respeito a
um bem determinado da herança, mas apenas a sua quota hereditária, sob
pena de ineficácia, como prescreve o art. 1.793, §2º, do Código Civil. A esse
respeito, Nelson e Rosa Nery destacam que,

diferentemente do legatário, o herdeiro sucede a título universal. Só pode ceder
a outro herdeiro ou a terceiro sua quota-parte na herança (universal), mas não
um bem singular, destacado da universalidade da herança, isto é, pode ceder
sua parte sem especificar bens (Rodrigues, Dir.Civ., v. 7, n. 13, p. 28; CahaliHironaka, Curso Av., n. 3.5, p. 79). Ninguém pode ceder o que não tem. O
herdeiro não tem a posse nem propriedade de um bem da herança, considerado
singularmente. Por isso não pode transferi-lo, já que também pertence aos
128
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demais co-herdeiros. É ineficaz a cessão feita a título singular. Como o negócio
jurídico de cessão feito com infringência ao dispositivo comentado é inválido, o
130
cedente responde ao cessionário por tudo o que decorrer dessa cessão .

Como a oneração do bem acarreta apenas sua ineficácia, caso o herdeiro,
futuramente, venha a se tornar o proprietário do bem onerado com a partilha,
terá todos os seus efeitos produzidos a partir do momento em que se constituiu
a hipoteca, por força do art. 1.420, §1º, do Código Civil.

2.6 REQUISITOS OBJETIVOS PARA A CONSTITUIÇÃO
DA HIPOTECA

Como a hipoteca é dada em garantia de uma obrigação que, uma vez
inadimplida, sujeita o devedor à ação executiva hipotecária, podendo o bem ter
sua titularidade alterada, seja pela adjudicação conferida ao credor, seja pela
alienação judicial, particular ou em hasta pública, para a satisfação do credor
hipotecário, a lei impõe, com precisão, que apenas os bens alienáveis é que
poderão ser dados em hipoteca.

Ainda sob a égide do Código Civil de 1916, Tito Fulgêncio afirmava que a
alienabilidade é a regra e as exceções são as determinadas em lei, tais como:
a) as fora do comércio (art. 69); b) bens públicos, nos termos dos arts. 66 e 67;
c) os immoveis dotaes (art. 293); d) os bens dados ou legados com a cláusula

130

NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil Anotado e
Legislação Extravagante. 2 ed. São Paulo: RT, 2003, p. 788.
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de inalienabilidade (arts. 263, n. 11 e 1676); os da legítima gravados com
cláusula de inalienabilidade, nos termos do art. 1.723131; os cuja alienação é
considerada fraudatória de execução (art. 969 do Dec. 16.752, de 1924), ou de
credores (Cód. art. 111)132.

Em regra, não são suscetíveis de hipoteca as coisas inalienáveis e as fora de
comércio, os bens públicos, enquanto conservarem esta qualificação, as terras
ocupadas pelos índios, de acordo com o art. 20, IX, e 231, §§2º e 4º da
Constituição Federal; os bens indisponíveis por força de decisão judicial, a
exemplo de decisões proferidas em ações de improbidade administrativa
(artigo 7º da Lei nº. 8.429/92), os bens dos administradores de instituições
financeiras em intervenção, em liquidação extrajudicial ou em falência, que não
podem, por qualquer forma, direta ou indireta, aliená-los ou onerá-los, até
apuração e liquidação final de suas responsabilidades, como se afere de
expressa determinação do artigo 36 da Lei nº. 6.024/74. Há, ainda, o artigo 59
da Lei Complementar nº 109/2001, que torna indisponíveis todos os bens dos
administradores e membros de conselhos deliberativos, consultivos, fiscais ou
assemelhados, das entidades de previdência privada sob intervenção ou em
liquidação extrajudicial133.

131

Porém, não é mais possível que o de cujus grave os bens da legítima com a cláusula de
inalienabilidade, a não ser que incida justa causa para a restrição, que deverá ser declarada no
próprio testamento, na forma do art. 1.848 do Código Civil de 2002.
132
FULGENCIO, Tito. Direito Real de Hypotheca. São Paulo: Livraria Acadêmica, 1928, p. 10.
133
MAMEDE, Gladston. Código Civil Comentado. São Paulo: Atlas, 2003, vol. XIV, p. 52.
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2.6.1 Inalienabilidade e impenhorabilidade

A penhora, instituto de cunho processual134, busca a especificação de bens no
patrimônio do devedor que irão servir de base material para a prática de atos
executivos buscando a satisfação do direito do credor, inclusive, com a
expropriação dos bens ao próprio credor ou a terceiros.

A impenhorabilidade tem como causa, no dizer de Luiz Guilherme Marinoni135,
critérios humanitários ou considerações de ordem de direito material, que
fazem

com

que

determinados

bens

venham

a

ser

excluídos

da

responsabilidade patrimonial do executado e, por conseqüência, do alcance da
execução.

Alfredo Rocco explica a limitação da penhorabilidade em razões de origem
ético-social, humanitária, política ou técnico-econômica136 e

Humberto

Theodoro Junior salienta que

a razão mais comum para a impenhorabilidade de origem não-econômica é a
preocupação do Código de preservar as receitas alimentares do devedor e de
sua família. Funda-se num princípio clássico da execução forçada moderna,
lembrado, entre outros, por Lopes da Costa, segundo o qual, “a execução não
deve levar o executado a uma situação incompatível com a dignidade
137
humana” .

134
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2003, v. 8, p. 248-249.
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A norma disposta no art. 648 do Código de Processo Civil dispõe que “não
estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou
inalienáveis”. Se é certo que os bens inalienáveis não podem ser objeto de
constituição de garantia real, justamente porque a lei condiciona que apenas os
bens que se pode alienar é que são suscetíveis de serem dados em garantia
real, não menos certo é que há bens impenhoráveis que são alienáveis e que,
por

conseqüência,

poderiam

ser

dados

em

hipoteca,

tornando-se,

posteriormente, penhoráveis.

A impenhorabilidade é uma prerrogativa processual que a lei coloca à
disposição do devedor, por vários fatores, para que determinados bens não
venham a ser vendidos judicialmente. Ocorre que, se essa é uma prerrogativa
que a lei coloca à disposição do devedor, é certo que ela teve por escopo
impedir que determinados bens de seu patrimônio sejam levados à hasta
pública por dívidas por ele contraídas, desde que o devedor não tenha
renunciado a essa garantia – desde que essa renúncia seja válida - e
vinculado, por vontade própria, determinados bens impenhoráveis ao
cumprimento de certas obrigações.

Nos casos em que não há a vinculação específica de certos bens em garantia
real para o adimplemento obrigacional, o devedor responderá, para o
cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros,
salvo as restrições estabelecidas em lei, na forma do art. 591 do Código de
Processo Civil138.

138

Art. 591. O devedor responde, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os seus
bens presentes e futuros, salvo as restrições estabelecidas em lei.
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Na verdade, não serão os bens presentes ao tempo da constituição da
obrigação, como à primeira vista pode parecer ao leitor, mas, sim, os bens
presentes no patrimônio do devedor no início do processo executivo139, bem
como os que forem incorporados no futuro140. Como afirma Cândido Rangel
Dinamarco, “o devedor responde por suas obrigações com os bens que se
encontram em seu patrimônio no momento da execução”141.

Mas quando o devedor, mister seja mais uma vez destacado, vincula bem
específico de seu patrimônio, através de garantia real, para assegurar o
pagamento de suas dívidas, tais bens, desde que possam ser objeto de
renúncia pelos proprietários, poderão vir a ser penhorados em uma execução
futura. Vislumbremos um exemplo prático para maior compreensão.

Os artigos 649 e 650 do Código Civil elencam os bens absolutamente e
relativamente impenhoráveis. Entre os primeiros podem-se destacar os móveis,
pertences e utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado,
salvo os de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns
correspondentes a um médio padrão de vida (inciso II do art. 649), os
vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo os de
elevado valor (inciso III do art. 649) e os livros, as máquinas, as ferramentas,
os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis, necessários ou úteis ao

139

A não ser que o devedor tenha dilapidado seu patrimônio com a intenção de fraudar seus
credores. Neste caso, presentes os pressupostos legais, o bem que integrava seu patrimônio
responderá pelo pagamento de suas dívidas.
140
ZAVASCKI, Teori Albino. Processo de Execução – Parte Geral. 3. ed. São Paulo: RT,
2004, p. 191.
141
DINAMARCO, Cândido. Execução Civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 245.
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exercício de qualquer profissão (inciso V do art. 649 do Código de Processo
Civil).

Tais bens, no entanto, por não serem inalienáveis, podem ser objeto de
garantia real. Nada obsta que um relógio, que não tenha um elevado valor,
venha a ser objeto de garantia real pignoratícia, em um contrato de mútuo. Ou
que um determinado aparelho médico ou odontológico, necessário ao exercício
da medicina ou odontologia, seja dado em penhor, buscando assegurar uma
determinada obrigação contraída pelo devedor. Neste caso, ao se tornar o
objeto sobre o qual recai a garantia real, o bem perde a característica da
impenhorabilidade que, mesmo absoluta, fica afastada, diante da necessidade
de que a penhora, na execução de crédito com garantia real, recaia sobre a
coisa dada em garantia, na forma do art. 655, §1º, do Código de Processo
Civil142.

Ninguém questionava a possibilidade de ser dado em penhor o anel nupcial
que, pela antiga redação do inciso III do art. 649143 do Código de Processo
Civil, era considerado absolutamente impenhorável. E poderia ser dado em
penhor, porque não se tratava de direito disponível, podendo ser renunciado
pelo seu titular. Com o inadimplemento do contrato garantido pelo anel nupcial
e havendo execução real, a penhora passaria a recair exatamente no anel
nupcial anteriormente penhorado. Portanto, a impenhorabilidade absoluta ou
relativa incide em todos os bens elencados pela lei, a não ser que os bens,
142

Art. 655. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:... §1º. Na execução de
crédito com garantia hipotecária, pignoratícia ou anticrética, a penhora recairá,
preferencialmente, sobre a coisa dada em garantia; se a coisa pertencer a terceiro garantidor,
será também esse intimado da penhora.
143
Art. 649. São absolutamente impenhoráveis:...III – o anel nupcial e os retratos de família.
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sendo alienáveis e podendo ser objeto de renúncia por parte de seu titular,
venham a ser dados em garantia real pelo devedor.

Essa regra, como é natural, comporta exceções, justamente quando a lei
proíbe a renúncia a determinados direitos por parte de seu titular. É o que
veremos adiante.

2.6.1.1 A hipoteca e a penhora da pequena propriedade
rural

O antigo inciso X do art. 649 do Código de Processo Civil, antes da redação
determinada pela Lei nº 11.382, de 6 (seis) de dezembro de 2006, determinava
como absolutamente impenhorável o imóvel rural, até um módulo, desde que
este fosse o único de que dispusesse o devedor, ressalvada a hipoteca para
fins de financiamento agropecuário.

O conceito de módulo rural, segundo Araken de Assis,

varia em cada região, e consta no álbum imobiliário. Mas as alterações
supervenientes neste gabarito, conquanto não averbadas na matrícula, devem
ser consideradas. É desnecessário interpretar a referência ao módulo como
aquela área que assegure ao agricultor e família condições de sobrevivência,
porque tal área, ao representar a pequena propriedade, se encontra protegida
144
por dispositivo diverso .
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ASSIS, Araken de. Manual do Processo de Execução. 6. ed. São Paulo: RT, 2000, p. 362.
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O art. 4º, incisos II e III, da Lei nº 4.504, de 30 (trinta) de dezembro de 1964,
conhecida como Estatuto da Terra, estatui que:

II – Propriedade familiar, o imóvel rural que, direta e pessoalmente explorado
pelo agricultor e sua família, lhes absorva toda a força de trabalho, garantindolhes a subsistência e o progresso social e econômico, com área máxima fixada
para cada região e tipo de exploração, e eventualmente trabalhado com a ajuda
de terceiros;
III – Módulo rural, a área fixada nos termos do inciso anterior.

O módulo rural, portanto, varia de região para região de acordo com as
características próprias do lugar.

No entanto, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXVI,
estabelece que “a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que
trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos
decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de
financiar o seu desenvolvimento”.

A Lei n.º 8.009/1990, que estabeleceu a impenhorabilidade do bem de família,
dispôs em seu artigo 4º, §2º, que

quando a residência familiar constituir-se em imóvel rural, a impenhorabilidade
restringir-se-á à sede de moradia, com os respectivos bens móveis, e, nos casos
do art. 5º, inciso XXVI, da Constituição Federal, à área limitada como pequena
propriedade rural.

Ao conciliar a aparente antinomia existente entre a antiga redação do artigo
649, X, do Código de Processo Civil com o artigo 5º, XXVI, da Constituição
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Federal e o artigo 4º, §2º, da Lei nº 8.009/1990, o Superior Tribunal de Justiça
em leading case da lavra do Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, mas, que,
na verdade, teve no voto do Ministro Ruy Rosado de Aguiar a tese que acabou
por sagrar-se vencedora, fazendo com que se alterasse a posição dos demais
Ministros, entendeu que a parte final do inciso X do art. 649 (ressalvada a
hipoteca para fins de financiamento agropecuário) não havia sido recepcionada
pela Constituição Federal, e, ainda que assim não fosse, estaria revogada pela
norma ordinária mais moderna e especial que trata do bem de família145.

De acordo com o entendimento da Quarta Turma, a impenhorabilidade recairia
no imóvel rural de até um módulo, desde que fosse o único do devedor, mesmo
que houvesse a constituição de hipoteca para fins de financiamento
agropecuário.

A impenhorabilidade, instituto de cunho processual, prevaleceu sobre a
hipoteca, instituto de índole material, mantendo-se apenas a penhora na área
excedente ao módulo rural, assim definido em lei, e desconsiderando-se a
hipoteca sobre a área equivalente ao módulo rural.

A Lei n.º 11.382, de 6 (seis) de dezembro de 2006, alterou a redação do inciso
X, renumerando-o para o inciso VIII, com a seguinte redação:

Art. 649. São absolutamente impenhoráveis:
VIII - a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, assim definida em lei,
desde que trabalhada pela família.

145

REsp 262641/RS; Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira; Quarta Turma; DJ:
28/06/2001; DP: 15/04/2002, p. 223.
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Com a nova redação, a impenhorabilidade: (a) passa a recair sobre a pequena
propriedade rural, assim definida em lei, e não mais ao imóvel rural de até um
módulo, cabendo à legislação infraconstitucional a definição do que seja a
pequena propriedade rural; (b) adapta-se ao texto constitucional, exigindo que
a pequena propriedade rural seja trabalhada pela família; (c) ocorre mesmo nos
casos em que o imóvel tenha sido objeto de hipoteca para fins de
financiamento agropecuário; (d) incide mesmo quando a propriedade não seja
a única de que disponha a família.

Emerge, no entanto, o seguinte questionamento: a desconstituição da hipoteca
sobre a área correspondente à pequena propriedade rural ocorrerá ainda
quando o imóvel dado em garantia não tenha sido uma pequena propriedade,
mas, sim, uma média ou grande? E em que parte do imóvel é que será
demarcada a pequena propriedade? Sim, porque a prevalecer a tese da
impenhorabilidade absoluta sobre a pequena propriedade rural em todos os
casos, passaremos a ter sempre um condomínio forçado, instituído entre a
pequena propriedade rural do devedor, com a desconstituição da penhora e da
hipoteca existente sobre essa parte e o restante da propriedade arrematada ou
adjudicada por um terceiro.

O arrematante ou adjudicatário do imóvel terá de ajuizar posteriormente uma
ação própria de divisão e demarcação, para buscar separar sua área adquirida
com a área do devedor. Com isso, ter-se-á como conseqüência a extrema
desvalorização dos imóveis rurais que serão levados à praça ou à alienação
privada e a dificuldade de alienação a terceiros, que adquirirão sempre um
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imóvel em condomínio com o devedor, que continuará sendo o proprietário de
pequena parte da coisa, exatamente a área correspondente à pequena
propriedade rural definida em lei.

Não parece que esse seja o escopo da norma, nem que a posição do Superior
Tribunal de Justiça, ao manter a penhora do imóvel hipotecado apenas na
parte excedente ao módulo rural, ou, agora, sobre a área excedente à pequena
propriedade rural, esteja correta.

A melhor interpretação146 a ser dada à norma é no sentido de que: (a) quando
não houver a constituição de direito real de garantia através da hipoteca, a
pequena propriedade rural trabalhada pela família será absolutamente
impenhorável. Ainda que o devedor possua em seu patrimônio uma grande
propriedade, a penhora deverá recair apenas sobre a área que exceder à
pequena propriedade rural, havendo, aí sim, neste caso, a instituição de um
condomínio forçado, em caso de alienação judicial; (b) nos casos em que
houver a instituição de hipoteca pelo devedor, será preciso avaliar: (b.1) se a
hipoteca recair em pequena propriedade rural, trabalhada pela família, será
ineficaz, porquanto a lei a considera absolutamente impenhorável e proíbe a
renúncia a esse direito pelos donos do imóvel; (b.2) se recair em média ou
grande propriedade rural, a renúncia à impenhorabilidade é válida e o imóvel

146

Ainda que calcada em ponto de vista metajurídico. Faz-se importante observar que Carl
Schmitt considera como metajurídicos “todos os pontos de vista ideológicos, morais,
econômicos, políticos ou qualquer outro tipo, contanto que não jurídicos num sentido puro”.
Esses pontos de vista não poderiam ser levados em consideração para o jurista positivista,
pois para eles, “nem as situações normais ou os tipos normais pressupostos na
regulamentação legislativa, nem o fim perseguido pelos legisladores, nem o princípio posto
como fundamento, nem a natureza da coisa, nem o sentido de uma definição, mas somente o
conteúdo concreto, indubitável da norma” (Apud PORTO MACEDO JR., Ronaldo. Carl Schmitt
e a Fundamentação do Direito. São Paulo: Max Limonad, 2001, p. 43).
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poderá ser totalmente penhorado, porquanto a proibição da renúncia não se
aplica a este caso, uma vez que não se trata de pequena propriedade rural.

A matéria é controvertida e passível de posicionamentos em sentido contrário.
Se se entender que mesmo a grande e a média propriedades rurais dadas em
hipoteca não poderão ter toda a área penhorada no curso do processo
executivo, mas apenas a área que exceder à pequena propriedade rural
definida em lei, por ser esta impenhorável, tal interpretação produzirá duas
conseqüências: (a) ou se adotará a interpretação que continuará a exigir, para
a impenhorabilidade, que a pequena propriedade seja a única de que disponha
o devedor, por interpretação sistemática com o art. 4º, §2º, da Lei nº
8.009/1990, hipótese em que, para escapar da incidência da norma processual,
os eventuais credores hipotecários, geralmente instituições financeiras,
passarão a exigir dos devedores, antes de instituir a hipoteca, que estes
dividam suas propriedades em duas, uma com o tamanho de uma pequena
propriedade rural, que não será hipotecável, e outra com a área restante, a
qual será dada em hipoteca, acabando por criar mais despesas para o
proprietário rural, ou (b) se entenderá que a lei realmente dispensou como
requisito para a impenhorabilidade que o imóvel seja o único de que disponha o
devedor e sua família, hipótese em que sequer a divisão solucionará o
problema, pois, mesmo que esta ocorra, a impenhorabilidade da pequena
propriedade rural, desde que trabalhada pela família, poderá ser oposta em
relação à área maior hipotecada, permanecendo, sempre, a instituição de
condomínio forçado.
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2.6.1.2 A hipoteca e a impenhorabilidade do bem de família

A Lei nº. 8.009/90, dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família em seu
art. 3º, inciso V, que excetua a situação em que o bem foi oferecido como
garantia real pelo casal ou entidade familiar, a saber:

Art. 3º. A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil,
fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido:
(...)
V – para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo
casal ou pela entidade familiar.

Assim, em regra, o bem de família oferecido em hipoteca poderia perfeitamente
ser penhorado em sede de execução hipotecária movida pelo credor
hipotecário. Desde cedo, uma interpretação restritiva passou a formar-se na
aplicação da norma referida.

Inicialmente, após embate na doutrina e na jurisprudência, pacificou-se o
entendimento de que a possibilidade de penhorar o bem oferecido em hipoteca
ocorreria apenas quando a execução fosse movida pelo próprio credor
hipotecário, não perdendo a impenhorabilidade o bem de família quando a
execução fosse movida por quaisquer outros credores que não o hipotecário.
Colacionamos ementa da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça
nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. HIPOTECA. BEM DE FAMÍLIA. RESSALVA
DO ART. 3º, V, DA LEI n. 8.009/90. RESTRIÇÃO AO CONTRATO GARANTIDO
PELA HIPOTECA DO BEM DE FAMÍLIA. PROPRIEDADE DE MAIS DE UM
IMÓVEL. RESIDÊNCIA.
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A ressalva prevista no art. 3º, V, da Lei n. 8.009/90 aplica-se, tão-somente, à
hipótese de execução da hipoteca que recai sobre o bem de família dado em
garantia real, pelo casal ou entidade familiar, de determinada dívida. Assim, não
há de se falar no afastamento do privilégio da impenhorabilidade na execução
de outras dívidas, diversas daquelas garantida pela hipoteca do bem de família.
É possível considerar impenhorável o imóvel que não é o único de propriedade
da família, mas que serve de efetiva residência.
Recurso especial provido

147 148

.

O Superior Tribunal de Justiça passou a restringir ainda mais a possibilidade de
penhora do bem de família oferecido em hipoteca. Entendeu-se que não
bastava o oferecimento do bem de família em hipoteca para que pudesse
tornar-se penhorável, mas também que, para que isso ocorresse, o empréstimo
deveria ser concedido apenas em benefício dos próprios devedores e não em
benefício de terceiros ou até mesmo da pessoa jurídica da qual os devedores
eram sócios, a saber:

BEM DE FAMÍLIA. LEI N. 8009/90. FIANÇA. HIPOTECA.
A exceção do art. 3º, inciso V, da Lei n. 8009/90, que permite a penhora de bem
dado em hipoteca, limita-se à hipótese de dívida constituída em favor da família,
não se aplicando ao caso de fiança concedida em favor de terceiros.
Recurso conhecido em parte e provido
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PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO MOVIDA CONTRA PESSOA JURÍDICA.
IMÓVEL DE SÓCIO DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA DA EMPRESA.
IMPENHORABILIDADE. LEI N. 8009/90, ART. 3º, V, EXEGESE.
Ainda que dado em garantia de empréstimo concedido à pessoa jurídica, é
impenhorável o imóvel de sócio se ele constitui bem de família, porquanto a
regra protetiva, de ordem pública, aliada à personalidade jurídica própria da
empresa, não admite presumir que o mútuo tenha sido concedido em benefício
147

REsp 650831/RS; Relatora Ministra Nancy Andrighi; Terceira Turma; DJ: 16/11/2004; DP:
06/12/2004, p. 308.
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Há outros julgados nesse mesmo sentido, apenas a título de exemplo, confira o REsp
84592/PA; Relator Ministro Ruy Rosado de Aguiar; Quarta Turma; DJ: 06/05/1996, o REsp
268689/SP; Relator Ministro Aldir Passarinho Junior; Quarta Turma; DJ: 08/10/2001 e o REsp
412834/RS; Relator Ministro Ruy Rosado de Aguiar; Quarta Turma; DJ: 03/09/2002.
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REsp 268690/SP; Relator Ministro Ruy Rosado de Aguiar; Quarta Turma; DJ: 14/12/2000;
DP: 12/03/2001, p. 147.
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da pessoa física, situação diversa da hipoteca prevista na exceção consignada
no inciso V, do art. 3º, da Lei n. 8009/90.
Recurso especial não conhecido

150

.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARIMBO DE
PROTOCOLO LEGÍVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. DÍVIDA
CONTRAÍDA PELA EMPRESA FAMILIAR.
(...)
A exceção do inciso V, do art. 3º da Lei n. 8009/90 deve se restringir às
hipóteses em que a hipoteca é instituída como garantia da própria dívida,
constituindo-se os devedores em beneficiários diretos, situação diferente do
caso sob apreço, no qual a dívida foi contraída pela empresa familiar, ente que
não se confunde com a pessoa dos sócios.
151

Agravo regimental improvido

.

BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. HIPOTECA. PESSOA JURÍDICA.
RENÚNCIA.
Não se aplica a exceção à impenhorabilidade prevista no art. 3º, inciso V, da Lei
n. 8009/90, se a hipoteca garantiu empréstimo feito por pessoa jurídica. Não se
pode presumir que este investimento tenha sido concedido em benefício da
família.
A impenhorabilidade do imóvel residencial tem como escopo a segurança da
família – não do direito de propriedade. Por isso, não pode ser objeto de
renúncia pelos donos do imóvel.
152

A demora na alegação não derroga a impenhorabilidade do bem de família

.

Em que pese esse entendimento do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se
pela análise do inciso V do art. 3º da Lei n.º 8.009/90 que a norma, em
momento algum, restringiu a possibilidade de penhora para a execução de
hipoteca apenas para o caso em que o empréstimo que o tenha originado
tivesse sido dado em benefício exclusivo da família do devedor. A lei não
operou essa restrição. Em numerosos casos, o devedor contrai empréstimo a
favor da pessoa jurídica da qual é sócio, juntamente com sua esposa,
150

REsp 302186/RJ; Relator p/acórdão Aldir Passarinho Junior; Quarta Turma; DJ: 11/12/2001;
DP: 21/02/2005, p. 182.
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AgRg no Ag 597243/GO; Relator Ministro Fernando Gonçalves; Quarta Turma; DJ:
03/02/2005; DP: 07/03/2005, p. 265.
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AgRg no Ag 711179/SP; Relator Ministro Humberto Gomes de Barros; Terceira Turma; DJ:
04/05/2006; DP: 29/05/2006, p. 235.
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beneficiando-se de uma forma ou de outra, oferece o imóvel residencial como
garantia real do empréstimo, torna-se posteriormente inadimplente em relação
ao contrato celebrado e vem alegar que o benefício não foi concedido em seu
favor, requerendo a aplicação da legislação que lhe é protetiva.

Ora, a lei, reitere-se, não ressalva que a penhorabilidade só terá incidência
quando a hipoteca visar a garantir empréstimo que beneficie exclusivamente o
devedor ou sua família. A lei, ao contrário, possibilitou a penhora em execução
hipotecária de qualquer imóvel oferecido como garantia pelo casal ou entidade
familiar, nada dizendo a respeito da finalidade do empréstimo, se é para
beneficiar terceiros ou pessoa jurídica distinta da pessoa dos sócios que a
compõem. Se é certo que toda norma de exceção deve ser interpretada
restritivamente, por isso, concorda-se com a possibilidade de se penhorar o
imóvel apenas quando a execução for movida pelo próprio credor hipotecário e
não por terceiro, discorda-se, por completo, com a necessidade de se analisar
a destinação do empréstimo que tenha originado a constituição da garantia
real, para que se determine ou não a penhorabilidade do imóvel. Não há
previsão legislativa sobre qualquer requisito nesse sentido para a aplicação da
regra. Havendo a possibilidade de renúncia, a lei deixou ao alvitre do devedor e
de sua família escolher os casos em que ela ocorrerá. Rompendo com a
finalidade da norma, rompe-se também com a expectativa gerada para os
credores hipotecários que não previram e não tinham como prever de forma
alguma a limitação excessiva introduzida pelo entendimento do Superior
Tribunal de Justiça sobre o tema.
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2.6.2

Hipoteca

a

non

domino

e

propriedade

superveniente

O art. 1.420, §1º, do Código Civil dispõe que “a propriedade superveniente
torna eficaz, desde o registro, as garantias reais estabelecidas por quem não
era dono”.

Washington de Barros Monteiro salienta:

Não é a garantia real constituída por qualquer pessoa que admite revalidação
pela superveniência do domínio. Só se opera essa revalidação quando o
possuidor, possui a coisa dada em garantia a título de proprietário, porque essa
aparência induz em erro o outro contratante e a lei, por isso, prudentemente,
153
trata de resguardar-lhe a boa-fé .

Também Caio Mário da Silva Pereira afirma que,

se for constituída hipoteca por quem não seja proprietário, anula-se, salvo em se
tratando de possuidor de boa-fé, que revalidará a garantia pela aquisição ulterior
de domínio (Código Civil, art. 1.420, §1º), com efeito retrooperante à data da
inscrição. A revalidação resulta, pois, de ao tempo da constituição da hipoteca
154
estar o devedor na posse do imóvel, com justo título e boa-fé

Não pensamos que seja assim. Realmente, a redação do antigo artigo 756,
parágrafo único155, do Código Civil de 1916 exigia, para a eficácia

153

BARROS MONTEIRO, Washington. Curso de Direito Civil. 38. ed. São Paulo: Saraiva,
2007, vol. III, p. 347.
154
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. 19. ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2007, vol. IV, p. 377.
155
Art. 756. Só aquele que pode alienar poderá hipotecar, dar em anticrese, ou empenhar. Só
as coisas que se podem alienar poderão ser dadas em penhor, anticrese, ou hipoteca.
Parágrafo único. O domínio superveniente revalida, desde a inscrição, as garantias reais
estabelecidas por quem possuía a coisa a título de proprietário.
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superveniente da hipoteca anteriormente feita por quem não era dono, que este
estivesse possuindo a coisa a título de proprietário156. Com a inovação trazida
pelo Código Civil, não mais se exige que o proprietário aparente venha a se
tornar verdadeiro proprietário. Basta, agora, que quem ofereceu o bem em
hipoteca, tendo ou não a aparência de proprietário ou estando ou não na posse
do bem, adquira posteriormente a propriedade. Não se exige mais do que isso.

A boa-fé protegida não é a de quem outorgou a garantia sem ser proprietário,
mas, sim, a do credor hipotecário que contratou acreditando na crença de que
o devedor hipotecante era, realmente, o proprietário. A hipótese, na prática, é
muito difícil de ocorrer, tendo em vista que o direito real dificilmente será
registrado no Cartório de Registro de Imóveis figurando como devedor
hipotecante quem não preenche a condição de proprietário do imóvel.

Se no penhor a situação é de mais fácil visualização, já que a posse, por si só,
acarreta a presunção de propriedade, não havendo registro público hábil para
que o credor possa confirmar ou não a condição de proprietário do bem, na
hipoteca é de difícil ocorrência. De qualquer forma, há uma questão
interessante que não pode deixar de ser mencionada.

O §1º do art. 1.420 do Código Civil atual e o art. 756, parágrafo único, do
Código Civil de 1916 afirmam que a propriedade superveniente torna eficaz,
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Tito Fulgêncio dizia ser a condição única, seguindo o Código a solução romana: basta a
aparência, a visibilidade do domínio, a posse a título de dono, de boa ou má-fé, portanto, não
exige a posse de boa-fé por parte do possuidor (Direito Real de Hypotheca. São Paulo:
Livraria Acadêmica, 1928, p. 11). Azevedo Marques, ao contrário, entendia que a expressão
corresponde à boa-fé e ao justo título, de acordo com o art. 2º, §6º, do Decr. n. 169-A. A título
de proprietário, para o referido autor, significava a posse titulada e de boa-fé (A Hypotheca. 3.
ed. São Paulo: RT, 1933, p. 42-43).
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desde o registro, a garantia real. Essa assertiva só é válida, entretanto, desde
que no decorrer entre o registro antigo e a aquisição ulterior do domínio não
tenha sido constituída nenhuma outra garantia real pelo então proprietário do
bem. Se houve a constituição da garantia no interregno que medeia a hipoteca
oferecida por quem não era proprietário até a aquisição da propriedade por
parte desse, devem ser respeitadas as outras garantias reais feitas no decorrer
desse lapso temporal. Todos os direitos de terceiros devem ser resguardados.

A esse respeito, transcrevemos a posição de Azevedo Marques, quando
observa que:

o domínio superveniente revalida, desde a inscrição, as garantias reais
estabelecidas por quem possuia a coisa a título de proprietário (são as palavras
do código), se não houver outros titulares de direitos reaes inscriptos antes da
superveniência do domínio.
Havendo, porém, outros titulares de direitos reaes registrados antes da
superveniência do domínio, a hypotheca, nulla ab initio, só se revalidará para
produzir effeitos reaes na data da transcripção do domínio.
Estas ultimas palavras não estão escriptas no texto, mas decorrem do art. 833, §
único, em combinação com o art. 756.
A these verdadeira é que o domínio superveniente revalida, desde a sua
transcripção, as garantias reaes dadas por quem ainda não era titular do
domínio.
Tem que ser assim, fatalmente, porque só pode hypothecar quem for dono (art.
756). A hypotheca, a antichrese e o penhor, feitos por quem não for dono, não
existem (embora existam as dívidas) senão desde o momento da superveniência
do domínio, isto é, da sua transcripção. Se não há outros sujeitos activos de
direitos reaes, a transcripção retroage, praticamente, “faute de combattants”
157
(mas não juridicamente) à data da inscripção .

Lafayette Rodrigues Pereira faz a mesma análise quando diz que,

157

AZEVEDO MARQUES, J.M. A Hypotheca. 3. ed. São Paulo: RT, 1933, p. 44-45.
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revalidada nos termos expostos, a hipoteca se considera subsistente para todos
os efeitos desde a inscripção, e, em conseqüência prevalece contra as hipotecas
que o devedor constituísse mais tarde, ainda mesmo depois que adquiriu o
domínio. A revalidação retrotrai a sua força ao tempo em que foi praticado o ato
revalidado.
Mas as hipotecas anteriormente constituídas pelo verdadeiro dono perimem as
que foram estipuladas pelo possuidor. A razão é manifesta: a hipoteca
constituída pelo dono é desde sua data válida e não se desfaz por ato posterior
158
translatício do domínio .

Portanto, é importante observar se houve ou não, durante o oferecimento do
bem em hipoteca por quem não era dono até que este a adquira, a constituição
de uma garantia real durante esse período pelo então legítimo proprietário, Se
houve, essa garantia é que terá preferência sobre a outra constituída a non
domino.

2.6.3 Hipoteca sobre coisa comum

Refere-se o art. 1.420, §2º, à garantia real sobre a coisa comum. Preceitua que
“a coisa comum a dois ou mais proprietários não pode ser dada em garantia
real, na sua totalidade, sem o consentimento de todos; mas cada um pode
individualmente dar em garantia real a parte que tiver”.

A primeira observação a ser feita é que esse dispositivo se refere apenas ao
condomínio tradicional e não ao horizontal.

158

PEREIRA, Lafayette Rodrigues. Direito das Coisas. Brasília: Senado Federal, 2004, vol. II,
p. 196-197.
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No condomínio horizontal159 há uma propriedade exclusiva e perfeitamente
individualizada, que pode ser utilizada de forma autônoma e totalmente
independente pelos condôminos ao lado de uma área comum indivisa, que é
exercida de forma conjunta por todos os condôminos. A soma da área
exclusiva com a área comum dividida pelo total das unidades resulta na fração
ideal do solo. Tal fração serve para delimitar a quota de cada condômino que
diz respeito a sua titularidade. Se a propriedade comum (art. 5º da Lei nº.
4.591/1964) é inalienável, quer aos condôminos, quer a terceiros, o mesmo não
ocorre com a propriedade exclusiva ou de unidades autônomas de cada
condômino, que possui o direito de dispor de suas unidades ou gravá-la, de
acordo com o art. 1.335, I, do Código Civil160. Apenas deve ser observado que,
se a unidade exclusiva for dada em hipoteca, estará, por óbvio, incluído o
direito do proprietário também às partes comuns.

Quanto ao condomínio comum, tradicional, em que a mesma coisa pertence a
mais de uma pessoa, cabendo a cada uma delas igual direito, idealmente,
sobre o todo e cada uma de suas partes161, o antigo artigo 757162 do Código
Civil de 1916 exigia que, para a constituição da garantia real, a coisa fosse
divisível.

159

Nelson Nery Junior e Rosa Maria B. de Andrade Nery dispõem que “a marca dessa nova
espécie de propriedade era e é a de conjugar, de um lado, frações autônomas do todo que são
objeto de propriedades separadas, de vários titulares, e, de outro lado, um conjunto de
estrutura e de serviços comuns que atende a todos os proprietários das frações autônomas”
(Código Civil Anotado e Legislação Extravagante. 2. ed. São Paulo: RT, 2003, p. 642).
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Art. 1.335. São direitos do condômino: I – usar, fruir e livremente dispor de suas unidades.
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PEREIRA, Cáio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. 19. ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2007, vol. IV, p. 175.
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Art. 757. A coisa comum a dois ou mais proprietários não pode ser dada em garantia real,
na sua totalidade, sem o consentimento de todos; mas cada um pode individualmente dar em
garantia real a parte que tiver, se for divisível a coisa, e só a respeito dessa parte vigorará a
indivisibilidade da garantia.
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Com a mudança advinda do §2º do art. 1.420, pacificou-se antiga divergência
ocorrida na doutrina, diante do conflito entre o antigo art. 757 e o artigo 623,
III163, do Código Civil de 1916, já que este último permitia a cada condômino o
direito de alienar ou oferecer em garantia real a sua fração ideal, não havendo
qualquer distinção a respeito da coisa ser divisível ou indivisível164. Agora,
portanto, não importa se a coisa é divisível ou não, o condômino pode, sem o
consentimento dos demais, oferecer sua quota ideal em garantia.

A norma anterior mencionava expressamente tal restrição, enquanto que a
norma nova praticamente repetiu o texto anterior, mas cuidando de suprimir
exatamente a restrição que se referia aos bens indivisíveis. Logo, é evidente
que a supressão teve exatamente o propósito de acabar de vez com a
mencionada restrição165.

Cabe advertir que, mesmo sendo possível o oferecimento de quota que recai
sobre coisa indivisível, havendo o inadimplemento da obrigação e sendo parte
de coisa indivisível levada à alienação judicial, os outros condôminos devem
necessariamente ser notificados para que, querendo, exerçam seu direito de
preferência sobre a aquisição do bem, seja o bem arrematado por terceiros,
seja adjudicado pelo próprio credor hipotecário.
163

Art. 623. Na propriedade em comum, compropriedade, ou condomínio, cada condômino ou
consorte pode: III – alhear a respectiva parte indivisa, ou grava-la (art. 1.139).
164
Mesmo sob a égide do Código Civil de 1916, Arruda Alvim proferiu parecer sobre o assunto,
revelando que, “A segunda frase, do art. 757, permite que o comproprietário de parte ideal, de
coisa divisível, dê sua parte ideal em garantia, para o que tem inteira e plena capacidade, sem
qualquer tipo de interferência dos seus condôminos, desnecessitando dar a estes qualquer
notícia do fato; senão, vejamos: O sentido das expressões “se for divisível (do art. 757, 2ª
parte, do Código Civil) é o de que a lei se satisfaz com a mera aptidão da coisa à divisibilidade.
Portanto, a hipótese considerada, nesse art. 757, 2ª parte, é a de estar indivisa a coisa, mas
ser suscetível de ser dividida” (Direito Civil – Coleção Estudos e Pareceres. São Paulo: RT,
1995, p. 195).
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DANTAS JUNIOR, Aldemiro Rezende; ROMITTI, Mário Miller. Comentários ao Código
Civil Brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2004, vol. XIII, p. 85.
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O direito de preferência, mais uma vez sublinhe-se, só incide no caso de a
quota recair sobre coisa indivisível. Confira-se julgado do Superior Tribunal de
Justiça sobre o tema:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO OPOSTOS POR
CONDÔMINO, QUE NÃO FOI INTIMADO DA PRAÇA. DIREITO DE
PREFERÊNCIA INTEXISTENTE.
A preferência assegurada ao condômino supõe o estado de indivisão do
condomínio, não sendo dessa espécie o imóvel arrematado, o qual, embora
integrante de gleba maior, tem divisas averbadas no Cartório do Registro de
Imóveis; validade da praça realizada sem a intimação de quem tem imóvel
situado além desses limites.
Recurso especial não conhecido

166

.

No entanto, havendo quota de coisa indivisível, o condômino tem direito a
exercitar seu direito de preferência, direito esse que será exercitado dentro do
processo de execução a que o bem está submetido, até a assinatura do auto
de arrematação ou adjudicação, a saber:

Execução judicial. Parte ideal. Se a parte ideal de um imóvel é levada à praça e
arrematada por um estranho, o condômino pode interpor o seu pedido de
adjudicação alegando a preferência, desde que compareça no processo antes
da assinatura do auto de arrematação (RT 634/14).

E é assim porque, uma vez expedido o auto de arrematação, é que esta se
torna perfeita, acabada e irretratável, só podendo ser desfeita nas hipóteses
mencionadas no §1º do art. 694 do Código de Processo Civil.

Destarte, não havendo notificação e não podendo os outros condôminos
exercitarem seu direito à preferência no curso do processo executivo, ainda
166

REsp 645672/MG; Relator p/ acórdão Ministro Ari Pargendler; Terceira Turma; DJ:
16/05/2006; DP: 14/08/2006, p. 277.
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lhes resta exercitar seu direito de preferência em ação autônoma, depositando
o preço e requerendo para si a coisa vendida, no prazo de cento e oitenta dias,
sob pena de decadência167.

2.7 INDIVISIBILIDADE DA GARANTIA HIPOTECÁRIA

A obrigação principal acordada entre as partes, quando fisicamente possível e
não excluída pelo contrato, pode ser perfeitamente dividida ou amortizada
antes de seu vencimento. Em se tratando de dívida monetária, tal
entendimento encontra apoio expresso no art. 7º do Decreto n.º 22.626, de 07
de abril de 1933. No entanto, o pagamento parcial da dívida não enseja a
diminuição parcial da garantia real conferida pelo devedor ao credor. Tal é a
redação do art. 1.421 do Código Civil que estatui: “O pagamento de uma ou
mais prestações da dívida não importa exoneração correspondente da
garantia, ainda que esta compreenda vários bens, salvo disposição expressa
no título ou na quitação”.

A norma legal consagra o princípio da indivisibilidade da garantia hipotecária,
adotada entre nós pelo art. 10168 do Decreto n.º 169 A, reproduzido no art. 216

167

Art. 504. Não pode um condômino em coisa indivisível vender a sua parte a estranhos, se
outro consorte a quiser, tanto por tanto. O condômino, a quem não der conhecimento da venda,
poderá, depositando o preço, haver para si a parte vendida a estranhos, se o requerer no prazo
de cento e oitenta dias, sob pena de decadência. Parágrafo único. Sendo muitos os
condôminos, preferirá o que tiver benfeitorias de maior valor e, na falta de benfeitorias, o de
quinhão maior. Se as partes forem iguais, haverão a parte vendida os comproprietários, que a
quiserem, depositando previamente o preço.
168
Art. 10. A hypotheca é indivisível; grava o immovel ou immoveis respectivos integralmente,
em cada uma de suas partes, qualquer que seja a pessoa em cujo poder se acharem.
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do Decreto n.º 370, de 02 de maio de 1890, e pelo art. 758169 do Código Civil
de 1916.

Para Serpa Lopes,

o objetivo dessa indivisibilidade é o de dar ao crédito uma base mais sólida,
encontrando a sua explicação na própria destinação econômica da garantia real
hipotecária. Representa um reforçamento do aparelhamento de segurança,
quanto à execução da obrigação quaisquer que sejam as flutuações na coisa
dada em garantia ou nas situações dos credores ou devedores, ou finalmente
quanto à situação da dívida. Em resumo, visa garantir qualquer eventualidade
quanto à divisão da coisa dada em garantia ou quanto à divisão da dívida, quer
170
do ponto passivo, quer do ponto ativo .

No mesmo sentido é a lição de Washington de Barros Monteiro ao dispor que
“ainda que a execução hipotecária verse tão-somente sobre saldo da dívida
originária, amortizada na sua maior parte, incide a penhora sobre todo o
imóvel, ou todos os imóveis dados em garantia”171.

Importante ressaltar que a indivisibilidade da garantia hipotecária não é uma
característica inerente ao instituto. Tal preceito foi instituído pela norma jurídica
apenas com o escopo de propiciar ao crédito, como se viu em linhas anteriores,
uma base mais sólida, uma vez que a divisão do vínculo hipotecário, com a
conseqüente divisão do bem em garantia, poderia diminuir seu valor,
comprometendo a satisfação do credor, caso o devedor viesse a ficar
inadimplente com as prestações vincendas.
169

Art. 758. O pagamento de uma ou mais prestações da dívida não importa exoneração
correspondente da garantia, anda que esta compreenda vários bens, salvo disposição
expressa no título, ou na quitação.
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SERPA LOPES, Miguel Maria de. Tratado dos Registros Públicos. 2. ed. Rio de Janeiro:
Editora A Noite, 1942, vol. II, p. 214.
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Clóvis do Couto e Silva é enfático ao afirmar que “a regra da indivisibilidade
não é cogente, ou de “ordem pública”, e sim dispositiva, já que as partes
podem tornar o gravame divisível”172. Da mesma forma Serpa Lopes, o qual
destaca que “a indivisibilidade da hipoteca não é considerada como um
elemento essencial, mas tão somente um elemento que alguns dizem ser
meramente

natural

e

que

outros

preferem

denominar

de

legal

ou

convencional”173.

Também Clóvis Beviláqua ressalta esse posicionamento ao dizer que “não
sendo a indivisibilidade da essência da garantia real, pode o credor (em
benefício de quem a lei estabelece) renunciá-la, seja no ato constitutivo da
garantia, seja em ato posterior, celebrado com a mesma solenidade exigida
para a constituição da garantia”174.

Observe-se que, justamente por não ser uma característica inerente ao instituto
da hipoteca, a indivisibilidade da garantia hipotecária começa a ser afastada
em algumas situações em que há uma clara violação ao princípio da função
social dos contratos e da boa-fé objetiva. Tal solução já havia sido apontada
por Clóvis do Couto e Silva em casos de pagamentos substanciais efetuados
pelo devedor ou de loteamentos do imóvel dado em hipoteca. Confira sua
posição:

O princípio da indivisibilidade das garantias reais, no pertinente à hipoteca, tem
172
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de ceder no sentido de permitir a redução do gravame hipotecário, quando
efetuados pagamentos substanciais, e também quando se cuidar de edifícios
para venda de apartamentos ou de loteamentos, pois é de todo o interesse do
adquirente que grave o prédio apenas a fração que corresponda à totalidade dos
175
prédios hipotecados .

Nessa ordem, recentemente o Superior Tribunal de Justiça, através de decisão
da lavra do Ministro Castro Filho176, manteve acórdão proferido pelo Tribunal
de Justiça do Rio de Janeiro que afirmara que o princípio da boa-fé objetiva,
previsto no Código de Defesa do Consumidor, prevalece sobre o da
indivisibilidade da hipoteca, ainda que o tenha mantido por considerá-lo não
devidamente impugnado pelo recurso aviado.

Dúvida surgiu na doutrina a respeito do que seria a indivisibilidade da garantia
hipotecária. Para Azevedo Marques, a indivisibilidade instituída pela garantia
real é jurídica e não física. De acordo com referido autor,

si o devedor pagar alguma quantia, por conta da sua dívida, o immovel ou
immoveis hypothecados continuarão integralmente hypothecados para garantia
do restante do débito, salvo si, em documento expresso, as partes
convencionarem outra coisa. O código esclareceu muito o dispositivo do Decr.
169-A, que fallava em indivisibilidade da hypotheca, occasionando, aliás, sem
razão, erros e dúvidas. Hoje, portanto, está claro que a indivisibilidade da
hypotheca significa somente o que está expresso no art. 758, isto é, que paga
uma parte da dívida, nem por isso fica liberta do ônus hypothecario qualquer
parte do immovel; ao contrario, todo o immovel hypothecado continua onerado
177
em garantia do debito restante. A garantia, portanto, cresce .

Affonso Fraga entendia que a indivisibilidade não recaía sobre a garantia
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hipotecária, mas, sim, sobre o bem dado em garantia:

A coisa objeto da garantia é que se considera indivisível. – Pelos expostos
fundamentos não é admissível se ter por princípio jurídico a indivisibilidade dos
direitos reaes de garantia, e os escriptores modernos, especialmente os
teutonicos, relegando para o passado semelhante erronia limitam-se a affirmar
que a coisa gravada é que se considera indivisa para o effeito de offerecer cabal
segurança á solução total do crédito por ella assegurada. Com effeito, a coisa
seja por sua natureza divisível, como, um rebanho de ovelhas, colleção de
moedas, um immmovel agrícola, etc., ou indivisível, como um brilhante, um
cavallo, etc., é por força da lei, considerada indivisivelmente vinculada ao credor
para segurança não só da somma total do seu credito senão ainda de cada uma
das unidades que o constitue. Essa indivisibilidade que, aliás, não é absoluta por
poder o credor convir na divisão, é instituída em seu beneficio para o effeito de
não ser obrigado a tolerar que a coisa se divida contra a sua vontade por meio
de soluções parciaes do credito, feitas pelo devedor, por seus herdeiros ou
representantes legais. E de ser essa indivisibilidade instituída em seu benefício,
segue-se que poderá renuncial-a, permittindo, por exemplo, que o devedor
disponha do todo ou parte do bem assegurado. Na primeira hypothese a
garantia cessa á falta de objecto; na segunda, subsiste em relação ao
178
remanescente que continua gravado .

De forma contrária, ainda que apenas no plano teórico, Clóvis Beviláqua
entendia que a garantia real podia dividir-se desde que a obrigação por ela
garantida fosse divisível. Cita o exemplo do falecimento do credor ou do
devedor, casos em que a responsabilidade pelo débito será dividida entre os
herdeiros do devedor. Para Clóvis,

o pagamento de uma ou mais prestações da dívida não importa exoneração
correspondente da garantia ainda que esta compreenda vários bens. O que é
indivisível é o vínculo da garantia real (grifo nosso). Assim, ainda que os
herdeiros do devedor, depois da partilha, respondam somente pelas dívidas da
herança na proporção das partes, que lhes couberem (Código Civil, art. 1.796),
subsiste o vínculo real enquanto a dívida não for integralmente paga. A mesma
coisa se dirá, mutatis mutandis, quando o crédito se dividir entre herdeiros do
credor: o bem continua vinculado, integralmente, à solução de cada uma das
179
frações, em que se repartir o crédito garantido .
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Com razão Clóvis. Não é o bem dado em garantia que se considera indivisível,
ainda que por força normativa. O que se torna indivisível é o vínculo da
garantia real, independentemente da natureza do imóvel hipotecado. O
exemplo dos sucessores do devedor é perfeito para ilustrar a hipótese. Com o
falecimento do devedor primitivo, a coisa por ele oferecida em garantia real
será dividida entre seus herdeiros. Como, todavia, o vínculo da garantia real
permanece indiviso, a garantia continuará incidindo sobre a totalidade do
imóvel, podendo servir de base material para a penhora em seu inteiro teor,
ainda que apenas parte do imóvel e da dívida tenha sido atribuída a cada
herdeiro do devedor.

Sérgio Shimura partilha dessa posição ao estatuir que “a indivisibilidade não é
da coisa dada em garantia, ou da dívida garantida, as quais, uma e outra,
podem ser divisíveis, mas, sim, do vínculo real que, a despeito do resgate
parcial da obrigação, continua a recair sobre a coisa inteira”180

Essa característica da indivisibilidade do vínculo da garantia real fica mais
nítida quando observada a partir da ótica de sua eficácia. Para Affonso Fraga,
dois efeitos resultam da indivisibilidade da garantia real:

a) que ella, no seu todo e em cada uma das suas partes, responde a cada
unidade da divida inclusive juros, podendo ser vendida por inteiro para solução
integral do credito;
b) que ella não é liberada, sem que seja pago o debito em sua totalidade,
capital, juros e despesas, salvo quanto a estas, se outra coisa houver sido
estipulado, pois, antes de tudo, se deve guardar quod actum est. Tota est in toto
181
et tota in qualibet parte; eis o princípio que domina a matéria .
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Quanto às aplicações práticas do princípio da indivisibilidade, Serpa Lopes
aduz que podem ser apreciadas do ponto de vista do imóvel dado em garantia
e do ponto de vista da própria dívida garantida. Sistematiza a matéria desta
forma:

A) A indivisibilidade em relação ao imóvel hipotecado. Do preceito estabelecido
no art. 758 do Código Civil, deflui, em relação ao imóvel onerado, que a garantia
impendente sobre o mesmo, subsiste integralmente, mesmo que se cogite de
mais de um imóvel ou que este venha a ser materialmente dividido. Se houver
divisão da coisa, a hipoteca fica mantida, pela totalidade do crédito, tanto no que
182
ficar com o devedor como na parte transferida ao adquirente .

2.7.1 Indivisibilidade e sucessores do credor e do
devedor

Se a indivisibilidade é do vínculo da garantia real, esta permanecerá até o
cumprimento integral da obrigação, independentemente da sucessão a título
singular ou causa mortis, seja do devedor, seja do credor.

Como ensina

Washington de Barros Monteiro,

se o credor hipotecário vem a falecer, partilhando-se o crédito entre vários
herdeiros, tem cada um deles hipoteca sobre a totalidade do imóvel, pela fração
creditória que lhe tocou. A indivisibilidade do direito real de garantia representa
183
ficção da lei, em benefício do credor .
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Importante reprisar o ensinamento de Affonso Fraga a respeito da
indivisibilidade da garantia em relação aos sucessores, seja do credor, seja do
devedor:

D’ahi ainda deflue que, se o credor vem a fallecer na preexistência do vinculo,
deixando herdeiros, embora o credito se divida entre elles e a cada um assista
acção contra o devedor somente por sua parte, a coisa vinculada, não obstante,
continua in solidum a todos garantir; e vice-versa, se o devedor fallecer e deixar
mais de um herdeiro, o debito passivo se divide entre todos, mas essa divisão
não affecta o direito do credor, de modo que se um delles pagar a sua parte, tal
pagamento não libera a mínima fracção da coisa, porque esta se considera
184
indivisa e obrigada in totum pela solução integral da dívida .

O falecimento do devedor não tem o condão de fracionar o direito do credor
hipotecário, mesmo na hipótese em que a dívida caiba aos sucessores do
devedor, na proporção das quotas que lhe foram transferidas com o
falecimento do de cujus. A indivisibilidade do vínculo da garantia real faculta ao
credor a utilização da ação hipotecária em face de qualquer dos herdeiros do
devedor, pela totalidade do crédito. Tanto é assim que o art. 1.429 do Código
Civil dispõe que a remição da hipoteca só poderá ser feita pelos sucessores do
devedor por seu valor total e não proporcionalmente ao valor de seu quinhão.
Do ponto de vista ativo, ou seja, no caso de uma substituição de um credor por
vários, o crédito, neste caso, será dividido de acordo com a parte que toca a
cada credor, que poderá exigir do devedor apenas essa parte, podendo,
entretanto, para a satisfação de seu crédito, penhorar todo o imóvel
hipotecado.
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Por essa razão, Clóvis Beviláqua afirma que, “se o credor morre, e o crédito
garantido é atribuído, na partilha a mais de um herdeiro, a garantia real não se
divide; permanece íntegra, assegurando o pagamento a cada um dos
herdeiros”185.

2.7.2

Indivisibilidade

da

garantia

hipotecária.

As

súmulas 84 e 308 do Superior Tribunal de Justiça e o
artigo 1.488 do Código Civil

O caput do art. 1.488 do Código Civil estatui que

se o imóvel, dado em garantia hipotecária, vier a ser loteado, ou se nele se
constituir condomínio edilício, poderá o ônus ser dividido, gravando cada lote ou
unidade autônoma, se o requererem ao juiz o credor, o devedor ou os donos,
obedecida a proporção entre o valor de cada um deles e o crédito.

O art. 1.474 do Código Civil estabelece que, se um imóvel é hipotecado, a
garantia real estende-se às acessões, aos melhoramentos ou às construções
existentes ou que vierem a existir.

O art. 1.421 do Código Civil estatui também a indivisibilidade da garantia
hipotecária, pela qual o pagamento de uma ou mais prestações não acarreta
exoneração correspondente da garantia.
185
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É muito comum que a garantia hipotecária incida sobre um terreno que mais
tarde venha a ser objeto de incorporação, com a conseqüente realização de um
condomínio edilício ou que este terreno venha a ser loteado. Tanto na criação
do condomínio edilício, como na criação de loteamento urbano ou rural,
hipóteses absolutamente comuns no cotidiano, a venda não ocorre desde logo,
mas apenas quando do pagamento integral das parcelas pelo comprador.
Surge a incidência da promessa de compra e venda, prevista no art. 1º, inciso
III, do Decreto-Lei n.º 58/37; art. 25 da Lei n.º 6.766/1979 e art. 32 da Lei n.º
4.591/1964.

Nessas situações, muitas vezes o incorporador ou o dono do terreno, para
obter recursos para construir o condomínio edilício ou o loteamento, obtém
recursos junto às instituições financeiras, dando em garantia hipotecária
justamente o imóvel objeto da construção. Pelas regras impostas pelos arts.
1.474 e 1.421 do Código Civil, a garantia hipotecária passará a incidir, com a
construção, agora, sobre todos os loteamentos realizados ou sobre as frações
condominiais.

Ocorre que o adquirente, na maioria das vezes, não lê o contrato, recheado de
termos técnicos e linguagem inacessível ao homem médio. Também não é
costume da população dirigir-se até o Cartório de Registro de Imóveis para
certificar-se a respeito de possível ônus a incidir sobre o terreno objeto da
construção. Assim, acaba o adquirente por adquirir o apartamento, paga
pontualmente suas prestações diretamente à construtora, mas, muitas vezes,
vê-se surpreendido por uma execução futura ajuizada por uma instituição
financeira em face da construtora, por não ter esta repassado as prestações
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pagas por ele ou por simplesmente por estar inadimplente com aquela. A
penhora derivada da execução passa a incidir, então, sobre o apartamento
adquirido pelo comprador186.

Em busca de uma saída que garantisse a prevalência dos interesses do
adquirente do imóvel diante da instituição financeira hipotecante, dentro do
ordenamento jurídico vigente em nosso país, algumas soluções foram
tentadas. Inicialmente, chegou-se a declarar abusiva a cláusula contratual da
promessa de compra e venda que concede poderes ao promitente vendedor
para hipotecar o imóvel prometido e outras no sentido de que haveria
negligência do financiador ao aceitar em garantia imóvel prometido à venda.

A título de exemplo, são trazidos a lume os seguintes julgados proferidos pelo
Superior Tribunal de Justiça:

HIPOTECA. Incorporação. Adquirente.
Na incorporação de imóvel, é ineficaz a cláusula que institui hipoteca em favor
do financiador da construtora da unidade alienada e paga por terceiro
adquirente.
Precedentes.
Recurso não provido

187

.

DIREITO CIVIL. HIPOTECA CONSTITUÍDA SOBRE IMÓVEIS PROMETIDOS À
VENDA E QUITADOS. INVIABILIDADE. NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. NÃO OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO DO EMPREENDIMENTO.
A hipoteca constituída pela construtora em favor de agente financeiro, recaindo
sobre unidades de apartamentos, carece de eficácia perante os promissárioscompradores, quando celebrada após a promessa de compra e venda.
186

Veja-se que a lei impõe a necessidade de que o ônus real conste da promessa de compra e
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A entidade financeira, ao celebrar contratos de financiamento, deve inteirar-se
sobre a situação dos imóveis, destinados à venda, já oferecidos ao público. Se
observar tal cuidado, apurará, facilmente, quais os que foram prometidos à
188
venda e a proporção em que foram pagos .

DIREITO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SFH.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO.
UNIDADE
DE
APARTAMENTOS.
HIPOTECA
CONSTITUÍDA SOBRE IMÓVEL JÁ PROMETIDO À VENDA E QUITADO.
INVALIDADE. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. OFENSA. CARACTERIZAÇÃO. ENCOL. NEGLIGÊNCIA DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
É nula a cláusula que prevê a instituição de ônus real sobre o imóvel, sem o
consentimento do promitente-comprador, por ofensa ao princípio da boa-fé
objetiva, previsto no Código de Defesa do Consumidor.
Não prevalece diante do terceiro adquirente de boa-fé a hipoteca constituída
pela incorporadora junto ao agente financeiro, em garantia de empréstimo regido
pelo Sistema Financeiro da Habitação. Destarte, o adquirente da unidade
habitacional responde, tão-somente, pelo pagamento do seu débito.
Consoante já decidiu esta Corte: “é negligente a instituição financeira que não
observa a situação do empreendimento ao conceder financiamento hipotecário
para edificar um prédio de apartamentos”. Da mesma forma, “ao celebrar o
contrato de financiamento, facilmente poderia o banco inteirar-se das condições
dos imóveis, necessariamente destinados à venda, já oferecidos ao público e, no
caso, com preço total ou parcialmente pago pelos terceiros adquirentes de boafé”. (Precedentes: REsp 239968/DF, DJ de 04.02.2002 e REsp 287774/DF, DJ
de 02.04.2001 e EDREsp 451667/SP, de 21.06.04).
Recurso especial não conhecido
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.

Para assegurar a pretensão dos adquirentes de boa-fé, entretanto, a
jurisprudência, como se viu, passou simplesmente a ignorar princípios básicos
e inafastáveis do instituto da garantia hipotecária, desprestigiando por completo
um direito real em prol de interesses sociais.

Essa análise não passou despercebida por Arruda Alvim em brilhante parecer
intitulado No confronto entre uma situação de direito real e outra de direito
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obrigacional – salvo lei expressa em sentido contrário – prevalece,
sempre, a situação de direito real, legitimamente constituída190. Como
afirmado por ele:

As normas disciplinadoras dos direitos reais são, uniformemente, consideradas
como regras cogentes, imperativas ou de ordem pública. O instituto da hipoteca
tem sido considerado, desde sempre, como de ordem pública. É sob esta marca
das normas de ordem pública que se devem entender os princípios dos direitos
reais, regime jurídico e conseqüências de sua existência dos direitos reais e o
191
seu confronto com situações não reais .

E, mais à frente, completa:

Se os direitos reais são direitos absolutos, dentro do sistema jurídico, este
predicado é, desde logo, indicativo de que – salvo leis ou textos expressos,
cujas hipóteses são excepcionais, e, portanto, taxativamente indicadas, porque
derrogatórias desse atributo – no confronto com outros direitos, que são,
precisamente, os de caráter obrigacional (pessoais ou creditórios), prevalecem
os direitos reais. Deflui, precisa e justamente, desse atributo – direito absoluto –
a validade e a eficácia de tais direitos, em relação a todos, quer dizer, têm os
direitos reais validade e eficácia erga omnes. O que se deseja sublinhar é que
estes atributos – dentre outros – não são atributos discutíveis, senão que o
entendimento doutrinário é absolutamente uniforme a respeito de sua existência,
192
nos dias correntes, como, também, ao longo da história do direito .

Há um outro fator igualmente importante que parece ter passado despercebido
pela jurisprudência de nossos tribunais. Trata-se da importância das garantias
na composição e na formação das taxas de juros no Brasil. De acordo com
Eduardo Rodrigues,

em princípio, a presença de garantias reais pode diminuir o risco de uma
operação ao diminuir a perda de um banco em caso de default. Nesta situação,
uma menor perda esperada pode significar uma redução na taxa de juros
cobrada no momento em que o contrato é assinado. Além disso, a presença da
garantia pode diminuir o incentivo do devedor a tomar ações arriscadas, o que
190
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também pode implicar menores riscos e levar o banco a cobrir taxas mais
reduzidas. Há, ainda, um terceiro motivo pelo qual podemos encontrar uma
associação negativa entre as garantias e as taxas de empréstimo: contratos com
taxas de juros mais baixas e com garantias podem selecionar os clientes mais
193
arriscados .

Ao acentuar a importância das garantias reais na formação das taxas de juros,
os autores concluem em seu estudo que

os resultados obtidos sugerem, em primeiro lugar, que as operações sem
garantias reais estão associadas a fatores não observáveis diferentes operações
com garantias. Uma vez que condicionamos as estimações nas características
do contrato e utilizamos dummies para as instituições financeiras, os fatores não
observáveis devem decorrer da heterogeneidade não observada dos clientes.
Essa heterogeneidade pode advir tanto de problemas de assimetria de
informação entre banco e cliente, como pode ser resultado de fatores não
observáveis apenas ao econometrista. (...). Percebemos, em segundo lugar,
que, apesar das dificuldades na recuperação das garantias existentes no Brasil,
elas parecem reduzir as taxas de juros de forma significativa. O efeito parece ser
bastante forte para o caso em que sorteamos aleatoriamente uma operação
dentre as modalidades escolhidas e a passamos do estado “sem garantias” para
o estado “com garantias. Como este efeito está limpo daqueles devidos aos
fatores não observáveis ao econometrista, incluindo a auto-seleção dos clientes
entre diferentes tipos de contratos, temos evidências que nos sugerem que as
garantias reduzem juros independentemente de servirem também para resolver
194
o problema de seleção adversa .

Quer isso significar que, em qualquer análise que se faça sob o aspecto da
função

social

do

contrato,

deve-se

não

só

observar

o

adquirente

unilateralmente considerado, mas também a coletividade de consumidores de
uma forma geral, que, com o desprestígio da garantia real, terão de se sujeitar
a taxas de juros cada vez mais altas, diante da redução da segurança
hipotecária como forma de garantia de contratos bancários. A preservação do
interesse do adquirente de boa-fé deveria ter sido feita de forma harmônica
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com a teoria geral do direito hipotecário e não desconsiderando características
indissolúveis da garantia hipotecária.

No

estudo

desenvolvido

por

Arruda

Alvim,

demonstrou-se

que

os

precedentes195 que levaram à elaboração da Súmula 84 do Superior Tribunal
de Justiça196 não haviam colocado lado a lado uma situação de direito real em
face de outra de direito pessoal, mas apenas situações conflitantes de direitos
obrigacionais. Acabou-se, ao final, confundindo-se como idênticas situações
absolutamente distintas, afastando-se princípios elementares dos direitos reais
de garantia em troca de “aparente” proteção a adquirentes de boa-fé.

Arruda Alvim refuta em seu parecer, um a um, os argumentos utilizados pela
jurisprudência com o escopo de afastar o princípio da seqüela inerente aos
direitos reais de garantia. Confiramos:

Argumentam que o credor hipotecário teria consentido no negócio.
O credor, como se disse, não precisa consentir ou não, porque o proprietário é
livre, com ou sem consentimento alheio, de negociar o bem; o que ocorre é que
com a garantia hipotecária a negociação do bem é absolutamente irrelevante
para o credor hipotecário, precisamente por causa do seu direito de seqüela.
Fala-se ainda no v. acórdão em “lealdade e confiança” e que os
compromissários são “adquirentes de boa-fé”.
Na realidade, não houve deslealdade ou fratura de confiança, por parte do
credor, justamente porque ao seu direito havia sido dada publicidade; de outra
parte, ao lado do credor hipotecário não ter relação jurídica com os
compromissários, e, ainda que se pudesse dizer que estavam de boa-fé,
psicologicamente, do ponto de vista do direito não podiam pretender ignorar a
195
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inscrição hipotecária, ignorando-lhe as conseqüências que disso advém.
Diz-se, mais ainda, que o Agente Financeiro “não diligenciou para que os
pagamentos fossem exigidos dos adquirentes diretamente aos seus cofres”,
mesmo porque a construtora estaria em dificuldades financeiras. Este dever
existiria, também, para a construtora, que era a devedora hipotecária.
Esta exigência era juridicamente inviável porque não havia relação jurídica entre
a credora hipotecária e os compromissários compradores; estes deviam à
devedora hipotecária, e, esta, ao seu credor hipotecário. Quem poderá ter agido
mal ou com deslealdade, terá sido, única e exclusivamente, a construtora, i.e., a
promitente-vendedora. Esta conduta, porém, não interfere e não afeta direito real
legitimamente constituído.
Diz-se mais no v. acórdão que: “Já é hora de advogar a revisão de alguns
conceitos jurídicos, tradicionais, aplicáveis aos casos de aquisição da casa
própria...Que houve abuso na instauração do Executivo Hipotecário não restam
dúvidas. Os direitos subjetivos não podem ser exercidos como melhor parece
aos seus titulares. Há limites. ..., em grande parte, contribuiu {=o credor
hipotecário} para que o pagamento não fosse feito diretamente pelos
adquirentes a seus cofres”.
O que se constata, data venia, é que ao lado de deixar inequivocamente claro
que a lei não foi aplicada, fala-se retoricamente, em ter havido abuso na
execução hipotecária. E, como conseqüência, o credor perdeu o seu direito, o
que não deveria ter-se verificado.
Fala-se, ainda, em que teria havido abuso de direito, tendo em vista a forma pela
qual atuou o credor hipotecário.
O credor hipotecário, no caso, emprestou da forma que “quase sempre” – como
se diz no v. acórdão – se faz; obteve garantia real, a que, justamente por ser tal,
deu-se-lhe publicidade. Tinha que consentir, ou não, em negociações. Mercê da
publicidade os compromissários-compradores, que negociaram com a
construtora-promitente-vendedora, tinham o dever de saber da hipoteca, cuja
única função era a de garantir o empréstimo feito. E, com esse v. acórdão,
destituído de qualquer fundamento jurídico, infringente de todos os textos que
dizem respeito ao tema e aos princípios que disciplinam os direitos reais, acabou
197
o credor perdendo o seu direito .

Mesmo com todos esses argumentos jurídicos inafastáveis, o Superior Tribunal
de Justiça manteve sua posição em reiterados acórdãos198, o que acabou por
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ensejar a edição da Súmula 308, que dispõe: “A hipoteca firmada entre a
construtora e o agente financeiro, anterior ou posteriormente à celebração da
promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do
imóvel”.

A aplicação da Súmula 308 só poderia ocorrer, ao contrário da posição
majoritária da jurisprudência, nos casos em que houvesse, precedentemente à
instituição da garantia hipotecária, uma promessa de compra firmada entre a
construtora-promitente e o adquirente-promissário, devidamente registrada no
Cartório de Registro de Imóveis da situação do imóvel. O art. 1.474 do Código
Civil ressalva de forma clara que apenas subsistem os ônus reais constituídos
e registrados, anteriormente à hipoteca, sobre o mesmo imóvel, ou seja, a
promessa de compra e venda sobre o imóvel só teria primazia desde que
tivesse sido registrada antes do registro da hipoteca.

De acordo com antiga lição de Serpa Lopes, ao diferenciar os direitos reais de
garantia – mais especificamente a hipoteca - dos privilégios, “na hipoteca, o
grau de prioridade fixa-se de acordo com a posição obtida no respectivo
registro, ao passo que, no privilégio, o grau de prioridade é predeterminado
pela lei”199. Como é de conhecimento notório, a hipoteca registrada cria um
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vínculo real entre o credor e a coisa, oponível em face de todos. Na lição de
Sérgio Shimura,

o adquirente do imóvel hipotecado não pode, alegando ignorância do fato,
impedir que o prédio seja objeto de execução ou de alienação. Presume-se
negligente o comprador que não se certifica, antes da aquisição, do ônus real
200
incidente sobre o objeto do registro .

Diz-se apenas registrada a promessa de compre e venda, pois o direito real à
aquisição do imóvel só surge, de acordo com o disposto no art. 1.417201 do
Código Civil, para aquele que figura como promitente comprador na promessa
de compra e venda, sem cláusula de arrependimento e devidamente
registrada.

No entanto, além de não ter sido essa a posição vencedora, chegou-se quase
a ser aceita, no seio do Superior Tribunal de Justiça, a possibilidade de
estender esse posicionamento também à hipoteca outorgada em contrato de
financiamento não vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação, quando da
apreciação do Recurso Especial 578981/GO, julgado em 05 (cinco) de outubro
de 2004, pela Terceira Turma. A situação envolvia a promessa de aquisição de
um imóvel comercial, com hipoteca validamente registrada no Cartório de
Registro de Imóveis. A ilustre Ministra Nancy Andrighi, ancorada na pretensa
boa-fé objetiva do promissário da promessa, acolheu sua pretensão, pelo
simples fato de que, no contrato particular de promessa de compra e venda,
havia cláusula afirmando que o imóvel estava livre de qualquer ônus.
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Colacionamos passagem de seu voto, nesses termos:

Dessa forma, forçoso concluir que o recorrido quando contratou com a
construtora confiou nas informações prestadas, informações estas que inclusive
constaram do compromisso, e não poderia conhecer da existência da hipoteca
em favor da ora recorrente. Assim, deve ser aplicado à situação em exame o
princípio da boa-fé objetiva que deve nortear a celebração dos contratos....
(...)
Concluindo: nosso ordenamento jurídico protege o terceiro de boa-fé e tal
proteção deve subsistir mesmo quando se discute a eficácia do direito real de
garantia. Diferente do que entendeu o recorrente, não se está privilegiando um
direito pessoal representado pelo compromisso de compra e venda em
detrimento de um direito real (hipoteca). Na verdade, o posicionamento adotado
é no sentido de privilegiar a boa-fé do terceiro adquirente.
Ademais, defende-se apenas a ineficácia da hipoteca perante o terceiro
adquirente de boa-fé e não seu cancelamento. A hipoteca em favor da
recorrente, CEF, subsiste, todavia, não surte efeitos perante o terceiro
adquirente que não tinha conhecimento do gravame quando celebrou
compromisso de compra e venda e acreditou nos termos do contrato,
respondendo o devedor do empréstimo com outros bens de seu patrimônio.
Acrescente-se que não é do perfil do comprador brasileiro adotar a prática de
dirigir-se ao Cartório de Registro Imobiliário, principalmente quando há cláusula
expressa de inexistência de ônus. Ausente a cláusula, poderia trazer alguma
dúvida, contudo a sua presença impõe a aplicação do princípio da boa-fé e lisura
202
no ato de contratar, desaparecendo o temor do risco na transação. .

Caso essa posição prevalecesse, estaria acabado o instituto da hipoteca, pois,
em inúmeras outras situações, terminaria por surgir um terceiro de boa-fé,
amparado em compromisso sequer registrado, que usaria sua aparente boa-fé
para afastar o ônus validamente instituído sobre um imóvel.

Entrementes, a posição equivocada da Ministra Nancy Andrighi acabou sendo
derrubada no seio da Terceira Turma. O Ministro Castro Filho, posteriormente
designado relator para o acórdão, abriu a divergência e sistematizou de forma
concisa sua correta posição:
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Sr. Presidente, acho muito louvável que o legislador tenha agora robustecido o
princípio da boa-fé nos contratos, mas não se pode, em nome disso, também,
prestigiar a falta de precaução daqueles que participam de relações negociais;
quem está adquirindo um imóvel, em primeiro lugar, deve consultar o registro
apropriado e verificar a condição, a situação desse imóvel.
No que concerne àquelas aquisições regidas pelo Sistema Financeiro da
Habitação, ou subsumidas ao Regime Financeiro da Habitação, o STJ, por
razões plausíveis, e até também merecedoras de encômios, fragilizou – e muito
– o instituto da hipoteca, mas fê-lo com a intenção de prestigiar também a
função social da casa própria, da moradia. Aqui não é o caso.

E o Ministro Humberto Gomes de Barros questionou se o próprio interesse
social estaria sendo satisfeito com a declaração de ineficácia da hipoteca,
respondendo que não o atenderia. Vejamos:

Neste caso eu me pergunto: a declaração de ineficácia da hipoteca atende o
interesse social?
Para mim não atende. O esvaziamento desse centenário instrumento de
garantia seria fator de insegurança e aumento de juros.
Por outro lado, impor ao credor o dever de fiscalizar os negócios do devedor
seria reduzir à inutilidade o sistema de registros públicos.
Neste caso, com todas as vênias da Sra. Ministra Nancy Andrighi, penso que
essa solução é mais desinteressante para o equilíbrio social do que a
consagração, o respeito à hipoteca.

A posição que restou vencedora também foi acompanhada pelos Ministros
Carlos Alberto Menezes Direito e Antônio de Pádua Ribeiro203. Posteriormente,
essa mesma questão voltou a ser apreciada pela Terceira Turma e, mais uma
vez, agora em julgamento unânime, prevaleceu o entendimento de que, em
não se tratando de aquisição de casa própria pelo Sistema Financeiro da
Habitação, deve-se privilegiar o direito à seqüela conferido ao credor
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hipotecário. Eis a ementa do acórdão:

Compra de salas comerciais. Hipoteca. Direito à seqüela.
Não se tratando de aquisição de casa própria pelo Sistema Financeiro da
Habitação, que dispõe de legislação protetiva especial, não há como dispensar o
direito do credor hipotecário à seqüela, tal e qual estampado na legislação civil.
Recurso especial conhecido e provido

204

.

No voto proferido pelo relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, foi
realçado que não se equipara a situação do adquirente de imóvel residencial
através do Sistema Financeiro da Habitação com aquisição de imóveis
comerciais ou residenciais que não se sujeitam a esse sistema. Colhemos a
passagem do voto que exprime esse pensamento:

Não creio que seja possível equiparar a situação do adquirente de casa própria
pelo Sistema Financeiro da Habitação com esta de que trata os autos, de
compra de lojas comerciais, porquanto naquele há um feixe legal de regras de
benefício que ensejam a interpretação acolhida nos precedentes da Corte. Mas,
alinhavar a mesma solução para outros casos, sem nenhuma cobertura legal,
pelo menos na minha avaliação, equivale a solapar o direito real de hipoteca tal
e qual previsto no Código Civil, que assegura o direito de seqüela. Somente
havendo regra jurídica própria, como no caso do Sistema Financeiro da
Habitação, é possível oferecer interpretação que afaste o direito do credor de
buscar seu crédito hipotecário havendo a transferência do bem para terceiro.

Surge, agora, com o advento do art. 1.488 do Código Civil, um instrumento
hábil e harmônico com a tipologia própria dos direitos reais, para equilibrar os
interesses legítimos dos credores hipotecários com adquirentes de unidades
autônomas ou loteamentos de imóveis hipotecados.

Vejamos a redação do art. 1.488, do Código Civil:
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Art. 1.488. Se o imóvel, dado em garantia hipotecária, vier a ser loteado, ou se
nele se constituir condomínio edilício, poderá o ônus ser dividido, gravando cada
lote ou unidade autônoma, se o requererem ao juiz o credor, o devedor ou os
donos, obedecida a proporção entre o valor de cada um deles com o crédito.
§1º. O credor só poderá se opor ao pedido de desmembramento do ônus,
provando que o mesmo importa em diminuição de sua garantia.
§2º. Salvo convenção em contrário, todas as despesas judiciais ou extrajudiciais
necessárias ao desmembramento do ônus por conta de quem o requerer.
§3º. O desmembramento do ônus não exonera o devedor originário da
responsabilidade a que se refere o art. 1.430, salvo anuência do credor.

Assim, o lote ou a fração autônoma do apartamento será onerado não mais
com a totalidade da hipoteca. Passará a ser apenas de maneira proporcional,
de acordo com o valor representativo de sua unidade em relação ao crédito
garantido.

Essa é a lição de Francisco Eduardo Loureiro:

Confere a norma em exame, como exceção ao princípio da indivisibilidade da
garantia real, o direito potestativo do credor, do devedor, do terceiro prestador,
ou do adquirente da coisa dada em garantia, de divisão do ônus real, gravando
cada lote ou unidade autônoma de acordo com a proporção entre o valor de
cada um deles e o valor do crédito. Em vista da natureza potestativa do direito,
não há prazo prescricional para o seu exercício, podendo a divisão ser exigida
205
enquanto perdurar a hipoteca .

O pedido de desmembramento poderá ser feito mesmo para aquelas situações
constituídas antes do Código Civil de 2002, que passou a prever tal faculdade.
Gladston Mamede assevera que

como se trata de faculdade que se refere ao instituto da hipoteca e não apenas
àquelas que venham a ser constituídas após a entrada em vigor do Código (11
de janeiro de 2003), o pedido poderá ser feito mesmo para situações que
tenham se constituído na vigência do Código de 1916, que não previa tal
206
benefício .
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Para que tal divisão seja eficaz, estatui Aldemiro Rezende Dantas Junior que

será necessário que os pagamentos sejam feitos diretamente ao banco credor.
Este, retendo dos valores pagos pelos adquirentes a parte correspondente à
parcela da dívida referente ao empréstimo que fez ao construtor, repassará a
207
este o valor excedente .

E, mais adiante, afirma que

quando um promitente comprador tiver terminado de pagar suas prestações,
também já estará concluído o pagamento da quota do débito total que lhe
competia, podendo sua unidade ser então liberada, independentemente da
208
situação global da dívida .

O §1º do art. 1.488 aduz que o credor só poderá se opor ao pedido de
desmembramento do ônus se provar que o mesmo importa em diminuição de
sua garantia, ou seja, demonstrando de forma concreta, em contestação, que,
com a divisão proporcional entre a parte que caiba a cada unidade autônoma
sobre o valor total do crédito, haverá uma diminuição da efetividade da
garantia.

Quanto ao §2º do art. 1.488, ao dispor que, salvo convenção em contrário,
todas as despesas judiciais ou extrajudiciais necessárias ao desmembramento
do ônus correm por conta de quem o requerer, pode-se dizer que provoca o
afastamento parcial das disposições do art. 20 do Código de Processo Civil.
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Para Aldemiro Rezende Dantas Junior:

Assim, por exemplo, sendo o desmembramento requerido pelo adquirente e
havendo a oposição do credor, se a avaliação do lote ou da unidade autônoma
se mostrar indispensável, para que possa ser mantida a proporção entre o valor
de cada um deles e o crédito, mesmo que o juiz defira o pedido de divisão da
hipoteca, ainda assim ao autor (parte vencedora) é que incumbirá o pagamento
dos honorários periciais, e não ao credor (parte vencida), pois tal despesa era
especificamente necessária ao fracionamento.
Mas as custas judiciais, no entanto, não eram necessárias ao desmembramento
(desde que se admita, como o fazemos, que não é indispensável o requerimento
ao juiz, se houver a concordância do credor com a divisão), e por essa razão
209
deverão ser atribuídas ao credor vencido .

Isso

porque,

se ficar comprovado

que,

ainda que

se tratasse de

desmembramento extrajudicial, haveria a necessidade de avaliação por parte
de perito para a aferição da correta proporção entre o valor das unidades e o
valor total do crédito, tal despesa deve ser custeada pela parte que a requereu.
Todas as outras despesas, entrementes, devem ser carreadas a quem deu
causa à instauração do processo judicial, merecendo o §2º do art. 1.488 do
Código Civil uma análise restritiva.

Por fim, o §3º do art. 1.488 do Código Civil sustenta que o desmembramento
do ônus não exonera o devedor originário da responsabilidade a que se refere
o art. 1.430, salvo anuência do credor, ou seja, após excutidas as hipotecas do
imóvel e das unidades autônomas, se ainda sobejar débito do devedor primitivo
em relação ao credor hipotecário, este continuará sendo responsável pelo
débito restante, não mais excutível de forma real, mas apenas pessoal. De fato,
o outrora credor hipotecário despe-se dessa condição e passa a ser mero
209
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credor quirografário, devendo procurar bens no patrimônio do devedor primitivo
para que a execução possa prosseguir sobre o saldo ainda não adimplido. Os
adquirentes

das

unidades

autônomas

não

possuem

mais

qualquer

responsabilidade sobre o débito porventura existente após a excussão da
fração de suas unidades ou após a remição da hipoteca em relação a seus
bens.

2.8 VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA

No direito real de hipoteca, o interesse do credor consiste na excussão judicial
da coisa para, com seu produto, ressarcir-se do inadimplemento da obrigação
pactuada e descumprida pelo devedor. Como seu ressarcimento está
diretamente ligado ao valor que o bem imóvel alcançará na adjudicação ou
alienação particular ou em hasta pública, tem o credor interesse direto a que o
bem sofra ou um acréscimo em seu valor intrínseco ou, ao menos, que não
sofra desvalorização no decorrer do curso obrigacional. A variação do valor do
bem repercutirá no valor que obterá com sua alienação futura. Pode ocorrer
que, entre o nascimento da relação e o seu vencimento, circunstâncias
externas alterem o valor do bem dado em garantia.

Se o direito real de garantia busca evitar a imprevisibilidade das condições
econômicas do devedor durante o trato contratual, separando, para isso, bem
específico de seu patrimônio para garantir um eventual inadimplemento, é
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preciso realçar que mesmo esse bem destacado do patrimônio do devedor
pode ter seu valor econômico modificado por circunstâncias externas e
independentemente da vontade do devedor. Caso essas circunstâncias
externas impliquem a diminuição patrimonial do bem hipotecado, o Código Civil
prevê o vencimento antecipado da obrigação garantida pela hipoteca,
possibilitando o ajuizamento da ação hipotecária, com o escopo de evitar ou
buscar diminuir que a garantia continue a sofrer uma desvalorização ainda
maior com o decorrer do tempo.

2.8.1 Deterioração ou depreciação do valor do bem

O art. 1.425, inciso I, estipula que a dívida se considera vencida, se,
deteriorando-se ou depreciando-se o bem dado em segurança, desfalcar a
garantia e o devedor, intimado, não a reforçar ou substituir. Todavia, em se
tratando de terceiro que ofereceu o bem em garantia de dívida alheia, salvo
cláusula expressa no contrato, não fica obrigado a substituí-la ou reforçá-la,
quando, sem culpa sua, se perca deteriore, ou desvalorize, na forma do art.
1.427 do Código Civil210.

Deteriorações,

para

Tupinambá

Miguel

Castro

do

Nascimento,

"têm

compreensão material, equivalendo a danos, estragos, avarias, sobrevindos à
coisa, e que repercutem na baixa de seu valor de mercado”. Depreciação, por
210

Art. 1.427. Salvo cláusula expressa, o terceiro que presta garantia real por dívida alheia não
fica obrigado a substituí-la ou reforçá-la, quando, sem culpa sua, se perca, deteriore, ou
desvalorize.
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sua vez, representa "desvalorizações à coisa, por causas independentes de
danificações, as mais diversas possíveis e que representam a queda do preço
no mercado. Há, nesta hipótese, um desequilíbrio contratual. A garantia do
credor já não é mais suficiente"211.

Circunstâncias econômicas poderiam ter o condão de ensejar o vencimento
antecipado da dívida? Lógico que sim. A deterioração não exige que o
desfalque da garantia tenha decorrido por mudança no estado físico da coisa,
mas também pela diminuição gerada por causas gerais, como uma crise
econômica que diminua o valor dos imóveis em um determinado lugar.
Algumas legislações exigem que a garantia tenha se desfalcado por ato do
devedor. A título de exemplo, podem-se citar o art. 1.188 do Código Civil
francês, o art. 780.º, 1, do Código Civil português e o art. 1.186 do Código Civil
italiano. Não é o caso do direito brasileiro. Não importa para o vencimento
antecipado da dívida se a deterioração ou a depreciação ocorreu por ato do
devedor ou por circunstâncias exteriores à sua vontade. O que releva é o fato
objetivo da diminuição da garantia. Confira-se a lição de Clóvis Beviláqua:

A causa da insuficiência da garantia não interessa ao credor. O que lhe
interessa é o fato da insuficiência. Ainda nos casos em que a diminuição da
garantia resulte de caso fortuito ou força maior, ao credor cabe fundar-se nesse
212
fato, para exigir, antecipadamente, o pagamento do débito .

A exceção ocorre quando a deterioração ou depreciação do bem foi causada
por culpa do próprio credor. Neste caso, não há que se falar em vencimento

211

NASCIMENTO, Tupinambá Miguel Castro do. Hipoteca. 2. ed. Rio de Janeiro: Aide, 2006,
p. 79.
212
BEVILÁQUA, Clóvis. Direito das Coisas. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, p. 31.
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antecipado da dívida, sob pena de o credor vir a ser beneficiado por um ato
ilícito por ele cometido. Judith Martins Costa adverte que uma exceção se
verifica quando a extinção ou a insuficiência das garantias decorrer de ato
imputável ao credor, pois, nesse caso, o credor seria beneficiado pelo prejuízo
que causara213.

O desfalque da garantia deve ocorrer pela alteração superveniente sofrida pelo
bem hipotecado. É desimportante para a análise do tema saber-se se o valor
do bem hipotecado cobria ou não todo o débito da obrigação principal. Cabe
avaliar, apenas, se, durante o trato obrigacional, a garantia, ou seja, o bem
hipotecado teve seu valor diminuído por deteriorações ou depreciações nele
ocorridas.

Não basta para o vencimento antecipado da dívida apenas a deterioração ou a
depreciação do bem dado em garantia. É preciso, ainda, que o devedor,
intimado, se negue a reforçar ou a substituir a garantia. A lei não alude a
nenhuma forma especial de intimação, ficando esta a cargo do credor, que
pode realizá-la da forma que entender necessária. O prazo deve ser o
suficiente para que o devedor possa reforçar a garantia desfalcada ou substituíla. Tupinambá Miguel Castro do Nascimento afirma que, dentro da
razoabilidade, o prazo de 30 (trinta) dias seria aceitável214.

Não parece que assim seja. O prazo será o suficiente para o restabelecimento

213

MARTINS-COSTA, Judith. Comentários ao novo Código Civil. Rio de Janeiro: Forense,
2003, vol. V, t. I, p. 351.
214
NASCIMENTO, Tupinambá Miguel Castro do. Hipoteca. 2. ed. Rio de Janeiro: Aide, 2006,
p. 80.
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das garantias dentro das previsões normais de cada contrato. Só o caso
concreto é que irá dizer. Jorge Cesa Ferreira da Silva afirma que

a intimação referida no dispositivo não possui forma prevista em lei, de modo
que pode ser realizada até oralmente. Contudo, o ônus da prova da intimação é
do credor, de sorte que a intimação oral não se mostra segura. Feita a
intimação, não se pode cogitar que imediatamente possa o devedor oferecer as
novas garantias. Para tanto, deverá o credor outorgar tempo razoável ao
devedor. Sem o oferecimento de prazo, não se poderá falar em "negativa do
215
devedor" e, assim, não se configurará a antecipação da exigibilidade" .

Quanto à negativa do devedor para o reforço ou para a substituição, não se faz
necessário que esta negativa seja expressa, bastando que fique omisso diante
do prazo razoável que lhe foi dado.

O Superior Tribunal de Justiça corretamente decidiu que "a redução do
montante da hipoteca não induz à sua extinção"216. Se não induz à sua
extinção, a redução do montante da hipoteca acarreta o vencimento antecipado
da dívida, desde que, como já visto, não seja reforçada ou substituída.

2.8.2 Insolvência ou falência do devedor

A segunda hipótese diz respeito à situação do devedor comerciante que vai à
falência ou do devedor pessoa física não comerciante ou sociedade civil que se
torna insolvente.

215

FERREIRA DA SILVA, Jorge Cesa. Adimplemento e Extinção das Obrigações. São
Paulo: RT, 2006, p. 269.
216
AgRg no Ag 494872/PB; Relator Ministro Humberto Gomes de Barros; Terceira Turma; DJ:
19/05/2005; DP: 13/06/2005, p, 290.
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A insolvência pode ser definida como o estado econômico do devedor em que
o seu ativo é inferior ao passivo ou, por outros termos, em que as dívidas
excedam a importância dos bens do devedor217.

Antes do advento do Código de Processo Civil de 1973, divergiam os nossos
autores sobre a necessidade de sentença declaratória de insolvência para a
antecipação do vencimento das obrigações, sobretudo porque o Código Civil
não continha disposição expressa sobre o assunto. Carvalho Santos defendia
que
a insolvência de que trata o Código é a de fato, pelo que desnecessário é exigir
que haja uma declaração desse estado, tal como se dá na falência, não havendo
contradição alguma em referir-se o legislador à falência, após haver falado em
insolvência, porque, como é sabido, em se tratando de comerciante, os
princípios da insolvência são outros, em absoluto não se confundindo com a
218
insolvência civil .

O art. 780.º do Código Civil de Portugal219 estabelece a desnecessidade da
declaração judicial da insolvência para o vencimento antecipado das dívidas.

O Código de Processo Civil de 1973, tratou do tema da insolvência através de
processo principal, autônomo e independente, passando a figurar no rol das
várias modalidades diferenciadas de execução previstas pelo legislador220.
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BEVILÁQUA, Clóvis. Direito das Coisas. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, p. 33.
CARVALHO SANTOS, José Manuel de. Código Civil Brasileiro Interpretado. 12. ed. Rio
de Janeiro: Freitas Bastos, 1982, vol. X, p. 73.
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não tenha sido judicialmente declarada, ou se, por causa imputável ao devedor, diminuírem as
garantias do crédito ou não forem prestadas as garantias prometidas. 2. O credor tem o direito
de exigir do devedor, em lugar do cumprimento imediato da obrigação, a substituição ou
reforço das garantias, se estas sofreram diminuição.
220
NEVES, Celso. Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, v. II,
p. 260.
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Para Humberto Theodoro Júnior, o vencimento antecipado ocorre pela
declaração judicial da insolvência221, por meio de sentença, na forma do art.
758 do Código de Processo Civil222. Inclusive, um dos efeitos da declaração
judicial da insolvência é o vencimento antecipado das dívidas do devedor223.
Jorge Cesa Ferreira da Silva adota esse posicionamento

A vantagem de tal consideração é que, em momentos pré-falimentares ou de
pré-insolvência, a existência de exigibilidade antecipada poderá ser
determinante para a concretização da falência ou da insolvência, o que pode
tornar a realizabilidade do crédito ainda mais incerta, assim como a condição
224
dos demais credores .

Pensamos, entretanto, que o vencimento antecipado da dívida do devedor não
ocorrerá

apenas

com

a

declaração

judicial

da

insolvência

civil.

O

enquadramento fático do devedor em uma das hipóteses do artigo 750 do
Código de Processo Civil225 também é suficiente para a produção de todos
seus efeitos jurídicos próprios.

Aldemiro Rezende Dantas Junior afirma:

221

Humberto Theodoro Junior assevera que a sentença que decreta a insolvência tem a
natureza de sentença constitutiva, por gerar para o devedor a privação da administração dos
próprios bens e para os credores a vinculação obrigatória ao juízo universal do concurso. Em
outra passagem, sublinha que "essa sentença, embora tenha a função evidente de declarar um
estado de fato do devedor (a insuficiência patrimonial para cobrir todas as dívidas), reveste-se,
também, de preponderante eficácia constitutiva, criando uma situação jurídica nova para o
devedor e para os credores" (THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual
Civil. 41. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, vol. II, pp. 478, 498).
222
Art. 758. Não havendo provas a produzir, o juiz dará a sentença em 10 (dez) dias, havendoas, designará audiência de instrução e julgamento.
223
Art. 751. A declaração de insolvência do devedor produz: I - o vencimento antecipado das
suas dívidas.
224
FERREIRA DA SILVA, Jorge Cesa. Adimplemento e Extinção das Obrigações. São
Paulo: RT, 2006, p. 267.
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Art. 750. Presume-se a insolvência quando: I – o devedor não possuir outros bens livres e
desembaraçados para nomear à penhora; II – forem arrestados bens do devedor, com
fundamento no art. 813, I, II e III.
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Por insolvência, nos termos da lei, deve-se entender aquela situação na qual as
dívidas do devedor excedam à importância dos seus bens (art. 955). Portanto,
toda vez que houver esse desequilíbrio patrimonial, será afastada a regra geral,
que impede o credor subipotecário de excutir a subipoteca, se não estiver
vencida a hipoteca anterior.
No entanto, é suficiente que, havendo execução em curso contra o devedor, por
ocasião da penhora não sejam encontrados bens suficientes ao pagamento da
obrigação, e só por isso já se terá a presunção de insolvência. Veja-se que, pelo
conceito legal, seria necessária a prova do total das dívidas do devedor e da
importância dos bens deste, para que se pudesse fazer o cotejo entre ambos os
valores, só depois disso se declarando, se fosse o caso, a insolvência.
Se assim se procedesse, contudo, as dificuldades do credor seriam imensas,
para obter a declaração de insolvência do devedor, e a permissão de excussão
da subipoteca, quando insolvente o devedor, poderia ser considerada letra
morta. Reconhecendo tal dificuldade foi que o Código de Processo Civil trouxe a
presunção de insolvência acima mencionada, quando o devedor não possuir (ou
não forem encontrados) bens livres e desembaraçados para nomear à penhora
226
(CPC, art. 750) .

A presunção de insolvência quando o devedor não possuir outros bens
penhoráveis e desembaraçados para nomear à penhora gera apenas uma
presunção juris tantum de insolvência, que poderá perfeitamente ser afastada
por meio de embargos do próprio devedor.

Como Araken de Assis salienta,

o art. 750, do Código de Processo Civil cataloga algumas situações em que se
presume a insolvabilidade do devedor. Cuida-se, é evidente, de presunção juris
tantum. Também aqui se afigura lícito ao obrigado provar sua solvência através
de embargos. Mas o credor expõe fatos mais palpáveis e transparentes na sua
inicial, que lhe permitem supor, sem exageros censuráveis, o déficit
227
patrimonial .

Como se trata de presunção a favor do credor, este poderá, desde já, adotar
todas as medidas procedimentais adequadas para a defesa de seus interesses,

226

DANTAS JUNIOR, Aldemiro Rezende; ROMITTI, Mário Muller. Comentários ao Código
Civil Brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, vol. XIII, p. 579.
227
ASSIS, Araken de. Manual da Execução. 11. ed. São Paulo: RT, 2006/2007, p. 813.
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inclusive,

considerar

vencida

antecipadamente

a

dívida

do

devedor,

assumindo, entretanto, o risco de ver desconstituída essa presunção com o
resultado favorável aos embargos interpostos pelo devedor.

É importante que se diga, neste ponto, que a instauração de concurso de
credores em relação ao devedor hipotecário também enseja o vencimento
antecipado da dívida, na forma do art. 333, I, do Código Civil228.

Judith Martins-Costa salienta:

O concurso de credores importa em execução do patrimônio do devedor e
estabelece, similarmente à falência, uma ordem de preferência entre os diversos
credores que possuam título legal à preferência (privilégios e direitos reais).
Assim, não tendo o credor privilégios especiais ou gerais (arts. 964 e 965), não
terá preferência, e o seu direito sobre os bens do devedor (diminuídos, ou até
não existentes, em razão da insolvência) será igual aos dos demais credores
229
(art. 957) .

A falência, por sua vez, gera o vencimento antecipado das dívidas, de acordo
com a redação prevista no art. 77 da Lei nº. 11.101/2005230. Observe que a
antecipação do vencimento ocorrida com a falência, ao contrário do que possa
parecer à primeira vista, não acarreta ao falido o dever de pagar seus débitos
imediatamente. O pagamento só se realizará após a elaboração do quadro
geral de credores, atendida à ordem de classificação dos créditos. Fábio Ulhoa
Coelho afirma nesse sentido que “a antecipação do vencimento decorrente da
228

Art. 333. Ao credor assistirá o direito de cobrar a dívida antes de vencido o prazo estipulado
no contrato ou marcado neste Código: I – no caso de falência do devedor, ou de concurso de
credores.
229
MARTINS-COSTA, Judith. Comentários ao Novo Código Civil. 2ª ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2006, vol. V, Tomo I, p. 406.
230
Art. 77. A decretação da falência determina o vencimento antecipado das dívidas do
devedor e dos sócios ilimitada e solidariamente responsáveis, com o abatimento proporcional
dos juros, e converte todos os créditos em moeda estrangeira para a moeda do País, pelo
câmbio do dia da decisão judicial, para todos os efeitos desta lei.
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falência tem implicação meramente contábil, ou seja, do valor dos créditos
antecipados serão abatidos os juros legais, se outra taxa não tiver sido
convencionada entre as partes”231.

O vencimento antecipado ocorre no caso de falência do comerciante, assim
como no de liquidação de instituição financeira e de companhia de seguros232.

Uma dúvida que surge é saber se o vencimento antecipado ocorre apenas pela
falência ou insolvência do devedor ou se também a falência ou insolvência do
terceiro que ofereceu o bem em hipoteca provocaria o vencimento antecipado.

Pois bem. Para tanto, antes de tudo é importante que se verifique o objetivo
buscado pela norma ao se prever o vencimento antecipado da dívida nestas
duas hipóteses.

A elaboração do quadro geral de credores, com a falência ou a insolvência,
busca estabelecer o pagamento, primeiramente dos credores que têm algum
tipo de preferência instituído pelas leis de direito material e, depois, com o que
sobrar, dos credores quirografários, que receberão apenas uma parte do
crédito. Com isso, todos os credores do devedor que ainda não estivessem
com seus créditos vencidos sairiam extremamente prejudicados, uma vez que
o patrimônio do devedor restaria integralmente comprometido para quitar os
débitos vencidos, nada sobrando aos credores quando viesse a ocorrer o
231

COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à Nova Lei de Falências e de Recuperação de
Empresas. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 203.
232
Respectivamente, Lei n. 6.024, de 13-3-1974, art. 18, b, e Decreto-Lei n. 73, de 21-111966, art. 94, b.
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vencimento de seus créditos.

Para evitar essa injustiça, a lei estipulou o vencimento antecipado da dívida
para igualar todos os credores quanto às obrigações perfectibilizadas. Ora, se
assim é, a falência ou insolvência do terceiro que ofereceu o bem em garantia
hipotecária provocará, da mesma forma, o vencimento antecipado da dívida
principal, justamente porque, caso isso não ocorresse, o credor hipotecário
correria sério risco de perder a garantia que lhe foi oferecida, esvaindo-se no
patrimônio do terceiro hipotecante o bem hipotecado, caso não adviesse, da
mesma forma, o vencimento antecipado da dívida.

2.8.3 Impontualidade no pagamento das prestações

Em primeiro lugar, deve ser destacado que esta hipótese não visa a proteger o
interesse público, mas, apenas, o interesse exclusivo do credor hipotecário que
pode estipular, contratualmente, a amortização da dívida em prestações.

Nada impede que o contrato estipule que o vencimento antecipado da dívida
ocorra após o atraso de determinado número de prestações, por exemplo. Se é
uma faculdade do credor hipotecário considerar vencida antecipadamente a
dívida, quando ocorrer o atraso no pagamento das prestações, pode ele a este
renunciar, seja na elaboração do instrumento contratual, seja em momento
posterior.

138
Uma outra forma de renúncia decorre da aceitação do credor no recebimento
da prestação atrasada. Caio Mário da Silva Pereira aduz que

recebendo o credor a prestação atrasada, renuncia ao direito de promover
imediata execução da dívida (Código Civil, art. 1.425, III). Mas se o devedor
deixar descoberta outra prestação, reabre-se para o credor a faculdade de
233
excutir a garantia fundado na impontualidade .

Questão interessante pode ser vislumbrada quando o credor hipotecário adota
a atitude reiterada de aceitar as prestações atrasadas do devedor, fazendo
surgir uma justa convicção neste de que a faculdade de se considerar vencida
antecipadamente a dívida não ocorrerá.

A boa-fé objetiva, também chamada de boa-fé contratual, desenvolvida e
estudada pela doutrina alemã a partir do § 242 do BGB, estatui que o devedor
está adstrito a realizar a prestação tal como o exija a boa-fé, com consideração
pelos costumes do tráfego. Tal preceito pode ser entendido, em linhas gerais,
como um padrão de conduta leal e confiável (Treu und Glauben), que faz por
gerar na outra parte contratante uma justa expectativa de que o contrato
continuará a ser cumprindo da forma como vem sendo feito. Como afirma
Judith Martins Costa, a confiança assumiu um papel de tamanha importância
que a própria boa-fé objetiva pode ser definida de forma correta como "uma
confiança adjetivada ou qualificada como boa, isto é, como justa, correta ou
virtuosa"234. Baseada na defesa da confiança contratual, encontra-se a
proibição do comportamento contraditório, ou do venire contra factum proprium
233
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nulli conceditur, a saber, a ninguém é concedido vir contra o próprio ato. Para
os pressupostos de aplicação da proibição do compartamento contraditório,
Anderson Schreiber elenca quatro: (i) um factum proprium, isto é, uma conduta
inicial; (ii) a legítima confiança de outrem na conservação do sentido objetivo
desta conduta; (iii) um comportamento contraditório com este sentido objetivo
(e, por isto mesmo, violador da confiança); e, finalmente, (iv) um dano ou, no
mínimo, um potencial de dano a partir da contradição235.

O comportamento do credor hipotecário que passa reiteradamente a aceitar o
pagamento das prestações atrasadas, fazendo gerar na parte contrária a
expectativa de que o pagamento atrasado continuará a ser aceito, e que, de
uma hora para outra, passa a não mais aceitar as prestações atrasadas,
exigindo o pagamento antecipado da dívida, pode caracterizar uma quebra da
confiança contratual e da boa-fé objetiva. Isto porque no venire contra actum
proprium não se exige a intenção do credor em renunciar ou não à faculdade
de exigir o vencimento antecipado da dívida. Se essa intenção ficasse
manifesta, teríamos o caso da renúncia e não do venire. O que importa, neste
caso, é, independentemente do aspecto volitivo de quem o pratica, a violação à
confiança legitimamente gerada na parte contratante. Vicente Ráo, ao tratar da
declaração tácita de vontade, acentua que:

diz-se tácita a declaração de vontade resultante de certos atos, atitudes, ou
comportamentos incompatíveis, segundo os casos, com certa concordância, ou
com certa discordância. De um modo voluntário de proceder, revelado como fato
exterior, a experiência infere (facta concludentia) que aquele que o pratica, ou
mantém, assim manifesta ou declara uma vontade inconciliável, por força do
236
princípio de contradição, com uma vontade oposta" .
235
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Se por esta definição as declarações tácitas de vontade e a proibição do
comportamento contraditório se aproximam, o discrimen básico para se aferir
suas diferenças está, como diz Anderson Schreiber, no caráter objetivo e nãonegocial do venire contra factum proprium. Para o referido autor,

a proibição de comportamento contraditório independe da vontade de quem
pratica a conduta incoerente, bastando para sua incidência a objetiva
contradição em violação às expectativas legitimamente derivadas da conduta
inicial. Trata-se, como já ressaltado, de tutelar a confiança exatamente naquelas
situações marginais que não chegam a constituir, na técnica jurídica, uma
237
declaração de vontade, um ato juridicamente vinculante" .

Por certo, caberá ao credor hipotecário a demonstração de que o recebimento
dos pagamentos atrasados veio acompanhada de demonstração de uma
posição não abdicativa da possibilidade de exigir-se o vencimento antecipado
em caso de outros atrasos, impedindo que se crie uma legítima confiança em
sentido diametralmente oposto. Como adverte Tupinambá Miguel Castro do
Nascimento, ao se referir à renúncia, mas que vale para o venire,

os reiterados atrasos no pagamento das prestações, se o credor manifestar sua
intenção de não renunciar à antecipação do vencimento, não significam
consentimento tácito de qualquer renúncia. Porém, nesta matéria, fundamental é
a pré-constituição de prova a respeito da não-renúncia. Por isso, a cada
238
pagamento atrasado, deve-se documentar a posição não renunciativa .
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2.8.4 Perecimento do bem dado em garantia sem sua
substituição

O antigo artigo 77 do Código Civil de 1916 estipulava que perece o direito,
perecendo o objeto. Apesar de a norma não mais constar do Código Civil de
2002, seu preceito continua sendo válido. O perecimento da coisa acaba por
extinguir a garantia hipotecária que sobre ela recai.

Agora, para que ocorra o vencimento antecipado da dívida, não mais se cogita
apenas do perecimento do bem, mas abre-se faculdade ao devedor para que o
substitua por outro idôneo a suportar os efeitos da execução. Acerca da
questão, Gladston Mamede observa que,

como o objetivo maior é a garantia da dívida, preservando-se o legítimo
interesse do credor, o legislador de 2002 viu por bem inovar no dispositivo,
explicitando ser direito do devedor substituir o bem que pereceu por outro, o que
também se encaixa no plano da interpretação favor debitores do negócio.
Obviamente, há o credor o direito de impugnar - sempre judicialmente - a
iniciativa do devedor, opondo-se à substituição que lhe seja prejudicial. Seu
argumento, contudo, deverá ser objetivo, isto é, calçado na demonstração de
que a substituição pretendida deixa-o em pior situação do que se encontrava
com a garantia original, menos seguro, o quê, sendo reconhecido pelo
Judiciário, levará a necessidade de imediata oferta de outra garantia real, hábil à
substituição em iguais ou melhores condições do que a anterior, ou ao
reconhecimento do vencimento antecipado da dívida, como previsto na
239
disposição legal .

A faculdade instituída em favor do devedor de substituir o bem perecido, para
que não aconteça o vencimento antecipado da dívida, não ocorre quando o
bem pereceu por sua culpa. Neste caso, não se justifica que o devedor possa
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substituir o bem dado em garantia, o que acabaria por alterar a própria base
garantidora do contrato. Carvalho Santos aduz nos seguintes termos:

Se a garantia desaparece, ou, melhor, se perece a coisa dada em garantia por
culpa do devedor, parece que este deve ficar privado, de uma maneira absoluta,
do benefício do termo, sem poder dar reforço de garantia, e isto porque, aí, seria
entregar ao arbítrio do devedor alterar o contrato, bastando para tanto destruísse
a coisa dada em garantia. Outra solução, porém, qual a que acima ficou
exposta, se impõe, no caso de o perecimento da coisa ter resultado de caso
fortuito, força maior, ou culpa de terceiro, por isso que, não tendo havido culpa
do devedor, seria injustiça privá-lo, neste caso, do direito de oferecer reforço da
240
garantia ou hipoteca suplementar .

O §1º do art. 1.425 dispõe que, nos casos de perecimento da coisa dada em
garantia, esta se sub-rogará na indenização do seguro, ou no ressarcimento do
dano, em benefício do credor, a quem assistirá sobre ela preferência até seu
completo reembolso.

Há aqui duas situações a serem observadas: em primeiro lugar, o imóvel
hipotecado encontra-se segurado e vem a perecer. Com isso, ocorrerá uma
sub-rogação entre a coisa dada em garantia, agora perecida, com o valor do
seguro pago pela instituição securitária. Em segundo lugar, a coisa pode vir a
perecer em função de ato ilícito cometido por outrem. Nesse caso, havendo
ação de responsabilidade civil movida pelo titular da coisa ou pelo credor
hipotecário que também tem interesse de agir para tanto ou mediante acordo
extrajudicial, não importa, a coisa perecida se sub-rogará no valor do
ressarcimento do dano.
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Tanto o valor obtido pela indenização do seguro como o valor obtido com o
ressarcimento do dano ficarão depositados em juízo a benefício do credor, que
terá preferência, obedecidas as disposições da lei material, ao seu
levantamento, tudo como se o bem perecido ainda existisse. Releva notar que,
mesmo que haja o depósito da indenização securitária ou do ressarcimento, tal
fato não impedirá o vencimento antecipado da dívida.

Affonso Fraga observa que,

se a coisa estiver segura ou seu perecimento for occasionado por quem deva
indemnizal-a, em taes casos o vínculo real se não extingue, apenas se desloca
da coisa para o valor em que fora segurada ou indemnizada; e, para esse
effeito, não só se ha a dívida por vencida, senão ainda o segurador ou subjeito
passivo da indemnização obrigados a fazer o pagamento ao titular do direito real
de garantia. Essa subrogação legal se extende até a somma total da obrigação
garantida; e se o valor do seguro ou da indemnização não dá para cobril-a, o
credor, no que concerne a differença, será méro chirographo, e, no caso de
excesso, este pertencerá ao devedor. Para a efficiencia desse direito, cumpre ao
credor, eis que a coisa pereça, mandar intimar o segurador ou subjeito passivo
da indemnização, para que não pague ao devedor o valor do seguro ou da
indemnização, depositando-o em juízo, afim de ser levantado por quem houver
241
direito sobre elle .

Dídimo da Veiga partilhava da posição de que cabe ao segurador efetuar o
pagamento do seguro de acordo com o contrato acordado, ou seja, ao
segurado. E se o credor hipotecário não deposita confiança no segurado no
sentido de que este depositará o valor do seguro obtido, tem como meio judicial
hábil a impedir que isto aconteça o ajuizamento de uma ação cautelar de
seqüestro. São suas as seguintes palavras:

A importância do seguro entregue ao devedor é a observancia do contracto de
seguro - é o único facto que libera o segurador. Si os credores hypothecarios
241
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não depositam confiança no devedor - tem, como meio seguro de impedir que a
242
quantia devida pelo segurador passe para seu poder - o sequestro - .

Em leading case apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, no qual figurou
como relator o Ministro Athos Carneiro, corretamente assentou-se tese
contrária, ou seja, de que a seguradora não pode alegar desconhecimento
sobre a existência da hipoteca e pagar diretamente ao segurado/devedor
hipotecário ou a terceiro, ainda que no contrato de seguro conste como
segurada firma outra que não a devedora hipotecária, sobretudo porque do
registro imobiliário deflui a presunção de conhecimento sobre a existência da
garantia hipotecária. Veja-se a ementa do acórdão:

GARANTIA HIPOTECÁRIA. PERECIMENTO DOS BENS DADOS EM
GARANTIA. SEGURO CONTRA INCÊNDIO. CÓDIGO CIVIL, ART. 762, IV,
PAR-1.
Destruídos por incêndio os bens dados em garantia, a hipoteca passa a incidir
sobre o valor do respectivo seguro, e a seguradora deve pagar ao credor
hipotecário, a quem assistira preferência até seu completo reembolso - Código
Civil, art. 762, par-1.
É irrelevante a circunstância de no contrato de seguro figurar como segurada
firma outra que não a devedora hipotecária. De qualquer forma, o vínculo real
sub-roga-se na indenização securitária, e não poderá a seguradora alegar
desconhecimento do direito real do credor hipotecário, quer face ao registro
imobiliário, quer porque no caso em julgamento a existência da hipoteca constou
expressamente do 'relatório de regulação do sinistro'. Lições de antiga doutrina.
Recurso especial conhecido e provido, para o restabelecimento da sentença
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2.8.5 Desapropriação do bem dado em garantia

A desapropriação equivale, para o credor, ao perecimento da coisa, porquanto
ao sair da titularidade do devedor passa a não mais representar qualquer
garantia para o adimplemento contratual.

O artigo 31 do Decreto-Lei nº 3.365/41 estatui que ficam sub-rogados no preço
quaisquer ônus ou direitos que recaiam sobre o bem expropriado.

Do depósito efetuado pelo expropriante podem surgir três situações: (a) o valor
depositado é maior do que o valor da dívida da qual a hipoteca é acessória.
Nesse caso, o credor hipotecário levantará o valor até o montante para
satisfação de sua dívida e o titular da propriedade, o restante; (b) o valor
depositado é igual ao valor da dívida. O credor hipotecário levantará o
depósito, extinguindo a dívida, sem que reste qualquer saldo ao devedor; (c) o
valor depositado é inferior ao valor da dívida hipotecária. O credor levantará o
total do depósito e poderá cobrar o restante na qualidade de quirografário, uma
vez que o bem hipotecado não mais pertence ao devedor hipotecante.

O crédito do credor hipotecário deve ser habilitado nos próprios autos da ação
expropriatória e nela também postulado o seu levantamento. Ademais, o valor
indenizatório não pode ser recebido pelo expropriado antes que o credor
hipotecário o receba pelo valor da dívida garantida pela hipoteca. Vejamos
alguns precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:
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DESAPROPRIAÇÃO.
SERVIDÃO.
SUB-ROGAÇÃO
INDENIZATÓRIO. CREDOR HIPOTECÁRIO.

NO

PREÇO

Se houver hipoteca sobre o bem desapropriado, o crédito garantido fica subrogado no valor da indenização.
No caso de desapropriação do imóvel hipotecado para fins de constituição de
servidão, assiste ao credor hipotecário o direito de habilitar o seu crédito,
devendo ser retido o depósito do valor da indenização até a decisão da
habilitação, se possível nos próprios autos da expropriatória.
Ofensa ao art. 31 do Decreto-lei n. 3.365, de 21.06.41, caracterizada.
Recurso especial conhecido e parcialmente provido

244

.

DESAPROPRIAÇÃO. HIPOTECA SOBRE O IMÓVEL EXPROPRIADO. SUBROGAÇÃO DO ÔNUS DO PREÇO DA INDENIZAÇÃO.
Se o imóvel expropriado está gravado por hipoteca, a indenização - no todo ou
em parte - não pode ser recebida pelo expropriado, antes da quitação do crédito
hipotecário; preferência que deve ser respeitada.
Recurso especial conhecido e provido

245

.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA.
CREDOR HIPOTECÁRIO. SUB-ROGAÇÃO. HABILITAÇÃO. POSSIBILIDADE
DE LEVANTAMENTO.
O credor hipotecário pode requerer o levantamento do seu crédito nos próprios
autos da ação expropriatória, salvo se demonstrada dúvida fundada. A
liquidação do título judicial compete ao expropriado e não ao credor hipotecário.
O crédito e consectários da dívida hipotecária são objeto de conta averiguada
pelo juiz quando do provimento de habilitação e ordem para o levantamento do
crédito admitido.
246
Agravo sem provimento .

Recentemente, a impossibilidade de o titular do imóvel hipotecado vir a receber
o valor da indenização pela expropriação feita pelo Poder Público voltou a ser
mantida em acórdão da lavra da Ministra Denise Arruda, ao afirmar que
"conforme já decidido no âmbito desta Corte Superior, se o imóvel expropriado
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está gravado por hipoteca, a indenização - no todo ou em parte - não pode ser
recebida pelo expropriado, antes da quitação do crédito hipotecário"247.

2.8.6 Perecimento e desapropriação de apenas alguns
bens hipotecados

O §2º do art. 1.425 dispõe que, nos casos de perecimento ou desapropriação
do bem hipotecado, só vencerá a hipoteca antes do prazo estipulado, se o
perecimento, ou a desapropriação, recair sobre o bem dado em garantia e esta
não abranger outras, subsistindo, no caso contrário, a dívida reduzida, com a
respectiva garantia sobre os demais bens, não desapropriados ou destruídos.

Aldemiro Rezende Dantas Junior entende que, quando houver outros bens
dados em garantia, se o perecimento ocorrer em relação a apenas um deles, a
lei prevê o vencimento antecipado apenas de uma parte da dívida, proporcional
ao bem destruído (art. 1.425, §2º). O restante da dívida, portanto, que fica
garantido pelos demais bens que compõem a garantia, tem o seu vencimento
inalterado, devendo ser observado o prazo inicialmente previsto. A norma legal,
aqui, quebra em favor do devedor a regra da indivisibilidade da garantia real e
o faz exatamente por reconhecer que o credor, ainda tendo garantia de parte
da dívida, não tem motivo para pleitear o pagamento antecipado de toda ela248.
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Ocorre que no preceito do §2º do art. 1.425 do Código Civil não há o
vencimento antecipado da dívida, nem total, nem de parte dela, quando houver
outros bens hipotecados, ao contrário do que pensa Aldemiro Rezende Dantas
Junior. Veja que a expressão subsistindo, no caso contrário, a dívida reduzida,
com a respectiva garantia sobre os demais bens deve ser entendida não no
sentido de que vence a dívida equivalente ao bem perecido ou desapropriado,
mantendo-se apenas a dívida restante reduzida, mas, sim, em harmonia com o
§1º do art. 1.425 do Código Civil, a saber: a coisa perecida ou desapropriada
se sub-rogará no valor do seguro ou da indenização, a benefício do credor, e o
restante, ou seja, a dívida reduzida (descontando-se do valor do seguro ou da
indenização) permanecerá garantida com os demais bens, não desapropriados
ou destruídos.

Affonso Fraga compartilha desta posição, ao afirmar:

É conveniente, porém, notar que o vencimento antecipado da dívida, para o
effeito da subrogação legal, se dá quando o objecto do direito de segurança real
é singular, de modo que se o vinculo recair sobre pluralidade de coisas e
somente uma destas for destruida, elle subsistirá em relação ás demais, vale
dizer, embóra o credor tenha, pela subrogação, recebido o valor da coisa
extincta, a divida em relação ás coisas subsistentes e gravadas, não se
249
considera vencida .

Carvalho Santos também adota essa posição. Para ele:

No caso dos ns. IV e V só se vencerá a hipoteca antes do prazo estipulado, se o
sinistro ou a desapropriação recair sobre o objeto dado em garantia, e esta não
abranger outros. Assim, se a hipoteca abranger outros bens, ela subsiste quanto
a êstes, ficando a dívida reduzida, com a respectiva garantia, sôbre os demais
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bens, não desapropriados, danificados ou destruídos. Quer dizer, explica Clóvis
Beviláqua, o preço da indenização será aplicado ao pagamento da dívida;
porém, como não será suficiente (melhor diria o mestre: se não for suficiente)
para extingui-la, na sua totalidade, a parte restante continuará garantida pelos
250
bens gravados .

E é deste modo pela seguinte razão. Não há como saber qual será o valor da
dívida, proporcional ao bem destruído, se, na maior parte dos casos, não há a
avaliação prévia do imóvel hipotecado, pelos contratantes. Com isso, apenas a
avaliação judicial é que definirá qual o valor de mercado do bem hipotecado.

Se este não está pré-avaliado, qual será o critério utilizado para definir seu
valor? Pior, se sequer o imóvel hipotecado está avaliado, como será definido o
valor do perecimento do bem? Sim, porque muitas vezes a hipoteca poderá
recair sobre um imóvel de extensa proporção e apenas parte dele vir a ser
destruído. Nesse caso, como avaliar corretamente qual o valor exato apenas
da parte do imóvel perecido para poder abater do valor total da dívida? Não se
sabe.

Na verdade, a dívida reduzida será o que sobrar do valor depositado do
seguro, no caso de perecimento ou do valor da expropriação. Aí, sim, e
somente nessas hipóteses, é que se saberá com precisão qual o valor a ser
abatido do valor total da dívida. Portanto, a interpretação do §2º do art. 1.425,
do Código Civil deve ser feita em harmonia com seu §1º, para que se alcance
uma interpretação correta da mens legis.
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2.8.7 Vencimento antecipado da dívida e juros

O art. 1.426 do Código Civil adverte que, nas hipóteses de vencimento
antecipado da dívida, não se compreendem os juros correspondentes ao tempo
ainda não decorrido.

A razão de ser do dispositivo é singela. Se o vencimento da dívida foi
antecipado, os juros também deverão sê-lo, pois não podem remunerar o
capital não utilizado pelo devedor hipotecante.

Silvio de Salvo Venosa leciona que,

corolário da regra do vencimento antecipado, o art. 1.426 (antigo, art. 763)
adverte que o vencimento antecipado da dívida não permite a cobrança dos
juros correspondentes ao período faltante do prazo convencional da obrigação.
251
Evidente que os juros não podem remunerar capital não utilizado .

Washington de Barros Monteiro também afirma nesse exato sentido, ao dispor
que, "vencida adiantadamente a dívida, o credor recobra seu capital, bem
como os juros vencidos até então. Mas não pode reclamar os correspondentes
ao período restante, que ainda falta para contratualmente vencer a
obrigação"252.
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2.9 VEDAÇÃO DO PACTO COMISSÓRIO

A proibição do pacto comissório está prevista no art. 1.428 do CC, ao estatuir
que “é nula a cláusula que autoriza o credor pignoratício, anticrético ou
hipotecário a ficar com o objeto da garantia, se a dívida não for paga no
vencimento”. O parágrafo único do mencionado artigo assevera que “após o
vencimento, poderá o devedor dar a coisa em pagamento da dívida”.

Consiste a cláusula comissória na estipulação de que o credor ficará com a
coisa dada em garantia real, se a dívida não for paga no vencimento253. O
direito que o credor tem com a garantia real que lhe foi oferecida é o de excutila se o débito não for pago no vencimento, ou melhor, o de promover sua
venda judicial254, para com o produto de sua arrecadação pagar-se com
preferência a outros credores, observando-se a ordem de prioridade no
registro.

A vedação do pacto comissório ou da lex comissoria, como os romanos a
chamavam, é da tradição do instituto dos direitos reais de garantia referentes
ao penhor, à hipoteca e a propriedade fiduciária255

256

. José Carlos Moreira

Alves afirma que:
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quanto à lex comissoria, jamais foi considerada elemento natural do penhor ou
da hipoteca, e, assim, para o credor ter direito de ficar com a coisa para ele era
necessária à existência desse pacto, mas o imperador Constantino, no princípio
do período pós-clássico, proibiu a lex comissoria, permanecendo válido, no
entanto, o pacto pelo qual o credor, não pago, depois de certo espaço de tempo,
podia tornar-se proprietário da coisa a título de compra e venda, estimado o
257
preço da coisa .

Affonso Fraga salienta que a proibição encetada pelo imperador Constantino foi
feita diante da repetição reiterada utilizada pelos credores que utilizavam a lex
comissória para adquirirem o bem de outrem por preço muito inferior ao real e
se valendo da pressão moral exercida sobre o devedor, geralmente, marcado
por circunstâncias extremamente adversas258.

Vale advertir, por relevante, que o pacto comissório, uma vez previsto na
hipoteca convencional, cláusula, portanto, inválida e expressamente taxada de
nula tanto pelo Código Civil de 1916, como pelo atual, não acarreta os mesmos
efeitos que acarretava no direito romano. Neste, a estipulação da lex
comissoria em um contrato gerava não só a nulidade da própria cláusula, mas
também transbordava seus efeitos para todo o contrato. Já no nosso direito, a
nulidade abrange apenas a cláusula em que se a estipulou, mantendo-se válido
o contrato celebrado entre as partes. Washington de Barros Monteiro dispõe
sobre o tema: “observe-se, porém, que a invalidade atinge apenas a cláusula e
não todo o contrato (Cód. Civil de 2002, art. 184)”259.
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Da mesma forma, Gladston Mamede sublinha:

É preciso estar atento para o fato de que a previsão de nulidade anotada no
artigo 1.428 do novo Código Civil atinge apenas a cláusula; de fato, aplica-se à
hipótese o princípio de que, se o acessório segue o principal (acessorium
sequitur principale), a recíproca não é verdadeira: a nulidade do acessório não
conduz à nulidade do principal. Acessória, no caso, é a previsão de que, diante
do inadimplemento, o credor ficará com o objeto da garantia; principal, no caso,
é tanto a cláusula de constituição da garantia real, quanto, por um enfoque mais
amplo, o negócio do qual se afere a obrigação garantida pelo vínculo real.
Portanto, declara-se apenas a nulidade da cláusula comissória, mantendo-se
válida a obrigação, bem como a garantia real constituída. Dessa forma, restará
260
ao credor recorrer à execução judicial de seu crédito

A proibição do pacto comissório foi prevista pelas Ordenações Filipinas, no
Livro 4, Título 56, princ. e §1º, e veio repetida no art. 765 do CC de 1916.

Apesar da clara proibição do pacto comissório no art. 1.428 do Código Civil,
algumas dúvidas merecem ser esclarecidas.

A primeira consiste em saber se a proibição abrange apenas a cláusula feita
quando da constituição da garantia ou se também é inválida qualquer cláusula
celebrada durante a relação contratual. Tal tema gerava mais controvérsia por
não haver, no Código Civil de 1916, um dado formal que expressamente
abordasse o assunto.

Prevaleceu, no Brasil, a tese capitaneada por Carvalho Santos261, que entendia
que a penúria do devedor poderia continuar após o empréstimo, até mesmo
porque o contrato com a constituição da garantia real muitas vezes era feito
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para quitar outros débitos ainda mais urgentes, gerando a nulidade de qualquer
cláusula celebrada durante o período contratual.

O Código Civil de 2002 pôs fim à controvérsia e sedimentou em seu parágrafo
único que, apenas após o vencimento da dívida, é que o devedor poderá dar a
coisa em pagamento da dívida, proibindo qualquer acordo nesse sentido antes
do vencimento da obrigação.

Uma outra situação que ocorre com freqüência é a de que, na maioria dos
contratos de mútuo, quando o credor quer se valer da cláusula comissória,
sobretudo, por encontrar o devedor em premente dificuldade financeira, há a
intenção de disfarçar a aposição do pacto comissório nos contratos. Assim,
geralmente a avença vem disfarçada em algum contrato de compra e venda de
imóvel com pacto de retrovenda ou o devedor vende a coisa que seria dada em
garantia, desde já, ao mutuante, pelo valor do empréstimo e, no mesmo
instrumento, celebra uma promessa de compra no valor a ser pago ao final do
prazo do mútuo. Tais simulações, uma vez presentes, devem ser taxadas de
nulas, seja pelo vício de simulação262, seja por buscarem ludibriar a proibição
do pacto comissório.

O Superior Tribunal de Justiça apreciou o tema por meio do voto da lavra do
ilustre Ministro Eduardo Ribeiro, fulminando de nulidade a cláusula que
estabelece o pacto comissório. Por ser nula referida cláusula, pode o juiz
declará-la de ofício, independentemente da alegação das partes. Confira-se:

262

A simulação é vício nulificador do negócio jurídico, de acordo com o art. 167, do Código Civil
de 2002.
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PACTO COMISSÓRIO. NULIDADE. RECONHECIMENTO AINDA QUE NÃO
ALEGADO NA CONTESTAÇÃO.
Sendo nula a cláusula que estabelece o pacto comissório, pode isso proclamar o
juiz de ofício, deste modo, não releva que sua existência só haja sido apontada
pelo réu após o oferecimento da resposta.
Admissível a dação em pagamento, não o é, entretanto, a promessa de fazê-la,
mediante avença no mesmo ato em que contratado o mútuo e constituída a
garantia hipotecária.
A nulidade do pacto não envolve a parte do contrato em que criado aquele ônus
263
real .

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, relator o Ministro Cláudio
Santos, analisou a questão do disfarce em algumas cláusulas que procuram
ocultar o pacto comissório, a saber:

CIVIL. COMPRA E VENDA DESCARACTERIZADA. MÚTUO COM PACTO
COMISSÓRIO.
Decisão que reconheceu a existência de um mútuo com pacto comissório sob a
roupagem de uma compra e venda de imóveis.
Inexistência de ofensa a lei federal e de dissídio

264

.

Em outro voto da lavra do ilustre Ministro Ruy Rosado de Aguiar, a proibição do
pacto comissório, ainda que previsto em cláusula com o objetivo de disfarçá-la,
foi vista, tendo restado claro no acórdão que, além da simulação, há, desde
que demonstrada, a fraude contra lei imperativa, motivo pelo qual não se
aplicaria o prazo decadencial dos defeitos dos negócios jurídicos. Por esse
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motivo, a questão da legitimidade para a argüição da simulação também
restaria superada265. Trazemos à colação passagem do acórdão:

Admitida a estipulação de cláusula comissória, a definição do ato como nulo é
decorrência da simples aplicação do art. 765, do CC, que, por isso mesmo, não
foi de nenhum modo violado na decisão recorrida. O fato de o devedor ter
participado do ato não o impede de vir pleitear a sua nulidade, pois a regra
266
existe precisamente para protegê-lo” .

E, em seguimento, destacou: “Logo, não incide, na espécie, a regra do artigo
104 do Código Civil, limitada às hipóteses de simulação, quando concebida
para prejudicar terceiros ou infringir a lei”.

O negócio jurídico que é simulado (compra e venda com pacto de retrovenda
ou compra e venda com promessa de compra no mesmo instrumento, por
exemplo) agora passa a ser nulo, em observância ao disposto no art. 167 do
Código Civil e também o é o que se buscou dissimular (no caso, o pacto
comissório), que, portanto, não pode ser aproveitado.

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça voltou a discutir o tema e
manteve a mesma orientação, declarando a nulidade, todavia, não pelo vício
da simulação, mas em razão da própria nulidade que caracteriza o pacto
comissório:
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Escritura de compra e venda. Coação. Empréstimo em dinheiro garantido por
imóveis. Pacto Comissório. Precedentes da Corte.
Não identificado no acórdão o momento em que cessou a coação, reputada
contínua diante da realidade dos autos, não há como identificar prescrição.
Antigo precedente da Corte assentou que existente pacto comissório “disfarçado
por simulação, não se pode deixar de proclamar a nulidade, não pelo vício da
simulação, mas em virtude de aquela avença não ser tolerada pelo direito”
(REsp n. 21.681/SP, Terceira Turma, Relator o Ministro Eduardo Ribeiro, DJ de
3/8/92).
Recurso especial não conhecido

267

.

Portanto, seja pelo vício da simulação, causa de nulidade do ato jurídico, seja
pelo vício da inobservância à cominação expressa em lei, a cláusula
comissória, expressa ou disfarçada, é nula, pode ser proclamada por qualquer
interessado, inclusive por quem participou de sua elaboração, o juiz pode dela
conhecer de ofício e sua declaração gera apenas a cominação de nulidade da
própria cláusula, mantendo-se, todavia, as demais cláusulas existentes no
contrato, desde que, por óbvio, sejam válidas.

2.9.1 Dação em pagamento

A possibilidade prevista no parágrafo único do art. 1.428 do Código Civil de,
após o vencimento da dívida, o devedor dar a coisa, querendo, em pagamento
da dívida, não deve ser confundida, em nenhuma hipótese, com a cláusula
comissória. Aqui, como enfatiza Aldemiro Rezende Dantas Junior: “é o próprio
devedor quem, a seu livre arbítrio, escolhe se irá ou não entregar a coisa ao
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credor, para ver-se livre da dívida, enquanto no pacto comissório é ao credor
que se confere o direito de optar por ficar com a coisa para si”268.

A dação em pagamento, modalidade de pagamento especial, prevista nos arts.
356 a 359 do Código Civil, pode ser definida como a “modalidade de
pagamento indireto em que o credor consente em receber objeto diverso ao da
prestação originariamente pactuada, com efeito libertatório, extinguindo-se a
obrigação anterior”269.

Entre as características da dação em pagamento, podem-se citar: (a) a
existência de uma dívida; (b) a entrega de coisa diversa da devida; (c) a
intenção de extinguir a obrigação; (d) o consentimento do credor. Portanto,
para que o devedor possa oferecer o bem em pagamento do débito, faz-se
necessária e indispensável a concordância do credor.

Quadra registrar que a dação em pagamento, no caso, só pode ser feita
quando não houver direito de preferência sobre a aquisição do bem, em
igualdade de condições, tanto por tanto, como pode ocorrer nos casos de
condomínio em coisa indivisível, caso em que os condôminos possuem direito
de preferência sobre a aquisição da coisa.

Por fim, como adverte Aldemiro Rezende Dantas Junior,
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a dação em pagamento é admissível quando se tratar de um novo ajuste feito
entre o credor e o devedor, como foi mencionado acima, por isso que não se
admitirá a validade da promessa de dação em pagamento, ajustada no mesmo
ato em que foi constituída a garantia hipotecária, pois aí se terá tão-somente um
270
pacto comissório mal disfarçado .

A dação em pagamento passou a ser expressamente aceita pelo parágrafo
único do art. 1.428 do Código Civil, desde que celebrada posteriormente ao
vencimento da dívida, haja o consentimento do credor271 e não constitua burla
ao direito de preferência previsto nas leis civis.

270

Op.cit., p. 149.
Lembre-se que a dação em pagamento é uma das modalidades de pagamento indireto que
põe fim à obrigação.
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3 CONTEÚDO DO DIREITO HIPOTECÁRIO

3.1 ESPÉCIES DE HIPOTECA

Conforme a causa determinante de sua origem, a hipoteca pode ser qualificada
em judicial, legal ou convencional.

No ordenamento jurídico argentino, não há outra hipoteca a não ser a
convencional. Guilhermo Borda adverte que:

El art. 3115 del Código Civil establece categoricamente el principio de que no
hay otra hipoteca que la convencional. El codificador juzgó indispensable fijar em
forma expresa el principio, dado que en la legislación española vigenta hasta
entonces em nuestro país, se admitían los llamados paños legales y judiciales
272
(Partida 5ª, título 13, leyes 14, 23, 24, 26, 28 y 33) .

3.1.1 Hipoteca legal

A hipoteca legal encontra previsão expressa nos arts. 1.489 a 1.491 do Código
Civil e tem como fundamento a preocupação com determinadas pessoas, cujo
patrimônio é confiado à administração alheia. Para Fausto Pereira de Lacerda
Filho, “é aquela que se concede em decorrência de disposição normativa
expressa, a determinados credores, considerados dignos dessa proteção
especial. É a qualidade do credor que a justifica e não o crédito em si”273.
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A hipoteca legal precisa ser devidamente especializada e registrada, sob pena
de não valer contra terceiros. Serpa Lopes adverte que, “... à semelhança da
hipoteca convencional, a hipoteca legal somente existe a partir do momento em
que é inscrita e especializada”274.

Diferentemente da hipoteca convencional, que tem sua origem na manifestação
livre das partes, a legal origina-se da lei que a prevê, independentemente da
vontade dos interessados. Nelson Rosenvald observa essa característica
principal da hipoteca legal ao afirmar que

é constituída por lei, independentemente da vontade dos interessados. Visa
cobrir responsabilidades eventuais de determinadas pessoas que, administrando
bens de terceiros, poderiam lhe causar prejuízos, e de outros que, cometendo
275
infrações penais, devem indenizar suas vítimas ou descendentes .

Silvio de Salvo Venosa distingue dois momentos jurídicos distintos em sua
criação:

Na hipoteca legal, existem dois momentos bem definidos. Em primeiro lugar, há
um fato jurígeno do vínculo. No entanto, o simples fato típico não instrumentaliza
a hipoteca. Há necessidade de um segundo momento, quando então são
individualizados, especializados os bens garantidores, culminando com sua
276
inscrição como objeto da hipoteca e tornando-se efetivamente garantia real .

A lei confere hipoteca legal às pessoas de direito público interno, sobre os
imóveis pertencentes aos encarregados da cobrança, guarda ou administração
dos respectivos fundos e rendas; aos filhos, sobre os imóveis do pai ou da mãe
274
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que passar a outras núpcias, antes de fazer o inventário do casal anterior; ao
ofendido, ou aos seus herdeiros, sobre os imóveis do delinqüente, para
satisfação do dano causado pelo delito e pagamento das despesas judiciais; ao
co-herdeiro, para garantia do seu quinhão ou torna da partilha, sobre o imóvel
adjudicado ao herdeiro reponente; ao credor sobre o imóvel arrematado, para
garantia do pagamento do restante do preço da arrematação.

De acordo com Nelson Rosenvald,

o objeto da hipoteca legal serão bens individualizados que pertençam a estas
pessoas. Segundo o art. 1.497 do Código Civil serão eles especializados e
registrados na forma do procedimento especial de jurisdição voluntária delineado
277
nos arts. 1.205 a 1.210 do Código de Processo Civil .

Como não há título convencional a ser registrado no Cartório de Registro de
Imóveis, surge a necessidade de um procedimento judicial para a constituição
da hipoteca, com seu registro. Este procedimento é disciplinado nos arts. 1.205
a 1.210 do Código de Processo Civil. Silvio de Salvo Venosa compartilha dessa
posição ao sustentar que, “na hipoteca legal, há necessidade de um
procedimento judicial, uma vez que não há título convencional ou material a ser
registrado. O CPC disciplina-o nos arts. 1.205 a 1.210”278.

A hipoteca legal pode, de acordo com o art. 1.491 do Código Civil, vir a ser
substituída por caução de títulos da dívida pública federal ou estadual,
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recebidos pelo valor de sua cotação mínima no ano corrente, ou por outra
garantia, a critério do juiz, a requerimento do devedor.

3.1.2 Hipoteca judicial

A hipoteca judicial origina-se das sentenças que condenem o sucumbente à
prestação de determinada coisa ou dinheiro, ou à satisfação de perdas e
danos. Não recai sobre todo o patrimônio do devedor, mas somente sobre os
bens suficientes para a cobertura do montante da condenação imposta pelo
juiz. Necessita da especialização e da publicidade, através do registro
procedido por mandado judicial.

Fausto Pereira de Lacerda Filho ensina que

é a hipoteca de origem francesa, que a lei atribui à sentença condenatória e que
consiste no direito real conferido ao exeqüente sobre os bens do executado, em
garantia da execução do julgado. O direito a essa hipoteca, portanto, só surge
279
com o julgamento definitivo da demanda, em última e irrecorrível instância .

A hipoteca judicial, assim como a legal, não constitui título executivo
extrajudicial, uma vez que o art. 585 do Código de Processo Civil disciplina
apenas o contrato de hipoteca. A esse respeito Sérgio Shimura salienta que “a
hipoteca judicial não dá lugar ao processo autônomo de execução, pois
constitui medida incidental, de simples efetivação do comando emergente da
279
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sentença condenatória, cujo escopo é evitar a fraude e a dissipação dos bens
do devedor”280.

Duas importantes questões emergem com a hipoteca convencional. A primeira
é saber se ela detém as características principais do instituto hipotecário, como
o direito de seqüela e de preferência, e, a outra, é saber-se a partir de qual
momento se torna eficaz.

Para o deslinde do primeiro tema, faz-se necessário transcrever a redação do
art. 824 do Código Civil revogado de 1916, que possuía a seguinte redação:
“Compete ao exeqüente o direito de prosseguir na execução da sentença
contra os adquirentes dos bens do condenado; mas para ser oposto a
terceiros, conforme valer, e sem importar preferência, depende de inscrição e
especialização”.

Pela redação conferida ao revogado art. 824 do Código Civil de 1916, a
hipoteca judicial não apresentava as características essenciais do regime
hipotecário, porquanto detinha apenas o direito de seqüela sobre o bem
hipotecado, mas não o direito de preferência sobre o produto de seu valor, em
caso de excussão judicial. Aliado a esse fato, muitos autores sustentavam que
havia institutos processuais mais eficazes para proteger o credor contra
medidas do devedor capazes de desfalcar seu patrimônio, como o arresto de
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bens do devedor ou a fraude à execução281. Fausto Pereira de Lacerda Filho
era partidário dessa opinião, ao estabelecer que

a sua classificação, como hipoteca, é imprópria, uma vez que nela só se
evidencia o direito de seqüela. A hipoteca judicial não se faz merecedora desse
nome ilustre, eis que não atribui nenhuma preferência ao credor exeqüente, o
qual permanece em pé de igualdade com os demais quirografários. Se
insolvente o devedor, instaura-se pura e simplesmente o concurso de seus
282
credores, sem que ao exeqüente assista qualquer prelação ou privilégio .

Dídimo da Veiga noticiava que nossa ordenação civilista nunca dotou a
hipoteca judicial do atributo da prelação. São suas palavras:

Quanto á prelação nunca a produzio a hypotheca judicial no nosso direito.
A Ord. do Liv. 3.º, tit. 84 §14 gravava com a hypotheca os bens do condemnado
que havia interposto aggravo ordinário para a Casa da Supplicação de Lisboa,
unicamente para o effeito de responderem pelo pagamento da condemnação, o
que sempre se entendeu como importando a constituição do direito real que
forma a substancia de toda a hypotheca – a seqüela; pois, como é sabido, a
prelação não é inherente á natureza da hypotheca, é um consectário a ella
emprestado artificialmente pela lei.
A disposição supra do §11 do art. 3º do Decr. N. 169 A, de 1890 caracteriza a
hypotheca judicial em seu elemento substancial, no que é revigorada pelo
preceito do art. 108 do Decr. N. 370 de 2 de Maio, que reproduzindo, com
pequena variante, o art. 111 do Decr. N. 3453 de 26 de Abril de 1865, accentua
de modo claro o direito real, que constitue o elemento basico da hypotheca
judiciária: O direito que tem o exeqüente, de proseguir na execução da sentença
283
contra os adquirentes dos bens do devedor” . Também Clóvis Beviláqua
sublinhava que, “O Código Civil, por sua vez, afirma, no art. 824, a existência da
hipoteca judicial, como direito de seqüela sobre os bens do condenado, que
tenham passado a outras mãos. Mas, para valer contra terceiros, depende de
especialização e inscrição. É simples direito de seqüela, sem o predicado da
284
preferência, de grande importância para a hipoteca convencional ou legal” .
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A exceção era Azevedo Marques285 que, apoiado em Affonso Dyonisio da
Gama, entendia que

sendo certo que todas as hypothecas devem ser inscriptas e uma vez inscriptas
valem contra terceiros (Cód. Civil., arts. 824, 828, 831 e 848); sendo certo que a
preferência existe em virtude das inscripções e na ordem destas (art. 833, §
um.); sendo inegável que, no concurso de preferentes, o crédito real prefere ao
pessoal (arts. 1.560 e .1.561); e, portanto; que todos os titulares de direitos
reaes preferem uns aos outros na ordem de suas incripções (art. 833, § um.),
sendo, enfim, indubitável que a sentença pode ser inscripta com especialização
de immoveis (art. 824), é indiscutível que a hypotheca judicial inscripta terá, no
concurso de preferentes, a collocação que lhe for determinada pelo numero de
sua inscripção; preterindo, portanto, as inscripções posteriores. Ou é assim, ou
não tem valia, nem sentido todos os textos que acabamos de citar...

Ocorre que o Código Civil de 1916 foi inteiramente revogado pelo novo diploma
legislativo e a hipoteca judicial passou a não ser mais prevista pelo Código
Civil, restando atualmente apenas definida no art. 466 do Código de Processo
Civil286. Com isso, ou se entende agora que a hipoteca judicial não mais existe
em nosso ordenamento, posição equivocada, por não ter sido o art. 466 do
Código de Processo Civil revogado por qualquer legislação posterior, ou se
entende que a hipoteca judicial continua válida e eficaz e, agora, dotada de
todas as características principais do regime hipotecário, como o direito de
seqüela e de preferência, porquanto a norma limitadora do art. 824 do Código
Civil que afastava a prelação nesse tipo de hipoteca não mais está em vigor.
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Transforma-se, assim, a hipoteca judicial em instituto dotado de nova
importância, uma vez que serve para especificar bens particulares do
patrimônio do devedor para servir de base para uma futura execução e gera a
preferência em caso de excussão ou adjudicação do bem. Em decorrência
dessa nova característica – prelação – que a hipoteca judicial volta a possuir,
uma vez que, repise-se, não há mais qualquer norma limitadora tolhendo-lhe
esta característica -, surge o interesse na segunda indagação, a saber: a partir
de quando a hipoteca judicial passa a produzir efeitos?

Nesse ponto, a doutrina de há muito se divide. Serpa Lopes advogava a tese
de que apenas com o trânsito em julgado da sentença é que a hipoteca judicial
se constituiria. Para referido autor, “é essencial, para que se verifique a
hipoteca judicial que haja uma sentença proferida pelos tribunais judiciários e
que haja transitado em julgado287”. Didimo da Veiga partilha dessa opinião ao
mencionar que “a sentença passada em julgado é a única que produz a
hypotheca judiciaria”288.

De forma diferente, entende Cassio Scarpinella Bueno que “decorrer do fato da
sentença significa dizer que sua mera prolação – independentemente de
eventual impugnação com recurso munido de efeito suspensivo – pode
propiciar ao credor os direitos decorrentes de qualquer hipoteca”289. Nelson
Nery Junior e Rosa Nery adotam esse posicionamento ao citarem julgado no
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seguinte sentido: “o efeito da condenação a que alude o CPC 466 não se
suspende com o advento de recurso (RT 511/125)”290.

A hipoteca judiciária constitui um efeito secundário da sentença de
condenação. É uma conseqüência que decorre diretamente da sentença, como
prescreve o art. 466 do Código de Processo Civil. A lei não estipula em
nenhum caso qualquer pressuposto para o início de sua eficácia, apenas que
advém como efeito da condenação, não a condicionando ao trânsito em
julgado da sentença. Assim, mostra-se descabida a necessidade do trânsito em
julgado da sentença para sua efetivação, requisito esse não previsto pela
norma processual.

Observe-se que sequer há a necessidade de recebimento do eventual recurso
apenas no efeito devolutivo para que a hipoteca judicial passe a ter eficácia. No
inciso III do art. 466 do Código de Processo Civil, a lei prevê que a sentença
condenatória produz a hipoteca judiciária ainda quando o credor possa
promover a execução provisória da sentença. O advérbio ainda no sentido de
“mesmo” indica que a sentença condenatória produz a hipoteca judiciária
normalmente, ainda que o credor não possa promover a execução provisória
da sentença, interpretação que decorre do dispositivo legal. E a execução
provisória não pode ser promovida justamente quando o recurso de apelação
interposto da sentença for recebido em seu duplo efeito, ou seja, tanto no efeito
devolutivo, quanto no suspensivo291, o que indica a desnecessidade do trânsito
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em julgado para a aptidão da produção de efeitos jurídicos advindas com a
hipoteca judiciária.

A questão foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça e nesse
sodalício prevaleceu o entendimento de que

a hipoteca judiciária pode ter os seus efeitos e inscrição imobiliária antecipados,
mesmo pendentes recursos contra as sentenças, em ações cujos pedidos foram
julgados procedentes, salvo aquelas submetidas às disposições especiais do
292
artigo 19, Lei 4.417/65 .

Posteriormente, a questão voltou a ser objeto de apreciação pela Terceira
Turma do Superior Tribunal de Justiça, mantendo-se o posicionamento adotado
anteriormente:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HIPOTECA JUDICIÁRIA.
POSSIBILIDADE DE SUA CONSTITUIÇÃO QUANDO RECEBIDA APELAÇÃO
EM AMBOS OS EFEITOS.
A hipoteca judiciária constitui um efeito secundário da sentença condenatória e
não obsta a sua efetivação a pendência de julgamento de apelação recebida em
ambos os efeitos.
Recurso especial conhecido e provido

293

.

Colhe-se trecho do voto acima proferido pela Ministra Nancy Andrighi que
partilha, no ponto, entendimento absolutamente idêntico ao aqui exposto, a
saber:

peças do processo, podendo o advogado valer-se do disposto na parte final do art. 544, §1º: I ...; II – certidão de interposição do recurso não dotado de efeito suspensivo.
292
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Ora, se o dispositivo permite inferir que a hipoteca judiciária é efeito normal da
sentença pendente de recurso e que ela deve ocorrer mesmo quando a
apelação for recebida somente no efeito devolutivo, decorrência lógica é o seu
cabimento quando a apelação for recebida também no efeito suspensivo. Essa é
justamente a situação na qual a justificativa para a sua ocorrência é maior, pois
nessa hipótese não se pode promover desde já a execução provisória e a
hipoteca judiciária servirá como um mecanismo para assegurar a efetividade do
processo.

3.1.3 Hipoteca convencional

A causa da hipoteca convencional é a convenção resultante da livre
manifestação das partes. É a modalidade de hipoteca mais importante, quer se
a analise do ponto de vista econômico, quer teórico. De acordo com Nelson
Rosenvald, “resulta de negócio jurídico bilateral de caráter acessório, tendo o
desiderato de assegurar o cumprimento de uma obrigação subjacente de
direito pessoal – normalmente um contrato de mútuo”294.

Resulta de um contrato por meio do qual o devedor ou um terceiro, em garantia
de pagamento de determinada obrigação, oferece um bem imóvel determinado,
mas conserva consigo sua posse. Daí sua característica. Resulta de um
contrato entre as partes na qual o credor hipotecário separa de forma
específica um imóvel do patrimônio do devedor para o caso de recair a
execução no caso de não cumprimento da obrigação. O devedor, contudo,
conserva a posse do imóvel até o termo final do contrato. Como afirma Silvio
de Salvo Venosa, “a garantia de créditos estabelecida por vontade dos
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interessados preenche a finalidade precípua da hipoteca. Daí ser modalidade
mais comum e mais importante”295.

É contrato unilateral por gerar obrigações apenas para o devedor hipotecário
que oferece o bem em garantia. Contrato acessório, uma vez que depende do
contrato principal ao qual garante. Solene, por revestir forma específica,
escritura pública. Apenas nas hipóteses do art. 108 do Código Civil296 é que se
aceita documento particular. Excepcionalmente, nos contratos regidos pelo
Sistema Financeiro da Habitação admite-se também o documento particular e
até mesmo o impresso. De acordo com Serpa Lopes, baseado nas lições de
Melucci,

mister se faz não confundir o ato ou negócio jurídico unilateral, com o contrato
unilateral. Diz ele: “a hipoteca convencional é um contrato unilateral, porque é
somente o hipotecante o que se obriga por aquele modo, e não o credor, que
nada oferece em troca da hipoteca que recebe, da mesma maneira que é um
contrato unilateral o mútuo, o comodato, o depósito, o penhor, o mandato. Mas
certamente, por contrato supõe sempre o acordo das duas ou mais pessoas
297
sujeitas da relação jurídica, isto é, da hipoteca que se quer constituir .

Didimo da Veiga ressalta que, “as hypothecas convencionaes são as que têm
assento em um contracto, sem o qual ellas não existem: são como todas as
hypothecas, accessorios de uma obrigação principal; não se confundem,
porém, com esta nem tomam a sua natureza”298.
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Considerando-se que este trabalho está estruturado na forma de constituição,
desenvolvimento e extinção da hipoteca convencional, suas características
serão analisadas tópico a tópico.

3.1.3.1 Objeto da hipoteca

Em primeiro lugar, vale ressaltar que, a rigor, somente podem ser objeto de
hipoteca os bens que podem ser alienados, de acordo com o art. 1.420 do
Código Civil.

Todavia, o art. 1.473 do Código Civil arrola de modo específico os bens que
podem ser objeto de hipoteca, a saber: (a) os imóveis e os acessórios dos
imóveis conjuntamente com eles; (b) o domínio direto; (c) o domínio útil; (d) as
estradas de ferro; (e) os recursos naturais a que se refere o art. 1.230 do
Código Civil, independentemente do solo onde se acham; (f) os navios; (g) as
aeronaves; (h) o direito de uso especial para fins de moradia; (i) o direito real
de uso; (j) a propriedade superficiária.

Interessante observar que aquelas três últimas hipóteses de hipoteca (direito
de uso especial para fins de moradia; direito real de uso; propriedade
superficiária) foram acrescentadas recentemente ao Código Civil por força da
Lei Federal nº. 11.481, de 31/05/2007.
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Insta destacar que, a despeito da tradição do direito brasileiro em estabelecer
como objeto de hipoteca apenas os bens imóveis, a legislação pátria ressalvou
duas hipóteses de bens móveis, quais sejam, os navios e as aeronaves.
Nesse sentido, Washington de Barros Monteiro leciona:

Antigamente hipoteca era direito real que objetivava exclusivamente bens
imóveis, como ainda acontece no direito alemão (art. 1.113). Prevalecia então a
velha máxima meubles n’ont de suite par hypothèque. Presentemente, porém,
entre nós, pode a hipoteca ser estabelecida sobre navios ou aeronaves, que não
constituem imóveis. No direito italiano, além dos navios e das aeronaves,
suscetíveis são de hipoteca certos bens móveis, como automóveis e outros
299
veículos, e, bem assim, rendas do Estado.

Não se pode esquecer, outrossim, que o rol apresentado no art. 1.473 do
Código Civil é taxativo (numerus clausus), conforme pondera Carvalho Santos:
“Em nosso Direito, a hipoteca não pode ter por objeto senão determinados
bens. Neste artigo passa o Código a enumerar taxativamente quais esses bens
que podem ser objeto da hipoteca.” 300

Isso, no entanto, não impede que a legislação pátria amplie o rol previsto no
art. 1.473 do Código Civil, tanto que o fez por intermédio da aludida Lei Federal
nº. 11.481, de 31/05/2007, que acrescentou três novas hipóteses de hipoteca.

Por conta de tal fato, Gladston Mamede sustenta o seguinte ponto de vista:

Importa investigar, por último, se a lista anotada no artigo 1.473 do novo Código
Civil é exaustiva, ou seja, numerus clausus, ou meramente exemplificativa. A
meu ver, nem uma, nem outra das opções. Fundamentalmente, deve-se
299
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perceber que os direitos que são passíveis de hipoteca são, em primeiro lugar,
os direitos de propriedade sobre bem imóvel, hipótese correspondente à tradição
jurídica brasileira e que se reflete na disposição do tema, alinhado no inciso I do
art. 1.473 do novo Código Civil; fica claro, a meu ver, que o legislador está a
dizer que, antes de qualquer coisa, podem ser objeto de hipoteca os imóveis e
os acessórios dos imóveis conjuntamente com eles. (...). Todavia, o Código Civil
não encerra a questão, já que não há norma jurídica constitucional – ou disposta
em lei complementar – que afirme que apenas o Código possa prever as
hipóteses nas quais um direito pode ser legalmente definido como hipotecável.
Isso ficou extremamente claro quando a legislação extravagante, que se ocupou
301
da aeronáutica no Brasil, incluiu a possibilidade de hipoteca sobre aeronaves.

3.1.3.1.1 A hipoteca sobre imóveis

Segundo o art. 79 do Código Civil, os imóveis não abarcam somente o solo,
mas “tudo quanto se lhe incorpore natural ou artificialmente”. Desse modo,
além do solo, os imóveis abrangem as árvores neles enraizadas, o subsolo, o
espaço aéreo, os frutos pendentes, os edifícios nele construídos etc..

Ademais, torna-se despiciendo perquirir as características do imóvel, pois, nas
palavras de Affonso Fraga, literalmente, “a lei enumera os immoveis por
natureza, os quaes, podem ser urbanos ou rústicos e uns e outros singulares
ou communs. Todo, qualquer que seja o seu estado physico, sua posição
topographica, figura geodesica, continencia superficial e seu valor, podem ser
hypothecados”302.

Também podem ser objeto de hipoteca os imóveis por determinação legal,
como ocorre com os direitos reais sobre imóveis e como o direito à sucessão
301
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aberta (art. 80, I e II, do CC, respectivamente). Contudo, é vedada a hipoteca
de bens que se encontrem extra commercium ou gravados com cláusula de
inalienabilidade.303 Preleciona Affonso Fraga que, “declarando simplesmente os
immoveis, a lei se referiu exclusivamente aos bens subjeitos ás trocas ou
existentes no commercio, porque sómente estes constituem objecto do
direito”304.

Questão pouco explorada pela doutrina gira em torno da possibilidade de
efetivar-se hipoteca em face de propriedade pendente de condição resolutiva e
suspensiva.

No caso de propriedade pendente de condição resolutiva (propriedade
resolúvel), inexiste óbice para a efetivação da hipoteca, tendo em vista que,
ainda que ocorra o implemento da condição, é assegurado ao proprietário,
incontinenti, o exercício regular de seu direito.

Situação diversa ocorre com a propriedade pendente de condição suspensiva.
Aqui, conforme reza o art. 125 do Código Civil, enquanto não verificado o
implemento da condição, o proprietário não terá adquirido o direito a que ele
visa. Nessa medida, como o proprietário não adquire o direito à propriedade,
tampouco o seu exercício, existindo apenas uma expectativa de direito, não se
afigura possível efetivar-se a hipoteca.
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Sobre o assunto, quadra trazer à baila o magistério de Tupinambá Miguel
Castro do Nascimento, in verbis:

A dúvida inicial é quanto à propriedade resolúvel. A propriedade ad tempus,
enquanto eficaz e vigorante pelo não-implemento da condição, garante ao
proprietário o amplo exercício de seu direito. (...). Nesse sentido, admite-se a
constituição da hipoteca durante a pendência da condição resolutiva. (...). À
mesma conclusão não se chega pendendo condição suspensiva. Aqui, a
compreensão é inversa. Nos termos do art. 118 do Código Civil, ‘subordinandose a eficácia do ato à condição suspensiva, enquanto esta se não verificar não
se terá adquirido o direito a que ela visa. Na hipótese, há simples direito
305
expectativo, direito eventual, direito ainda não formado .

3.1.3.1.2 A hipoteca sobre os acessórios dos imóveis

Prevê o art. 1.473 do Código Civil que são objeto de hipoteca os “acessórios
dos imóveis conjuntamente com eles”. Reportou-se o legislador àqueles bens
que são móveis por natureza, mas que, por aderirem permanentemente ao
imóvel, são considerados como imóveis. Em outras palavras: os acessórios são
aqueles bens móveis que apenas conservam a natureza de bem imóvel
enquanto atrelados a um imóvel; ausente essa vinculação, ou seja,
considerados em separado do imóvel, os acessórios readquirem a sua
natureza de bem móvel, não podendo, nesse caso, ser objeto de hipoteca.
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Nesse diapasão, é a lição de Tito Fulgêncio, que assevera que “separados ou
isolados, readquirem juridicamente a qualidade de moveis, insusceptíveis,
normalmente, de hypotheca”.306 307

Não obstante, caso o devedor proceda à desincorporação do bem acessório do
imóvel do qual fazia parte, isto com o único fim de lesar o credor hipotecário,
agindo, assim, de má-fé, e se tal circunstância redundar na insuficiência do
valor do imóvel hipotecado para efeito de garantia da dívida, o credor
hipotecário poderá solicitar reforço de hipoteca e, não havendo o reforço,
considerar-se vencida antecipadamente a dívida.308

Como acessórios dos imóveis são considerados: (a) acessórios naturais,
consistentes em frutos pendentes; (b) tudo o que for incorporado, de forma
permanente, ao solo, como plantas e sementes; c) e tudo o que o homem
empregar na comodidade, aformoseamento ou exploração dos imóveis.

Enfim, como preleciona Gladston Mamede:

Tudo o que se integra, seja como acessório, seja como principal, o bem imóvel,
o que a ele se incorporou, o que se lhe acedeu, é abrangido pela hipoteca. É
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indiferente tratarem-se de acréscimos naturais ou benfeitorias levadas a cabo
pelo esforço humano (dos proprietários anteriores ou do atual); também é
indiferente sejam essenciais a seu uso ou à manutenção de sua integridade,
terem por objeto o oferecimento de facilidades e comodidades, ou mesmo se
sua razão é apenas o aformoseamento do bem, ou resposta a qualquer outro
309
desejo ou capricho de quem lhas construiu.

Impende consignar que, ante o princípio geral de que o acessório segue o
principal, conclui-se que os bens acessórios estão abarcados pela hipoteca,
ainda que o instrumento contratual não se refira a eles, sendo certo que a
exclusão dos bens acessórios apenas se opera por expresso pacto contratual
nesse sentido. Com efeito, afirma Affonso Fraga que

a hypoteca, em tal caso, os fere mesmo quando não sejam especificados no
instrumento contractual nem seja a especificação supprida no acto da
inscripção, pelo principio de que o vinculo hypothecario se extende aos
melhoramentos feitos no immovel hypothecario, uma vez que elles sejam
310
accessorios do solo.

E continua:

os productos, rendimentos ou fructos podem existir no immovel ao tempo em
que foi celebrado o contracto hypothecario, ou podem sobrevir posteriormente
ao contracto, e quer um quer noutro caso, a hypotheca os envolve sem que seja
mistér especifical-os detalhadamente no instrumento contractual ou supprir a
311
especificação nos extractos feitos para inscripção.
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Dessa forma, os bens acessórios (sejam presentes ou futuros) apenas não
estarão contemplados na hipoteca se excepcionados, expressamente, no
contrato pactuado.312

São abrangidas, ainda, pela hipoteca, as acessões, melhoramentos e
construções do imóvel, tal como preconizado no art. 1.475 do Código Civil.

A aquisição da propriedade imóvel por força de acessão opera-se nas
hipóteses previstas no art. 1248 do Código Civil, a saber: (a) por formação de
ilhas; (b) por aluvião; (c) por avulsão; (d) por abandono de álveo; (e) por
plantações ou construções.

A propósito, no tocante à acessão por construção ou plantação, cumpre fazer
uma observação a respeito. O princípio de que o acessório acompanha o
principal não representa uma regra absoluta. Com efeito, estabelece o art.
1.255, parágrafo único, do Código Civil, que, “se a construção ou a plantação
exceder consideravelmente o valor do terreno, aquele que, de boa-fé, plantou
ou edificou, adquirirá a propriedade do solo, mediante pagamento da
indenização fixada judicialmente, se não houver acordo”. Além disso, não há
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(Código Civil Brasileiro Interpretado. 12. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1982, vol. X, p.
301).
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que se confundir benfeitorias e acessões, pois as primeiras têm natureza
complementar, ao passo que as últimas criam coisas novas, anteriormente não
existentes.

Da mesma forma, cabe ressaltar a diferença jurídica entre acessórios e
pertenças. Os primeiros constituem as coisas que não se podem retirar sem
destruição, modificação, fratura ou dano, enquanto as segundas, de acordo
com a redação do art. 93 do Código Civil, são os “bens que, não constituindo
partes integrantes, se destinam, de modo duradouro, ao uso, ao serviço ou ao
aformoseamento de outro”.

Essa distinção, longe de ser mera terminologia acadêmica, é importante no
mundo jurídico, haja vista que o antigo princípio de que o acessório acompanha
o principal não incide sobre as pertenças, salvo estipulação em contrário,
conforme reza o art. 94 do Código Civil. Por conta disso, na hipoteca, as
pertenças

apenas

estarão

expressamente do contrato

ali

abrangidas

se

porventura

constarem

entabulado entre as partes. Colhe-se o

entendimento de Tupinambá Miguel Castro do Nascimento a respeito:

Os acessórios, se e enquanto pertenças, não seguem a mesma regulamentação
legal. (...) Só são abrangidos pela garantia real se constarem expressamente do
contrato entre as partes. Não incide, na hipótese, o art. 811 do Código Civil.
Como conseqüência, sejam concomitantes ou supervenientes ao acordo de
transmissão, não são abrangidos pela hipoteca, que a respeito deles
313 314
silenciou.
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É de igual opinião Gladston Mamede: “Portanto, a hipoteca sobre o imóvel não alcança as
suas pertenças, sendo de todo necessário, portanto, investigar o que está ou não gravado com
o ônus real”. (Código Civil Comentado. São Paulo: Atlas, 2003, vol. XIV, p. 328).
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Vale registrar, ainda, que a união física de imóveis confinantes, os quais
constituem imóveis autônomos, não enseja a aquisição de propriedade por
acessão, não havendo que falar, por conseguinte, em ampliação da garantia
hipotecária.315

Os melhoramentos constituem o gênero, de que são espécies as benfeitorias,
consistentes estas naqueles melhoramentos ou acréscimos que decorrem da
intervenção do proprietário, possuidor ou detentor. Também nessa hipótese
ocorrerá a extensão da hipoteca para abranger tal acréscimo ou melhoramento,
independentemente de a benfeitoria ter sido feita pelo próprio devedor ou por
terceiro.316 Aliás, quando as benfeitorias tiverem sido realizadas por terceiro
possuidor de boa-fé, este não terá direito de preferência para ser pago em
detrimento do credor hipotecário.

Nessa linha de pensamento, arremata Aldemiro Rezende Dantas Júnior:

Dessa forma, quando for excutida a hipoteca, com o produto da venda será
preferencialmente pago o credor hipotecário, e só depois que este tiver sido
integralmente pago é que as sobras, se houver, depois de pagas as custas e
despesas judiciais, poderão ser destinadas ao pagamento do credor pelas
317
benfeitorias feitas na coisa.
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3.1.3.1.3 A hipoteca de prédios em construção

Tema que enseja grande discussão teórica gira em torno da possibilidade de
se saber se a hipoteca constituída no solo estende-se, também, aos prédios ali
em construção.

Civilistas tradicionais, como Lafayette318 e Azevedo Marques319, sustentam a
natureza de simples acessão dos edifícios construídos no terreno objeto da
hipoteca, no que resultaria na extensão da hipoteca àquela construção. Essa
posição serve de incentivo ao mercado de concessão do crédito, uma vez que,
nos últimos tempos, os financiamentos concedidos pelas instituições
financeiras tem sido elemento propulsor para a demanda da economia,
exigindo, todavia, como garantia, os valores do terreno e da construção do
prédio.

Ora, é curial que a impossibilidade de se estender a hipoteca sobre as
unidades do prédio a serem construídas implicaria desestímulo econômico ao
credor hipotecário, pois este estaria garantido apenas pelo valor do terreno.
Não obstante esse entendimento tradicional, há corrente em sentido contrário,
advogando a tese de que a hipoteca possa recair apenas sobre as
construções, independentemente de ter sido ou não o terreno também
hipotecado.
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Nessa esteira, Orlando Gomes argumenta: “Admite-se a hipoteca de
construções iniciadas, facilitando-se, desse modo, o financiamento para a
aquisição de casa própria. A hipoteca de construções começadas está
largamente empregada para a edificação dos prédios e apartamentos”.320

Esse tema também não passou despercebido por Carvalho Santos, que assim
afirmou:

O que resta averiguar é se a construção, sendo feita em solo alheio, ainda
assim pode ser objeto de hipoteca. (...). A hipoteca pode recair não sòmente
sôbre o conjunto formado pelo solo e edifício, mas também sôbre o solo
apenas, ou sòmente sôbre os edifícios. De fato, os edifícios, desde que aderem
ao solo, são imóveis independentemente do solo. Podem, portanto, ser
hipotecados independentemente. (...) É preciso não esquecer que se é verdade
que quod solo aedificatur solo cedit, não menos verdade é que o dono do solo
não adquire a propriedade da construção feita em seu terreno senão depois de
indenizar o seu valor ao dono do edifício, promovendo, para isso, a aquisição
forçada. Até então, o simples fato da acessão material não tem a virtude de
operar a transferência da propriedade, continuando destacadas as duas
propriedades. O que vale dizer: se o dono do terreno consentiu ou autorizou a
construção, comprometendo-se a respeitar a propriedade do construtor ou do
321
dono do edifício, nada obsta que essa construção possa ser hipotecada.

3.1.3.1.4 Hipoteca de bem imóvel em estado de divisão e
indivisão

O imóvel em condomínio tradicional pode ser oferecido em hipoteca em sua
totalidade, desde que haja concordância expressa de todos os condôminos.
Outrossim, o condômino pode hipotecar apenas a sua parte ideal na coisa

320
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comum, quando então será dispensável a aquiescência dos demais
condôminos. Dessa forma, escreve Caio Mário da Silva Pereira:
Os bens em estado de indivisão (condomínio tradicional) podem ser
hipotecados, guardadas as seguintes regras: com o acordo de todos, o imóvel
em conjunto; mas não pode um condômino hipotecar além das forças do seu
quinhão. Efetuada a divisão, cada condômino tem o direito de dar em hipoteca
322
a sua parte.

Existia controvérsia acerca da possibilidade de se hipotecar parte ideal de
imóvel em estado de indivisão, em virtude da redação do revogado art. 757 do
pretérito Código Civil, que aludia à expressão “se for divisível a coisa”.

Clóvis Beviláqua escreveu em sintonia com a literalidade da lei, afirmando que
“o imóvel comum a dois ou mais proprietários pode ser hipotecado em sua
totalidade, consentindo todos, ou na parte de qualquer dos condôminos, se o
imóvel fôr divisível.”323

De outro lado, Orlando Gomes refutava a interpretação gramatical da lei,
pugnando pela extensão da hipoteca à parte indivisível da coisa. Ensina o
autor:

Também a parte indivisa de um imóvel comum é hipotecável. Para alguns, esta
possibilidade só existe se a coisa for divisível. Não se justifica, porém, a
restrição. Se o condômino pode alienar, sem o consentimento dos outros, sua
parte ideal, e se quem pode alienar para hipotecar, é indiferente que a coisa
comum seja divisível ou indivisível. O que a hipoteca é, em última análise, seus
324
direito, nem mais nem menos.

322

PEREIRA, Cáio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. 19. ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2007, vol. IV., p. 372.
323
BEVILÁQUA, Clóvis. Direito das Coisas. 5. ed. Rio de Janeiro:Forense, vol. II, p. 133.
324
GOMES, Orlando. Direitos Reais. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2007, p. 415.

185
Atualmente, contudo, essa discussão não possui mais interesse. Isso porque o
art. 1.420, § 2°, do novo Código Civil, corresponde nte àquele art. 757 do
Código Civil revogado, não repetiu aquela restrição quanto à necessidade de
divisibilidade da coisa. Prescreve o art. 1.420, § 2°: “A coisa comum a dois ou
mais proprietários não pode ser dada em garantia real, na sua totalidade, sem
o consentimento de todos; mas cada um pode individualmente dar em garantia
real a parte que tiver”325.

Quanto ao condomínio horizontal, incide o disposto no art. 4° da Lei nº.
4.591/64, que possibilita a constituição de ônus real sobre o apartamento,
revelando, com isso, que a unidade autônoma constitui propriedade
independente. Aliás, há muito Affonso Fraga já advogava a tese de que o
apartamento poderia ser sujeito, separadamente, de objeto de hipoteca. Assim
se manifestou:

Essa disposição é applicavel a qualquer prédio, mesmo aos edifícios urbanos,
qualquer, aliás, que seja a forma porque possa ser dividido: por planos verticaes
ou horisontaes. Se, por exemplo, o proprietário de um predio, de varios
andares, vulgo arranha-céu, alienar cada um dos andares a pessoas diferentes,
estabelecendo assim entre todos uma comunhão pro diviso, não há a menor
duvida que, pela lei, se não póde negar ao cosenhor o direito de alienar o seu
respectivo andar e, portanto, o de hypothecal-o, attenta a manifesta
326
divisibilidade do bem por planos superpostos.
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3.1.3.1.5 Hipoteca e aluguéis

O art. 4°, § 2°, do Decreto n° 169-A, de 1890, prec onizava que a hipoteca
compreendia todas as benfeitorias e acessórios do imóvel hipotecado, incluídos
os frutos pendentes e aluguéis de prédios. Contudo, o Direito brasileiro atual
não prevê, expressamente, a possibilidade de se estender o direito real de
hipoteca ao recebimento dos aluguéis do imóvel hipotecado, permanecendo o
assunto pouco explorado pela doutrina pátria.

Aqueles que defendem a possibilidade de extensão da hipoteca ao
recebimento dos aluguéis assim o fazem por considerar que os aluguéis
consistem em frutos civis, os quais, por sua vez, são bens acessórios,
incidindo, assim, a velha regra de que o acessório acompanha o principal.

José da Silva Pacheco, entrementes, em posição que concordamos, sustenta
que, na seara da execução hipotecária, a penhora não poderá recair sobre os
aluguéis do imóvel hipotecado, já que os aluguéis não foram objeto de
vinculação inicialmente estabelecida no contrato hipotecário.327
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3.1.3.1.6 A hipoteca sobre o domínio direto e o domínio útil

Domínio direto é aquele que atribui ao titular do imóvel a qualidade de dono do
bem. No dizer de Aldemiro Rezende Dantas Júnior e Mário Müller Romitti,
esse direito de propriedade se encontra esvaziado, visto que um terceiro, titular
do domínio útil, é quem tem a posse direta do bem e que exercitará as
utilidades e vantagens que o mesmo oferece.328

Essa separação em domínio útil e domínio direto ocorre nos casos em que o
proprietário do bem transfere para outrem a prerrogativa de se valer das
utilidades da coisa, como ocorre nos direitos reais sobre coisa alheia (uso,
usufruto, habitação e superfície).

Quadra salientar que, como se afigura possível a alienação do domínio direto
por parte do proprietário do bem, também é possível que a hipoteca recaia
sobre o domínio direto deste mesmo bem. Nesse passo, observa José Manuel
de Carvalho Santos: “O domínio direto é uma modalidade do domínio, pode ser
alienado e, assim, nada obsta que possa também ser hipotecado. Pouco
importa que êsse domínio direto seja concernente ao uso, habitação, usufruto
ou enfiteuse”.329

Ressalte-se que, se porventura ocorrer a extinção do domínio útil, o domínio
direto tornar-se-á propriedade plena, de modo que a hipoteca se estenderá a
328
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todo o imóvel, uma vez que ambos os domínios (direto e útil) deixarão de
existir, para dar lugar à propriedade plena (ou alodial).

Clóvis Beviláqua compartilha dessa posição ao afirmar que:

Quando, pela extinção de enfiteuse, o domínio direto se torna propriedade
plena, como nos casos de renúncia aceita do enfiteuta, comisso, caducidade e
consolidação, a hipoteca se estende a todo o imóvel porque, nesses casos, o
direito do senhorio direto absorve o do enfiteuta com o ônus a êle aderente.
Esta solução, que decorre de preceitos do nosso Código Civil, racionalmente
aplicados, encontra apoio em Stolfi; quando, rejeitando opiniões divergentes,
afirma que, ‘reunidos os dois domínios, ambos cessaram de existir,
separadamente, e, conseqüentemente, a hipoteca se estende à propriedade
plena’. O mesmo se dirá, naturalmente, quando ao enfiteuta passar a
330
propriedade plena do imóvel, como no caso de opção ou resgate.

O domínio útil, por sua vez, é aquele direito do não proprietário (em
contraposição ao domínio direto), que, conquanto não seja o titular do imóvel,
possui a prerrogativa de se beneficiar das vantagens econômicas que o bem
pode proporcionar.

Como afirmado em linhas pretéritas, o domínio útil recai sobres os direitos reais
sobre coisa alheia (superfície, habitação, uso e usufruto). Todavia, não são
todos esses direitos reais que podem ser objeto de hipoteca, porquanto alguns
não permitem que o direito real seja alienado.

Nessa medida, segundo a melhor doutrina, apenas o direito real de superfície
pode ser objeto de hipoteca, haja vista que tal direito real pode ser objeto de
alienação, na forma do art. 1.372 do Código Civil.
330
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Concernente aos direitos reais de usufruto, uso e habitação, como é vedada a
alienação do direito, afigura-se impossível que tais direitos reais sejam objeto
de hipoteca. Nesse diapasão, já sustentava Clóvis Beviláqua:

A nua-propriedade do imóvel pode hipotecar-se visto como é lícito aliená-la. O
adquirente suportará o ônus do usufruto. Êste é que o nosso direito não
permite hipotecar, porque é inalienável a não ser para a consolidação da
propriedade na pessoa do nu-proprietário. O mesmo se dirá do imóvel gravado
331
com uso e habitação.

Convergindo com essa posição, Tupinambá Miguel Castro do Nascimento
advertiu:

Os direitos reais de usufruto, uso e habitação são imóveis (art. 44, I, do Código
Civil) mas não são hipotecáveis. Por dois motivos: pelo fato de serem direitos
intransmissíveis por ato inter vivos, ou seja, inalienáveis por lei (arts. 717, 745 e
748 do Código Civil) e pela circunstância de o valor da coisa permanecer com o
nu-proprietário, sendo, por isso, o usufrutuário, o usuário e o habitador, quando
332
ao valor hipotecável, pessoas a non domino.

Por último, ainda respeitante ao domínio útil, é imperioso anotar que a Lei
Federal nº. 11.481, de 31.05.2007, acrescentou três novas hipóteses de objeto
da hipoteca, a saber: a) direito de uso especial para fins de moradia; b) direito
real de uso; c) propriedade superficiária.

Em relação à propriedade superficiária, o legislador não trouxe nenhuma
novidade, pois, como já discorrido anteriormente, a doutrina já admitia que a
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hipoteca recaísse sobre o direito de superfície, já que esse direito pode ser
objeto de alienação.

Quanto àqueles outros dois direitos - uso e uso especial para fins de moradia -,
vale aqui fazer uma constatação: não se pode confundir tais direitos com os
direitos reais de habitação e de uso, previstos originariamente nos incisos V e
VI do art. 1.225 do Código Civil, respectivamente, por possuírem conteúdos
distintos, tanto que tais incisos não foram suprimidos, alterados ou
renumerados pela superveniência da citada lei.

A concessão de uso especial para fins de moradia aplica-se às áreas de
propriedade da União, inclusive aos terrenos de marinha e acrescidos, e será
conferida aos possuidores ou ocupantes que preencham os requisitos legais
estabelecidos na Medida Provisória no 2.220, de 4 de setembro de 2001.

Outrossim, o direito real de uso, a que se refere à Lei nº. 11.481/07, cuida da
instituição de concessão de uso de terrenos públicos ou particulares
remunerada ou gratuita, por tempo certo ou indeterminado, como direito real
resolúvel, para fins específicos de regularização fundiária de interesse social,
urbanização, industrialização, edificação, cultivo da terra, aproveitamento
sustentável das várzeas, preservação das comunidades tradicionais e seus
meios de subsistência ou outras modalidades de interesse social em áreas
urbanas.

191
Na verdade, com o objetivo de conciliar a inovação trazida pelo legislador e os
princípios gerais da garantia hipotecária, forçoso é concluir que é possível
alienar apenas o exercício do direito de uso especial para fins de moradia e do
direito real de uso, não se afigurando possível transferir o direito propriamente
dito.

Nessa linha de raciocínio, o art. 1.473, § 2º, do Código Civil, com o acréscimo
que foi introduzido pela mencionada lei, previu que “os direitos de garantia
instituídos nas hipóteses dos incisos IX e X do caput deste artigo ficam
limitados à duração da concessão ou direito de superfície, caso tenham sido
transferidos por período determinado".

Por assim ser, se um devedor ostenta um direito real de uso decorrente da
concessão de imóvel pelo prazo de 01 (um) ano, como garantia para o
pagamento de seu débito adquirido, o mesmo poderá oferecer em hipoteca o
seu direito de exercício dos poderes de utilizar o bem, na exata medida do
lapso temporal relativo ao direito real adquirido.

3.1.3.1.7 Recursos naturais e o artigo 1.230 do Código Civil

O art. 1.473 do Código Civil prevê, como objeto de hipoteca, os recursos
naturais a que se refere o art. 1.230 do Código Civil, independentemente do
solo onde se encontram.
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O art. 1.230 do Código Civil, por seu turno, assevera que tais recursos naturais
consistem nas jazidas, minas e demais recursos minerais e os potenciais de
energia hidráulica.

Acerca desses recursos minerais, ensina Washington de Barros Monteiro:

No tocante às primeiras, são hipotecáveis não somente as jazidas (massa
individualizada de substância material ou fóssil, aflorando à superfície ou
existente no interior da terra e que tenha valor econômico), como também as
minas de lavra, entendendo-se por lavra o conjunto de operações coordenadas
objetivando o aproveitamento industrial da jazida, desde a extração das
substâncias minerais úteis que contiver, até o beneficiamento das mesmas
(Dec.-lei n. 227, de 28-2-1967, art. 36). As jazidas, bens imóveis, distintos do
solo onde se encontram (art. 84), dotadas de individualidade jurídica própria, são
hipotecáveis. Às águas minerais, termais e gasosas entram igualmente na
classe das jazidas e tornam-se por isso suscetíveis de hipoteca. Da mesma
333
forma as pedreiras.

Insta salientar que, conquanto o novo Código Civil não tenha se referido
expressamente sobre as pedreiras, como o fez o antigo, estas continuam
sendo objeto de hipoteca, pois estão compreendidas na expressão “demais
recursos minerais”. Aliás, conforme assevera Caio Mário da Silva Pereira, é
relevante distinguir pedreiras de minas, pois

as pedreiras, que pela sua natureza não dependem de concessão, podem ser
hipotecadas. As minas, convertido o seu direito de exploração a uma concessão
do Governo, podem ser dadas em garantia, hipotecando-se as instalações fixas.
Mas a autorização governamental não pode ser objeto de gravame sem a
334
averbação no Livro de Registro de Concessão de Lavra.
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É de se ver que, no caso das minas, apenas é objeto de hipoteca o direito de
concessão da exploração do mineral e não a propriedade dos minerais, tendo
em vista que, segundo o art. 20, IX, da Constituição da República, são bens da
União “os recursos minerais, inclusive os do subsolo”.335

3.1.3.1.8 Estrada de ferro

O legislador incluiu as estradas de ferro como objeto de hipoteca, em virtude do
alto valor econômico e social dessa via de transporte, bem como pela
necessidade de atender ao serviço público por ela prestado.

Na expressão “estrada de ferro”, estão abrangidos todos os bens utilizados na
exploração do transporte férreo. Nesse sentido, deve ser trazido à colação o
magistério de José Manuel de Carvalho Santos, quando expressamente
ressalta que:

as estradas de ferro, devendo sempre ser consideradas no seu complexo de
terrenos, pontes, estações, oficinas, casa de máquinas, depósitos, materiais
fixos e rodantes, etc., constituem, como disse GIANTURCO (Estudos de
Investigações sobre a transcrição e direito hipotecário, §§ 88-89, uma unidade
econômica e jurídica incindível; todavia, se a estrada tiver ramais que a ela
venham entroncar-se ou linhas separadas da principal, podem constituir, como
336 337 338
bens independentes, objeto de hipoteca.
335

Nesse sentido, afirma Gladston Mamede: “Esses recursos naturais, na forma da
Constituição da República, pertencem à União que, na forma do Código Minerário, concede
lavras para a exploração deles. Essa concessão, de acordo com o artigo 55 do Código
Minerário, permite alienação, podendo ser gravada de ônus, subsistindo quanto a direitos,
obrigações, limitações e efeitos dela decorrentes.” (Código Civil Comentado. São Paulo:
Atlas, 2003, vol. XIV, p. 323).
336
CARVALHO SANTOS, José Manuel de. Código Civil Brasileiro Interpretado. 12. ed. Rio
de Janeiro: Freitas Bastos, 1982, vol. X, p. 288.
337
Não discrepa desse entendimento Gladston Mamede: “É indiferente, para a autorização
legal de serem hipotecáveis as vias férreas que se trate de via urbana ou não, incluindo,
portanto, os chamados metrôs (com rodas férreas ou de borracha), subterrâneos ou de
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Por fim, cabe frisar que não é necessariamente a propriedade física da estrada
de ferro que será objeto de garantia hipotecária, mas a possibilidade de sua
exploração econômica.339 Assim, se porventura a estrada de ferro explorada
por um particular mediante concessão do poder público for objeto de hipoteca,
impõe-se respeitar a preferência do poder público para remir a hipoteca. Neste
diapasão, Caio Mário da Silva Pereira argumenta que

outra peculiaridade da hipoteca de ferrovia é que, no caso de arrematação, não
se passará carta ao maior licitante antes da intimação ao representante da
União ou do Estado, a que tocar a preferência, para utilizá-la no prazo de 15
340
dias, pagando o preço da arrematação.

3.1.3.1.9 Navios

Os navios, estruturalmente, possuem natureza jurídica de bens móveis. A
despeito disso, em face de seu grande valor econômico, por estarem
vinculados a um determinado porto, tendo registro próprio, atendem, pois,
assim, aos princípios gerais do direito real da publicidade e da individualidade,
motivo pelo qual foram arrolados como uma das hipóteses de objeto da

superfície. (...). Note-se que a hipoteca abrange não apenas os trilhos e dormentes, ou as
catenárias, havendo, mas igualmente as estações que tenham sido dispostas ao longo da linha
(com todas as suas instalações, incluindo escritórios e depósitos anexos, terminais de
passageiros, bilheterias, plataformas”. (Código Civil Comentado. São Paulo: Atlas, 2003, vol.
XIV, p. 322).
338
A propósito, sobre os bens suscetíveis de hipoteca no caso de estradas de ferro, é oportuno
trazer à baila a lição de Tupinamba Miguel Castro do Nascimento: “Em resumo, portanto, o que
se entender como acessório da estrada de ferro deve ser classificado juridicamente ou como
parte integrante ou como pertença. Na primeira hipótese, faz parte do objeto da hipoteca haja
referência expressa no contrato ou não, incluindo-se os da época da constituição e os
supervenientes;na segunda situação, só se incluirão se explicitamente referidos pelo ato
constitutivo”. (Hipoteca. Rio de Janeiro: Aide, 1996, p. 43).
339
DANTAS JÚNIOR, Aldemiro Rezende; ROMITTI, Mário Muller. Comentários ao Código
Civil Brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2004, vol. XIII, p. 543.
340
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. 19. ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2007, vol. IV, p. 374.
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hipoteca, que, como já discorrido, é destinada, via de regra, para os bens
imóveis, restando o penhor para a garantia de bens móveis.341

Insta destacar que, muito embora os navios tenham sido indicados no Código
Civil como hipótese de objeto de hipoteca, são eles regulados por legislação
própria, precisamente a Lei Federal n° 7.652/88.

O conceito de navio, para efeito de hipoteca, pode ser extraído do art. 3° do
Decreto n°. 15.788/22, segundo o qual “considera-se navio toda construção
náutica destinada à navegação de longo curso, de grande ou pequena
cabotagem, apropriada ao transporte marítimo ou fluvial”.

O contrato de constituição de hipoteca, quando incidente sobre navio brasileiro,
deverá ele (o contrato) ser registrado perante o Tribunal Marítimo, para gerar
eficácia contra terceiros (art. 12 da Lei n° 7.652/ 88).

Vale sublinhar que o legislador, inovando, permitiu que a garantia hipotecária
recaísse sobre o navio que ainda estiver em fase de construção, buscando
facilitar o crédito para construção de embarcações, na forma estabelecida no
art. 13 da Lei n° 7.652/88. 342

341

Escreve Caio Mário da Silva Pereira, literalmente: “Não obstante as embarcações serem
bens móveis, reconhece-se em nosso direito como em outros sistemas jurídicos, a
conveniência econômica de admitir a sua hipoteca, tendo em vista a necessidade de oferecer
segurança a quem financie o seu construtor ou o seu proprietário”. (Instituições de Direito
Civil. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, vol. IV, p. 375).
342
“Note-se que a hipoteca ou outro gravame poderão ser constituídos em favor do construtor
ou financiador, mesmo na fase de construção, qualquer que seja a arqueação bruta da
embarcação“ (MAMEDE, Gladston. Código Civil Comentado. São Paulo: Atlas, 2003, vol.
XIV, p. 324).
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3.1.3.1.10 Aeronaves

Inobstante sejam móveis por natureza, as aeronaves, seguindo o exemplo dos
navios, foram arroladas como hipótese de objeto de hipoteca. Isto porque,
segundo preleciona Caio Mário da Silva Pereira, “apesar de ser o avião coisa
móvel em constante deslocamento e para locais remotos, duas circunstâncias
concorrem para permitir a hipoteca: a marca e o prefixo, subordinados a
critérios preestabelecidos, e a matrícula.”343

De igual sorte, tal como ocorre com os navios, as aeronaves são reguladas por
legislação especial, qual seja, a Lei Federal n°. 7 .565/86, que cuida do Código
Brasileiro de Aeronáutica.

De acordo com o art. 106 do Código Brasileiro de Aeronáutica, considera-se
aeronave todo aparelho manobrável em vôo, que possa sustentar-se e circular
no espaço aéreo, mediante reações aerodinâmicas, e que seja apto a
transportar pessoas ou coisas.

Consoante observam Aldemiro Rezende Dantas Júnior e Mário Müller Romitti,
não é apenas a aeronave, considerada como um todo, que pode ser objeto de
hipoteca, mas, também, suas partes, seus motores, bem como seus
acessórios, valendo tal, ademais, para as que se encontram em construção.
Contudo, se a hipoteca somente fizer alusão à aeronave, sem ressalva, serão

343

PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. 19. ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2007, vol. IV, p. 376.
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englobados todos os equipamentos, motores e equipamentos que integram a
aeronave.344

De forma idêntica ao que estabelece o Código Civil, o Código Brasileiro de
Aeronáutica estipula que apenas aquele que pode alienar a aeronave poderá
hipotecá-la (art. 139).

Ademais, o contrato de hipoteca deverá ser inscrito, obrigatoriamente, no
Registro Aeronáutico Brasileiro, e também ser averbado ao certificado de
matrícula da aeronave, conforme estatui o art. 141 do Código Brasileiro
Aeronáutico.

3.2 ALIENAÇÃO DO IMÓVEL HIPOTECADO

O art. 1.475 do Código Civil dispõe que é nula a cláusula que proíbe ao
proprietário alienar imóvel hipotecado. O parágrafo único ressalta que se pode
convencionar que vencerá o crédito hipotecário, se o imóvel for alienado.

A constituição do direito real de garantia, com a hipoteca, apenas especifica no
patrimônio do devedor determinado bem imóvel que servirá de garantia para a
hipótese de inadimplemento. Todavia, o devedor hipotecário não perde uma
das faculdades da propriedade, consistente no direito de dispor do imóvel ou

344

DANTAS JÚNIOR, Aldemiro Rezende; ROMITTI, Mário Muller. Comentários ao Código
Civil Brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2004, vol. XIII, p. 543.
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de transferi-lo a terceiros. Este poder ou relação fática característica dos
direitos reais permanece em poder do devedor hipotecário.

Pode-se questionar: não haveria prejuízo para o credor hipotecário se a
propriedade viesse a trocar de titular? Não, não haveria. Isto porque um dos
princípios dos direitos reais é o princípio da seqüela, que permite ao titular do
direito real de perseguir a coisa e de reivindicá-la em poder de quem quer que
esteja. Colha-se a lição de Luís A. Carvalho Fernandes:

A seqüela é a manifestação dinâmica da inerência dos direitos reais e por isso
são múltiplas as suas manifestações, de algum modo ligadas ao particular
conteúdo de cada uma das suas modalidades. Dito por outras palavras, a
seqüela assegura ao titular do direito a actuação sobre a coisa, que se mostre
adequada à realização, através dela, do seu interesse, segundo as faculdades
que integram o seu direito. Por assim ser, é corrente a doutrina apontar a
seqüela como característica específica dos direitos reais, ligada às relações
existentes entre o seu conteúdo e o seu objecto. As suas múltiplas
manifestações constituem importantes meios de tutela e defesa dos direitos
345
reais .

Através do princípio da inerência ou aderência, o direito real adere à coisa e a
acompanha, permitindo que seu titular a persiga independentemente de quem
a detenha.

Mas não ocorreria um confronto entre direitos reais diversos com a alienação
do imóvel hipotecado? Não haveria um confronto entre o direito real de garantia
e o direito de propriedade, agora em favor de outro titular? Não haveria
confronto algum, pois nesses casos outro princípio dos direitos reais resolveria
a divergência sem qualquer óbice. O princípio da preferência geralmente é

345

CARVALHO FERNANDES, Luís A. Lições de direitos reais. 2. ed. Lisboa: Quid Júris,
1997, p. 63.
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entendido apenas como o privilégio do titular do direito real de obter o
pagamento de um débito com o valor do bem aplicado exclusivamente à sua
satisfação346. Contudo, há uma dimensão temporal também prevista no
princípio da preferência que, às vezes, não é mencionada.

Para Serpa Lopes, a preferência pode ser verificada em duas situações. Na
primeira, de ordem espacial – pois ocupa posição de superioridade -, ela serve
ao direito real de garantia, assegurando ao credor o direito de preferência na
satisfação de seu crédito sobre aquele bem onerado, obrigando os demais
credores ao rateio da sobra. Na segunda, de ordem temporal, a preferência
manifesta-se a favor daquele direito que tem anterioridade no registro, para
solução a seu favor da contraposição de direitos reais347.

De fato, pela ótica temporal, não há qualquer dúvida de que o credor
hipotecário que teve seu direito real registrado em primeiro lugar terá
preferência sobre o direito de propriedade posteriormente constituído. Dessa
forma, o adquirente da propriedade que a adquire com a ciência de que há um
outro direito real devidamente constituído não poderá opor348 sua pretensão
real em face deste outro direito. Se o bem hipotecado vier a ser penhorado e
levado à praça, havendo arrematação, o arrematante o adquirirá livre e
desembaraçado

de

quaisquer

direitos

ou

ônus

reais

constituídos

posteriormente à hipoteca, exatamente porque o direito do credor hipotecário
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ROSENVALD, Nelson. Direitos Reais. 2. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2003, p. 5.
Apud GARBI, Carlos Alberto. Relação Jurídica de Direito Real e Usufruto. São Paulo:
Método, 2007, p. 131.
348
Salvo nas situações de hipotecas constituídas pelo Sistema Financeiro de Habitação, como
já visto.
347
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pela preferência restará atendido em detrimento de outros direitos originados
posteriormente.

Justamente por essa razão é que o credor hipotecário não sofrerá qualquer
prejuízo com a alienação do imóvel hipotecado, prevendo-se a nulidade de
qualquer cláusula que impeça a venda do imóvel hipotecado. Veja-se que,
nestes casos, sequer há de ser admitir o uso de embargos de terceiro por
adquirente de imóvel hipotecado ou de promissário comprador349, registrados
posteriormente ao registro da hipoteca.

O Superior Tribunal de Justiça apreciou o tema, mas compreendeu,
equivocadamente, que o terceiro seria para parte legítima para o ajuizamento
da ação, entendendo, apenas, que a pretensão, no mérito, deveria ser julgada
improcedente. Confira-se o acórdão:

EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSUIDOR. HIPOTECA ANTERIOR.
CONTRARIEDADE AO ART. 1.046, DO CPC NÃO EVIDENCIADA.
Não causa ofensa ao art. 1.046, do CPC, o acórdão que, admitindo o possuidor
como parte legitimada para o ajuizamento dos embargos de terceiro, julga,
entretanto, improcedente a ação em face da existência, anterior ao registro do
compromisso de compra e venda, de direito real de garantia (hipoteca), oponível
erga omnes.
Recurso não conhecido

350

.

A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça também possui o mesmo
entendimento:

349

Volte-se a repetir, desde que a situação não se enquadre no Sistema Financeiro da
Habitação.
350
REsp 5304/SP; Relator Ministro Cláudio Santos; Terceira Turma; DJ: 16/10/1990; DP:
05/11/1990, p. 12431.
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EMBARGOS DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE DE PARTE. EMBARGANTE
QUE ADQUIRIU BEM HIPOTECADO, TENDO CONHECIMENTO DA
CIRCUNSTÂNCIA. DECISÃO QUE INGRESSA NO MÉRITO DA CAUSA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. FATO
SUPERVENIENTE.
Acórdão recorrido que, a despeito de reputar a recorrente parte ilegítima, na
verdade se pronuncia sobre o mérito dos embargos. Circunstância contra a qual
não se insurgiu a recorrente.
Falta de prequestionamento tocante a não citação do terceiro adquirente nos
autos da execução. Sums. 282 e 356/STF.
Fato superveniente. Embargado que vem a arrematar o bem objeto da penhora,
imitindo-se em seguida na sua posse.
Recurso especial não conhecido.

351

Recentemente, o tema voltou a ser objeto de apreciação e, novamente, o
princípio da preferência em sua ótica temporal foi novamente assegurado.
Houve, no entanto, entendimento diferente e equivocado da Ministra Nancy
Andrighi no sentido de que deveria ser protegido o terceiro de boa-fé que
celebrou promessa – particular, frise-se -, de compra e venda de imóvel
hipotecado, sobre o credor hipotecário, independentemente ou não da
aplicação do Sistema Financeiro de Habitação sobre o caso352. Caso essa
posição fosse aceita, estaria praticamente destruída a figura da hipoteca como
garantia eficaz para diversas obrigações, tal qual a conhecemos hoje353.

Deve-se observar que o resultado desse acórdão, restando vencida a posição
sufragada pela Ministra Nancy Andrighi, possui um importante efeito profilático
para afastar qualquer pretensão de terceiros, amparado no princípio da boa-fé

351

REsp 84455/SP; Relator Ministro Barros Monteiro; Quarta Turma; DJ: 09/09/1997; dp:
10/11/1997, p. 577.
352
Como já visto no estudo do item 2.7.2, p. 120.
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REsp 578981/GO; Relator p/acórdão Castro Filho; Terceira Turma; DJ: 05/10/20047; DP:
27/06/2005, p. 369.
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ou da função social do contrato, no sentido de se desconstituir todo um regime
jurídico próprio construído em torno dos direitos reais de garantia.

Washington de Barros Monteiro assevera:

Se o adquirente não efetua a remição, ou não paga a dívida hipotecária, sujeitarse-á à excussão do imóvel. Um dos característicos da hipoteca é precisamente a
seqüela, por via da qual pode o credor executar o imóvel onde quer que ele se
encontre. O direito é exercitável adversus quemcumque possessorem. O credor
ajuizará, pois, ação executiva contra o devedor, fazendo recair a penhora, ou o
354
seqüestro, sobre o imóvel hipotecado e transmitido a terceiro .

Ao contrário do que possa parecer, quanto mais se simplifica o procedimento
da execução hipotecária e se afastam quaisquer dúvidas sobre as
características dos direitos reais, mais se reforça o desenvolvimento da
circulação de riquezas e de capitais no comércio. Azevedo Marques já
acentuava que, “a execução das hipotecas precisa ser rápida, barata e simples,
a fim de animar os capitalistas a darem de empréstimo o seu dinheiro à
lavoura, à indústria e ao comércio”355.

O equívoco cometido pelo Superior Tribunal de Justiça ao conferir legitimidade
ao adquirente de imóvel hipotecado, fora das situações regidas pelo Sistema
Financeiro Habitacional, no ajuizamento de embargos de terceiro, repercute
sem qualquer dúvida no processo de resultados justos.

354

BARROS MONTEIRO, Washington de. Curso de Direito Civil. 38. ed. São Paulo: Saraiva,
2007, vol. III, p. 419.
355
AZEVEDO MARQUES, J.M. A Hypotheca – Doutrina, Processo e Legislação. 3. ed. São
Paulo: RT, 1933, pp. 173-174.
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O recebimento dos embargos de terceiro importa na suspensão do processo de
conhecimento ou de execução em relação aos bens embargados. Para piorar a
situação, mesmo sendo julgados improcedentes, eventual recurso de apelação
interposto em face da sentença de improcedência proferida nos embargos de
terceiro deverá ser recebido em seus efeitos devolutivo e suspensivo,
prorrogando a ineficácia do conteúdo da sentença proferida356.

Se a legitimidade para agir é a titularidade ativa e passiva para a ação, na
clássica definição de Liebman e se o titular da ação é apenas a própria pessoa
que se diz titular do direito subjetivo substancial cuja tutela postula357, havendo
a possibilidade de, na própria petição inicial, verificar através da escritura
registrada do imóvel que o direito de preferência em sua esfera temporal
socorre ao credor hipotecário em detrimento do embargante e não se tratando
o caso sub judice de hipotecas constituídas pelo Sistema Financeiro da
Habitação ou envolvendo unidades residenciais358, seria o caso de o juiz
indeferir a petição inicial por manifesta ilegitimidade de parte.

Não se discute que a análise das condições da ação envolve uma análise da
própria situação jurídica de direito material discutida no processo. A primeira
oportunidade que o juiz tem de examinar sua existência ocorre no exame da
356

Nelson Nery Junior salienta que o efeito suspensivo “consiste na qualidade que adia a
produção de efeitos da decisão, assim que impugnável, perdurando até que transite em julgado
a decisão ou o próprio recurso dela interposto. A suspensividade é atributo da recorribilidade e
não propriamente do recurso. O efeito suspensivo tem início com a publicação da decisão
impugnável por recurso para o qual a lei prevê efeito suspensivo, e termina com a publicação
da decisão que julga o recurso. As eficácias do efeito suspensivo se direcionam para a não
executoriedade da decisão impugnada. O efeito suspensivo é dado como regra aos recursos,
exceto quando a lei expressamente dispuser em contrário” (NERY JUNIOR, Nelson. Teoria
Geral dos Recursos. 6. ed. São Paulo: RT, 2004, p. 445).
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CINTRA, Antônio Carlos; DINAMARCO, Cândido; GRINOVER, Ada Pellegrini. Teoria Geral
do Processo. 24. ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 260.
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O Ministro Carlos Alberto Meneses Direito ressaltou no REsp 651323/GO, que a Súmula nº
308 alcança, apenas, os imóveis residenciais, não as salas comerciais.
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petição inicial, antes, portanto, até mesmo da citação do réu. A falta de
qualquer uma delas acarreta o indeferimento da petição inicial.

Teria o embargante, portanto, pela análise da situação de direito material
visualizada desde o início do processo, através do registro da escritura,
legitimidade para agir, no sentido de opor seu direito real a outro anterior e
validamente constituído, invertendo a lógica e os princípios dos direitos reais?
Parece que não.

Advirta-se que apenas o caso concreto, após a análise da causa de pedir
trazida a juízo, é que permitirá verificar, com exatidão, se a pretensão deverá
ou não ser prontamente repelida.

Como advertem Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,

havendo dúvida quanto à ilegitimidade da parte, não pode haver indeferimento
da petição inicial. Há caso de dúvida, por exemplo, quando houver necessidade
de produção de prova em audiência, para aferir-se a legitimidade da parte.
Somente quando a ilegitimidade for manifesta, induvidosa, é que cabe a
359
providência da norma comentada .

Se a causa de pedir disser respeito a outros fatos, como a invalidade ou a
ineficácia do registro anterior do direito real de garantia, a solução acima
visualizada não deverá ser adotada. Mas, volte-se a frisar, quando se buscar
com os embargos de terceiro única e exclusivamente inverter a ordem do
princípio da preferência, decorrência inexorável do princípio da seqüela, aplicar
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NERY JUNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil
Comentado e Legislação Extravagante. 8. ed. São Paulo: RT, 2004, p. 752.
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a regra processual em seu início será a realização correta do direito material
que a própria norma processual busca realizar.

Samuel Meira Brasil Junior aduz, ao privilegiar a instrumentalidade substancial
em detrimento de regras processuais, que,

considerando o caráter de instrumento que a norma processual tem, cujo escopo
é a realização do direito material, não podemos excluir da perspectiva do
julgador a possibilidade de fazer prevalecer o próprio direito material. Surge,
assim, a instrumentalidade substancial e a necessidade de relativização do
360
binômio direito e processo .

No caso aqui debatido, a utilização da regra processual, ao contrário do que
parece, também estará privilegiando o direito material, ao impedir que um
processo natimorto em seu nascedouro apenas delongue a efetiva realização
do direito material que a própria norma processual visa a assegurar.

A cláusula contratual que permite o ajuste de que vencerá a garantia
hipotecária se o imóvel for alienado impede que o credor venha a sofrer algum
tipo de prejuízo ou de desvalorização no valor do imóvel com a transferência da
titularidade. Não é a transferência que por si só provocará alguma
desvalorização no imóvel, mas, sim, o desconhecimento do credor hipotecário
em relação ao novo titular do imóvel hipotecado, seja quanto ao cuidado, seja
quanto aos objetivos e finalidades de sua utilização.

Aldemiro Rezende Dantas Junior e Mário Muller Romitti asseveram que
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é possível que o credor, ao aceitar o imóvel como garantia hipotecária de seu
crédito, tenha levado em conta a diligência do proprietário do mesmo, que
sempre zelou e conservou adequadamente o prédio em questão. Por essa
razão, admite a lei como válida a convenção segundo a qual, se o prédio for
alienado a terceiro, ocorrerá o vencimento imediato da dívida, de modo a não ter
o credor que se sujeitar à possível negligência do novo proprietário, o que lhe
poderia desfalcar a garantia. E veja-se que pouco importa o modo pelo qual se
dê tal alienação, se venda, doação, troca, dação em pagamento etc., sempre
361
será válido o ajuste mencionado .

3.3 CONSTITUIÇÃO DE SUB-HIPOTECA

Da mesma forma que se permite a alienação do imóvel hipotecado,
transferindo o direito de propriedade a terceiros, permite-se a constituição de
sub-hipotecas em relação ao imóvel que já se encontra hipotecado a favor de
um credor.

O art. 1.476 do Código Civil estabelece que o dono do imóvel hipotecado pode
constituir outra hipoteca sobre ele, mediante novo título, em favor do mesmo ou
de outro credor.

Toda a estrutura do direito real de garantia hipotecária se assenta no respeito a
seus princípios fundamentais. Por que outra hipoteca poderá vir a ser
constituída sobre o mesmo imóvel? Exatamente porque a constituição de uma
outra hipoteca, após o registro da primeira, em nada afetará os direitos do
primitivo credor hipotecário. E não os afetará justamente em razão da ótica
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temporal do princípio da preferência pela qual o direito real registrado em
primeiro lugar prefere ao direito real registrado em momento posterior.

Como salienta Orlando Gomes,

permitida é, com efeito, a pluralidade de hipotecas, mas, obviamente, a
vantagem é do primeiro credor. Os outros só exercerão o direito de preferência
após ter ele recebido a dívida, preferência resultante da prioridade, que se
estabelece na ordem de inscrição das respectivas hipotecas. Paga a primeira
dívida hipotecária, o segundo credor, isto é, o credor sub-hipotecário sucede na
362
ordem de preferência. E, assim, sucessivamente .

A partir do momento em que se começa a entender, de forma diferente, que o
princípio da preferência não é mais absoluto, que pode ceder em determinadas
circunstâncias e que deve ser analisado conjuntamente com a preferência e a
boa-fé do terceiro que hipotecou o bem posteriormente, se este sabia ou não
do registro anterior, a análise do tema passa a ser encarada por um outro
prisma, dado que todas as considerações acima elencadas fazem cair por
terra o instituto da hipoteca tal qual o conhecemos hoje.

Se a análise da boa-fé ou não do credor sub-hipotecário for atrelada à
necessidade de saber-se acerca de seu conhecimento no tocante ao imóvel
possuir ou não uma outra hipoteca anterior, será melhor deixar ao alvitre das
partes a possibilidade de proibir-se não só a constituição de nova hipoteca,
como também a alienação do imóvel hipotecado.
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A garantia real, no que tem de mais valioso, serve especificamente para
vincular ao cumprimento de determinada prestação uma garantia imobiliária
que garanta ao credor o pagamento do crédito, independentemente da situação
econômica ou da boa vontade do devedor.

Como salienta Carvalho Santos, com apoio em Cunha Gonçalves, cada um dos
credores hipotecários, mesmo o que se acha inscrito em último lugar, pode
julgar-se garantido com todo o imóvel e, segundo a ordem de datas da
inscrição, terá direito ao pagamento integral do seu crédito, se o valor do
mesmo prédio chegar para todos, e, se não chegar, à medida que um dos
credores anteriores for pago, os imediatos verão aumentada a sua garantia,
sem necessidade de ato algum363.

Para que o princípio da seqüela possa ser universalmente aceito, a teoria geral
dos direitos reais elaborou um completo e perfeito sistema de princípios, que
fazem com que nenhum terceiro possa alegar o desconhecimento acerca das
características do imóvel que se está a negociar.

O conhecimento por parte de quaisquer terceiros interessados ocorre por meio
do princípio da publicidade. Pela publicidade, dá-se a todos ciência dos
atributos constitutivos dos direitos reais, permitindo sua oponibilidade erga
omnes. Para Arruda Alvim, a adoção do princípio da publicidade “é condição de
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operatividade do princípio do absolutismo: os direitos reais só se podem
exercer contra todos se forem ostentados publicamente”364.

A adoção do princípio da boa-fé na proteção de terceiros, ao contrário dos
efeitos que se pretende a ele atribuir, acabará por provocar efeitos perversos
no sistema jurídico e comercial de nossa sociedade, passando a reinar a
insegurança jurídica e a destruição de um sistema bem construído há séculos,
com sólida doutrina nacional e estrangeira a respeito.

A busca pela segurança do sistema é tão grande que a lei tipifica como
estelionato, na forma do art. 171, §2º, II, do Código Penal brasileiro,
denominada oneração fraudulenta de coisa própria, a conduta do devedor,
independentemente do registro, que oferece de má-fé a terceiro um imóvel
anteriormente hipotecado a terceiro, sem mencionar a existência do ônus
anterior.

Ultrapassada essa questão, Maria Helena Diniz365, ao comentar o art. 1.476 do
Código Civil, entende que a constituição da sub-hipoteca poderá ser feita
desde que o valor do imóvel exceda ao da obrigação garantida pela anterior366.
Todavia, não é esse o entendimento correto a ser dado à questão. Não houve
da parte do legislador qualquer restrição a respeito da constituição da sub-
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hipoteca. A lei não exigiu como condição para sua realização que o valor do
imóvel supere o valor da dívida garantida pela hipoteca primeva.

Fica a cargo do credor sub-hipotecário analisar concretamente se a garantia
proporcionada pela sub-hipoteca atende ou não aos seus interesses. O imóvel
pode não suportar o valor da dívida inicialmente garantida com o valor da
segunda, mas o credor sub-hipotecário entender, pelas particularidades do
devedor, que este tem perfeitas condições financeiras de adimplir o valor de
suas dívidas e não ver razão para não contratar com este.

Com razão o entendimento de Gladston Mamede, quando salienta que

a constituição de nova hipoteca não exige, para ser válida, que o imóvel supere,
em valor, o montante de todas as obrigações garantidas. Aliás, é válida a
primeira hipoteca mesmo quando supera o valor do direito oferecido em
garantia. Por esse ângulo, fica claro não haver, para a validade da hipoteca,
uma relação direta entre o valor do direito garantidor e o valor das obrigações
garantidas. Se, hipoteticamente, todas as dívidas garantidas vencessem no
mesmo momento e seu valor superasse o valor do imóvel, todos os gravames
permaneceriam válidos; quando muito, alguns, embora válidos, não seriam
367
efetivos .

Affonso Fraga, em posição solitária, posicionava-se no sentido de que poderia
o devedor, no título constitutivo da primeira e única hipoteca, dar o mesmo
prédio em garantia de vários credores, sobretudo porque as partes poderiam
alterar a ordem do direito de prelação368. São suas palavras:

a expressão, pois, mediante novo título, que, aliás, não se achava nas leis
anteriores, a lege ferenda deve ser supressa e a lege lata deve ser entendida
habilmente, não como synonima de escriptura ou instrumento, mas da própria
367
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hypotheca, afim de tornar possível, numa só escriptura de hypotheca, a garantia
de vários credores com o mesmo prédio e com differente graduação na ordem
369
do pagamento .

Todavia, essa não é a interpretação correta a ser dada ao tema. A lei exige
para a constituição de sub-hipotecas que essas se façam mediante novo título.
Com razão, no ponto, Maria Helena Diniz, ao mencionar que “essa subhipoteca deverá ser constituída por novo título, não valendo a mera averbação
no registro da primeira”370.

Também Washington de Barros Monteiro vai ao encontro de Maria Helena
Diniz, quando afirma

A nova hipoteca sobre o mesmo imóvel pode ser constituída quer a favor do
credor da primeira, quer de outra pessoa; o credor do novo direito real pode ser,
portanto, outro que não o da primeira hipoteca. Em qualquer caso, porém, a
constituição do novo ônus depende de título constitutivo próprio.
Ainda que se trate de simples aumento da primitiva dívida hipotecária, em
virtude de novos suprimentos feitos ao devedor pelo credor, exige-se nova
hipoteca, subordinada a outro contrato, não sendo possível reduzi-la a mera
averbação no registro imobiliário. O aumento da dívida em favor do mesmo
credor, como faculta o art. 1.476, depende de nova hipoteca, sujeita às mesmas
371
formalidades da anterior .

Por fim, deve ser dito que a hipoteca é constituída em favor da dívida e não da
pessoa do devedor. Assim, se houver uma pluralidade de hipotecas e o mesmo
imóvel for utilizado para garantir diversas dívidas, todas garantidas por
hipotecas devidamente registradas, e, em algumas dessas dívidas, o credor for
o mesmo, a preferência ocorrerá em função da dívida e não em função do
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credor. Faz-se importante notar a posição de Gladston Mamede nesse sentido,
ao apontar que,

para a hipótese estudada, essa particularidade tem efeitos específicos: se a
favor do credor que titulariza a obrigação garantida pela hipoteca inscrita em
primeiro lugar é constituída nova hipoteca, a favor de outra dívida, não ocupará
esta a mesma posição de preferência da primeira, mas sua própria posição,
correspondente a seu registro. Se houver entre a primeira e esta outras
hipotecas, a beneficiar dívidas de outros credores, essas outras dívidas serão
372
preferidas à nova hipoteca constituída .

Quer-se com isso dizer que a primeira dívida a qual a hipoteca está a garantir
será devidamente paga de acordo com a ordem de preferência instituída, mas,
não, com relação à pessoa do credor. Em fato, se este tiver mais de uma dívida
garantida por hipotecas sobre o mesmo imóvel, sua dívida é que será paga de
acordo com a ordem de preferência em que aparece no registro e não sua
pessoa. Após o pagamento da primeira dívida, havendo resto, passa-se ao
pagamento da segunda dívida a qual a hipoteca garante, prescindindo-se se é
ou não o mesmo credor da primeira e, assim, por diante.

3.3.1 Sub-hipotecas e insolvência do devedor

O art. 1.477 do Código Civil estatui que “salvo o caso de insolvência do
devedor, o credor da segunda hipoteca, embora vencida, não poderá executar
o imóvel antes de vencida a primeira”.
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Na verdade, há duas impropriedades terminológicas na redação deste artigo:
(a) em primeiro lugar, não apenas o credor da segunda hipoteca não poderá
executar o devedor antes de vencida a primeira hipoteca, mas também nenhum
dos credores sub-hipotecários poderá executar o devedor antes de vencida
uma hipoteca anterior a dele. Assim, se um imóvel estiver servindo como
garantia hipotecária de três dívidas, o credor sub-hipotecário da terceira dívida
só poderá executar o devedor se as outras duas dívidas garantidas por
hipotecas anteriores a sua estiverem vencidas e assim por diante; (b) em
segundo, a possibilidade de executar-se o devedor independentemente do
vencimento das hipotecas anteriores não ocorre apenas no caso de insolvência
do devedor. Ocorrerá em todos os casos de vencimento antecipado das
dívidas, na forma do art. 1.425 do Código Civil373.

O parágrafo único do art. 1.477 afirma que “não se considera insolvente o
devedor por faltar ao pagamento das obrigações garantidas por hipotecas
posteriores à primeira”. Mas, o que isso significa?

Significa que sequer presunção de insolvência há com o não pagamento das
obrigações garantidas por hipotecas posteriores à primeira. Ou seja, que essa
situação não acarreta nem mesmo a presunção juris tantum de insolvência
civil. E é assim, pois, como adverte Carvalho Santos, “não pode o credor da
segunda hipoteca levar em conta, para caracterizar a insolvência do devedor, a
falta de pagamento das obrigações garantidas por hipotecas posteriores à
primeira”. E, mais à frente, aduz: “é que se pressupõe que os bens dados em
373
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segunda ou posteriores hipotecas garantam suficientemente a dívida. E, se a
dívida está garantida, seu não pagamento não pode nem deve ter influência
alguma sobre o vencimento da primeira hipoteca”374. Em outros termos, há, no
caso, uma presunção de solvência e não de insolvência, pois se presume que
o credor, ao aceitar a hipoteca de um imóvel com hipoteca anterior à sua, só o
fez por verificar que o valor do imóvel comportava a execução de sua dívida e
da anterior.

Não há na hipótese qualquer prejuízo para o credor sub-hipotecário além da
demora para o recebimento de seu crédito. Aliás, a partir do momento em que
o imóvel hipotecado vem a ser penhorado em outra execução, tal fato por si só
acarreta o vencimento antecipado da dívida, de acordo com o inciso II, do art.
333, do Código Civil375, tanto para o credor preferencial, como para o subhipotecário.

Veja o que afirma Jorge Cesa Ferreira da Silva acerca da questão:

Esse efeito ocorre também para o credor garantido por segunda hipoteca, pois,
se assim não fosse, esta garantia perderia o sentido. Havendo segunda
hipoteca, o respectivo credor terá apenas de respeitar a preferência do credor
garantido pela primeira. A exigibilidade de ambas as dívidas, de qualquer forma,
376
se antecipa, não se fazendo aplicável o art. 1.477, relativo ao vencimento .
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O que o credor poderá fazer, então, quando o vencimento de sua dívida ocorrer
antes do vencimento de dívida preferencial à sua? Poderá aguardar o
vencimento da dívida preferencial e, depois, ajuizar sua ação executiva
penhorando o imóvel hipotecado, sempre observando, no caso, que, mesmo
que o bem seja levado à hasta na execução por ele instaurada, deverá o credor
hipotecário preferencial ser previamente intimado para exercer seu direito de
preferência sobre o produto do valor da alienação.

Gladston Mamede, ao comentar esse dispositivo, entende que haveria o risco
de prescrição do crédito do credor ao esperar o vencimento da divida do credor
preferencial377.

Este não é o nosso sentir. A prescrição só poderá começar a correr quando
houver uma pretensão hábil a exigir o cumprimento de uma obrigação. E, neste
caso, antes do vencimento da dívida do credor preferencial, não dispõe o
credor sub-hipotecário de pretensão para que possa exigir o cumprimento de
sua obrigação.

Como advertem Gustavo Tepedino, Heloisa Helena Barbosa e Maria Celina
Bodin de Moraes, com apoio em Câmara Leal, “não corre a prescrição, tendo
em vista que não há que se falar em negligência por parte do titular do direito,
quando a sua inércia é motivada por uma causa que o impossibilita de exigir o
cumprimento da obrigação”378.
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Portanto, o prazo prescricional só passará a fluir a partir do momento em que a
pretensão do credor puder tornar-se exigível, momento este que ocorrerá
apenas com o vencimento das dívidas preferenciais à sua. Tanto assim é, que,
embora ocorra uma das hipóteses de vencimento antecipado da dívida, tal fato
não altera a prescrição do título do credor, que apenas é contado da data de
seu vencimento nele indicado379.

Poderá,

verificando

que

não

há

outros

bens

do

devedor

livres

e

desembaraçados para servirem de base para a penhora, executar sua dívida.
Isso porque é um erro pensar que, para a presunção de insolvência estatuída
no art. 750, I, do Código de Processo Civil, faz-se necessário previamente o
ajuizamento de ação executiva com o pedido de penhora de bens. Como
afirma Pontes de Miranda, “inexiste regra que faça pressuposto da declaração
de insolvência e da abertura do concurso de credores civil já ter havido
penhora”380. Destarte, mesmo sem ajuizar sua execução, nada impede que,
verificando-se a situação fática do inciso I, do art. 750, requeira o credor a
declaração de insolvência do devedor.

Poderá, por fim, renunciar sua pretensão à execução hipotecária e ajuizar uma
ação de execução pessoal, buscando no patrimônio do devedor outros bens
livres e desembaraçados para satisfazer sua dívida. Se a garantia hipotecária é
acessória da dívida principal, nada obsta que o credor a ela renuncie, diante,
às vezes, do elástico prazo para o vencimento de uma dívida preferencial, e

379
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prefira buscar no patrimônio geral do devedor outros bens suscetíveis a
garantir o adimplemento de sua obrigação.

3.4 REMIÇÃO DO IMÓVEL HIPOTECADO

Azevedo Marques conceitua remição como sendo

o benefício legal, concedido ao interessado, para liberar o imóvel da hipoteca,
pagando o credor o preço do imóvel, se a remição é feita por terceiro adquirente,
ou a importância do débito, acrescida das despesas judiciárias da execução, se
381
feita pelo credor da segunda hipoteca .

Tal definição, todavia, peca por não salientar que, em algumas hipóteses, como
na remição praticada pelo credor sub-hipotecário, não há a liberação do imóvel
da hipoteca, uma vez que este passa a sub-rogar-se, por ser acessório, ao lado
do crédito transferido ao credor sub-hipotecário que remiu a hipoteca anterior.

Portanto, em algumas hipóteses há a liberação do imóvel, como no caso da
remição praticada pelo terceiro adquirente do imóvel, pelo devedor e seus
familiares e pela massa falida, mas em outra situação, no caso da remição
praticada pelo credor sub-hipotecário, a liberação do imóvel não ocorre. Haverá
apenas a mudança da preferência conferida à hipoteca, passando o credor
sub-hipotecário a deter a preferência que era do credor remido.
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Tal característica não passou despercebida por Serpa Lopes, ao afirmar que

a remissão concedida ao 2.º credor hipotecário possui um efeito diverso da
remissão facultada ao devedor. Enquanto esta libera o imóvel, a primeira se
cinge a elevar o grau preferencial da 2ª hipoteca, colocando-a no mesmo posto
da primeira. Trata-se de uma sub-rogação admitida no interesse do credor
382
posterior, e não no do credor a quem se paga, ou no do devedor .

Mais correto, então, estava Affonso Fraga ao definir a remição – utiliza a
palavra redempção ou resgate -, como sendo

o direito que assiste ao devedor, ao terceiro possuidor e aos credores de
segunda hypotheca de liberarem o immovel do vinculo hypothecario ou de
avocarem a prelação conferida á hypotheca inscripta em primeiro lugar,
mediante o pagamento do preço do mesmo immovel ou da totalidade da somma
383
devida e das despesas judiciaes se, por ventura, tiverem sido feitas .

Serpa Lopes, apoiado em Lafayette, Clóvis Beviláqua e Affonso Fraga, aponta
as vantagens da remição: a) em relação ao adquirente, porque proporciona a
liberação do imóvel sem precisar do processo de excussão; b) ao devedor,
porque lhe faculta a disponibilidade do imóvel; c) não acarreta prejuízos ao
credor, porque este somente correrá o risco de receber uma importância
inferior à dívida, se o prédio alcançar um preço não correspondente, mas,
nesse caso, como acentua A. Fraga, deve queixar-se dele próprio, por tomar
garantia inferior em valor ao que desembolsou384.
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São as seguintes as classes de pessoas que gozam da faculdade de remir: a)
o adquirente; b) o 2º credor hipotecário; c) a massa de credores, no caso de
falência; d) a mulher, os descendentes e ascendentes, no caso de remissão
judiciária385. Incluem-se, ainda, os sucessores do devedor, de acordo com o
art. 1.429 do Código Civil, e o próprio devedor hipotecário, que passou a ter
legitimidade para remir o imóvel hipotecado até a assinatura do auto de
arrematação ou até que seja publicada a sentença de adjudicação, de acordo
com inovação trazida pelo art. 1.482386 do Código Civil e de que trataremos
mais adiante.

3.4.1 Remição promovida pelo credor sub-hipotecário

A remição promovida pelo credor sub-hipotecário vem disposta no art. 1.478 do
Código Civil com a seguinte redação:

Se o devedor da obrigação garantida pela primeira hipoteca não se oferecer, no
vencimento, para pagá-la, o credor da segunda pode promover a extinção,
consignando a importância e citando o primeiro credor para recebê-la e o
devedor para pagá-la, se este não pagar, o segundo credor, efetuando o
pagamento, se sub-rogará nos direitos da hipoteca anterior, sem prejuízo dos
que lhe competirem contra o devedor comum. Parágrafo único. Se o primeiro
credor estiver promovendo a execução da hipoteca, o credor da segunda
depositará a importância do débito e as despesas judiciais.

Nelson Rosenvald afirma que o credor sub-hipotecário possui

385
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o direito potestativo ao resgate da primeira hipoteca no momento de seu
vencimento, se o devedor se tornar inadimplente, bastando que consigne a
importância do débito, citando o credor preferencial a levantá-la caso o devedor
387
hipotecante não se ofereça para fazê-lo quando intimado (art. 1.478, CC) .

Como havíamos dito, na remição promovida pelo credor sub-hipotecário, é bom
que se repita, não há a liberação do imóvel hipotecado, mas, apenas, uma subrogação legal a favor do credor que passa a deter os direitos do credor até
então preferencial.

Leciona Affonso Fraga:

É manifesto que, nessa hypothese, não há liberação ou resgate do immovel,
como parece resultar a primeira vista do dispositivo contido na lei, o que há é
uma subrogação necessária ou legal, instituída pela lei em favor de credores
expostas ao capricho e possíveis conluios do primeiro, para, sem prejudicar a
este e ao devedor, melhor garantirem os seus legítimos interesses e realizarem
388
os seus direitos

Para que a remição promovida pelo credor sub-hipotecário possa ocorrer,
alguns requisitos devem estar presentes. O primeiro é o vencimento da dívida
garantida pela hipoteca anterior. Gladston Mamede expressamente aborda tal
requisito ao dizer que,

em primeiro lugar, o sistema proposto pelo art. 1.478 exige que a dívida
garantida pela primeira hipoteca esteja vencida, mantendo, assim, harmonia
com os artigos 304 e seguintes do novo Código Civil. O art. 304 prevê que o
pagamento da dívida é um direito que não é titularizado apenas pelo próprio
devedor, mas por qualquer interessado na extinção da dívida. Entre tais
interessados, lista-se, por expressa previsão do art. 1.478, o credor beneficiário
389
de sub-hipoteca .
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O segundo requisito exigido pela lei é que se trate de credor hipotecário. Aqui
há uma interessante discussão a respeito de se saber se apenas o credor da
segunda, pode efetuar a remição hipotecária, como diz a lei, ou se também o
pode o credor de hipoteca inscrita em terceiro ou quarto lugar.

Serpa Lopes aduz que, “o texto do art. 814 do Código Civil refere-se a “credor
da segunda”. Tem-se entendido, porém, que essa expressão não significa, de
um modo restrito, tão somente o credor colocado em 2.º lugar, mas todos os
credores posteriores, pois a locução legal “credor da segunda”, tomada como
fora em sentido genérico, compreende todas as hipotecas que se seguirem à
primeira, não havendo razão para se restringir a faculdade concedida pela lei à
pessoa somente do credor que ocupa o segundo lugar na ordem da inscrição e
tolhê-la aos demais, com direitos tão respeitáveis e dignos de proteção como
os daquele.

Dos princípios acima estabelecidos resulta o seguinte: a) possibilidade de a
remição poder ser exercitada pelo credor de hipoteca inscrita em 3.º lugar,
mediante intimação do credor da 1.ª hipoteca para receber a importância do
débito e o da 2.ª para remir; b) igual possibilidade de remição, no caso do 2.º
credor ter remido a 1ª hipoteca, consignando, nesse caso, o 3º credor a
importância relativa aos dois créditos, isto é, o crédito da 1.ª hipoteca remida e
o da segunda390. Em outras palavras: se é possível que o credor de hipoteca
inscrita em 3.º lugar efetue a remição, deve ser ressalvado que a remição,
neste caso, só pode vir a ser feita desde que tanto a primeira hipoteca quanto a
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segunda estejam vencidas e que haja a consignação do valor total referente
aos dois créditos, ou seja, do crédito inicialmente sub-rogado ao credor da
segunda ao remir a hipoteca do credor da primeira e o crédito da segunda
hipoteca propriamente dita.

Esta é a lição de Clóvis Beviláqua, ao relembrar que a remição pelo 3.º credor
sub-hipotecário pode ser feita, desde que vencidas as duas primeiras hipotecas
e não tendo havido pagamento por parte do devedor, nem remição pelo
segundo credor. Assim, é justo que o terceiro possa remir as duas primeiras
hipotecas, por acordo ou por consignação, se lhe convier391.

3.4.1.1 Forma da remição

Apesar de a lei estipular a consignação em pagamento como forma de efetuarse a remição, nada impede que esta seja feita por acordo extrajudicial entre os
credores hipotecários, só havendo necessidade de propor-se ação de
consignação em pagamento, caso não haja acordo entre os credores.

Valemo-nos novamente das palavras de Clóvis Beviláqua, quando este leciona
que,
sendo o objetivo da remissão desinteressar o credor antecedente do seu direito
de garantia, é bem de ver que, antes de recorrer ao depósito, o segundo credor
poderá pagar particularmente, mediante acordo, ao primeiro o que lhe for
devido. Se o credor por hipoteca anterior não aceitar o acordo, então o credor
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imediato, recorrerá a consignação, que é modo de pagamento, regulado pelo
392
Código Civil, arts. 972 a 984 .

Serpa Lopes acata o mesmo entendimento. Para ele:

A remissão deve ser realizada mediante consignação da importância do débito e
das despesas judiciais, caso já se esteja promovendo a execução.
Contudo pode ser feita por meio de convenção entre as partes. O credor com
prioridade de inscrição hipotecária, por instrumento escrito e lavrado em forma
legal, confessa ter recebido do segundo credor o valor total do seu crédito, e por
isso lhe transfere e subroga em todos os direitos que lhe competiam por força da
393
mesma hipoteca .

Opinião também compartilhada por Gladston Mamede394 e Affonso Fraga.
Examinemo-la:
Essa supposta redempção, pode-se effectuar mediante convenção entre as
partes, como na hypothese em que o credor da hypotheca com prioridade de
inscripção, por instrumento escripto e lavrado em forma legal, confessa ter
recebido do segundo credor o valor total do seu credito, e por isso lhe transfere
e subroga em todos os direitos que lhe competiam por força da mesma
hypotheca; e, nesse caso, que aliás é freqüentíssimo na prática, a redempção
395
pode ter logar, antes ou depois do vencimento da primeira hypotheca .

Por fim, mister destacar que a consignação ou o acordo entre os credores
hipotecários deve ser feito tendo em vista o valor total da dívida garantida pela
392
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hipoteca e não apenas o valor da garantia. A remição, neste caso, envolve o
valor de toda a dívida do credor com hipoteca inscrita em primeiro lugar. Como
estabelece Gladston Mamede, “é preciso estar atento para o fato de o depósito
dever corresponder ao valor total da dívida garantida pela primeira hipoteca, a
incluir seu principal valor e seus acessórios contratuais e legais”396.

3.4.1.2 Efeitos da remição

Com a remição realizada pelo credor sub-hipotecário, este se sub-rogará de
pleno direito em todos os direitos do crédito sub-rogado, incluindo seus
acessórios, com a conseqüente transferência da garantia hipotecária para sua
titularidade, sem prejuízo dos direitos de que já dispunha contra o devedor
comum.

Com o recebimento do valor consignado, evita-se a excussão pelo primeiro
credor, sub-rogando-se o credor sub-hipotecário no crédito real (art. 985, I,
CC), sem prejuízo de manter seu próprio crédito originário. Trata-se de
modalidade de sub-rogação legal, em conformidade com o exposto no art. 346,
II, do Código Civil397.

Para Serpa Lopes,

remida a hipoteca anterior, o 2.º credor ficará ipso facto subrogado nos direitos
desta, sem prejuízo dos que lhe competirem contra o devedor comum. Como se
396
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vê, o credor que paga fica subrogado nos direitos do credor satisfeito,
entendendo-se por direito do credor satisfeito o seu crédito com todos os seus
398
acessórios .

O credor que remir a hipoteca anterior fica sub-rogado nos direitos dela, sem
prejuízo dos que lhe competirem contra o devedor comum.

Clóvis Beviláqua obtempera que “a obrigação pelo pagamento, extingue-se;
mas, em virtude da sub-rogação, a obrigação extinta para o credor originário,
subsiste para o devedor, que passa a ter por credor o sub-rogado investido nos
direitos do credor pago, daquele cujo crédito foi satisfeito”399.

O pagamento realizado pelo credor sub-hipotecário faz com que fique extinta a
obrigação primeva, extinguindo, por conseqüência, a preferência dessa na
execução da garantia. Poderá o credor sub-hipotecário que remiu a obrigação
anterior, sub-rogando-se em todos os créditos e acessórios, inclusive, a
hipoteca anterior, executar, agora em conjunto, o crédito garantido pela
primeira hipoteca e o seu crédito originário, desde que este também esteja
vencido.
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3.4.2 Remição promovida pelo adquirente do imóvel
hipotecado

A remição promovida pelo adquirente do imóvel hipotecado vem expressa no
art. 1.481 do Código Civil, com a seguinte redação: “dentro em trinta dias,
contados do registro do título aquisitivo, tem o adquirente do imóvel hipotecado
o direito de remi-lo, citando os credores hipotecários e propondo importância
não inferior ao preço por que o adquiriu”.

Esta remição não se confunde com a promovida pelo credor da sub-hipoteca
em virtude de duas diferenças essenciais, apontadas por Aldemiro Rezende
Dantas Junior, nos seguintes termos:

Com relação à remição prevista no art. 1.478, que a lei defere ao credor da
hipoteca subseqüente à preferencial, não se confunde a mesma com a do
presente artigo, havendo duas diferenças essenciais: a) o segundo credor, para
remir, deverá pagar toda a dívida, sub-rogando-se no lugar do primeiro credor,
enquanto o adquirente poderá pagar importância inferior à dívida; b) o segundo
credor só pode remir depois de vencida a obrigação garantida pela primeira
hipoteca, enquanto o adquirente poderá fazê-lo mesmo que ainda não esteja
400
vencida a obrigação garantida .

Para Caio Mário da Silva Pereira, a remição pelo adquirente do imóvel
hipotecado não produz a extinção do débito, mas a sub-rogação da obrigação.
São suas as palavras a seguir:

Mas, também, aqui, não produz a remição o efeito extintivo do débito, porque o
devedor não é quitado. Ao revés, continua sujeito a pagar, não mais ao antigo
credor hipotecário, porém ao adquirente do imóvel, que se sub-roga nos direitos
400
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dele. É óbvio que perde a garantia real, pois que esta não tem consistência
quando constituída sobre coisa pertencente ao credor. E o adquirente é credor
sub-rogado contra o antigo devedor hipotecário, e simultaneamente dono da
coisa que fora antes objeto da garantia. Nem, por isto, contudo, deixa de ser
credor, com poder sobre o patrimônio do alienante devedor. Daí dizer-se que
401
neste caso a remição extingue a hipoteca, mas não faz desaparecer o crédito .

Faz-se imperioso nesse momento ressaltar que só terá o terceiro adquirente
ação de regresso, pela sub-rogação ocorrida, em face do alienante, nos moldes
do §4º do artigo 1.481 do Código Civil, desde que as partes não tenham
excluído essa possibilidade ou que por suas circunstâncias, tal situação tenha
restado evidenciada. Na prática corriqueira, atento ao princípio da publicidade
dos direitos reais, o alienante, ao efetuar a venda ao terceiro, o faz
descontando-se o valor da hipoteca que onera o imóvel. Com isso, não terá o
adquirente que já efetuou a compra do imóvel por valor inferior direito à ação
de regresso. Aldemiro Rezende Dantas Junior observa:

Será válida a cláusula expressa que exclua a responsabilidade do alienante pela
evicção, conforme dispõe o artigo 448 do Código Civil. Veja-se que, no caso,
não há como se imaginar que o adquirente não sabia do risco da perda do bem,
uma vez que a hipoteca só se constitui mediante a devida publicidade, como já
vimos, estando pois devidamente registrada no Cartório do Registro
402
Imobiliário .

A questão foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça em voto da lavra do
Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira403, ocasião em que foi sufragado o
seguinte entendimento: “nos termos do art. 985-II, CC, o adquirente de imóvel
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hipotecado que paga ao credor hipotecário sub-roga-se nos direitos deste,
tornando-se o novo credor, não tendo aplicação o dispositivo para a subrogação nos direitos do devedor da hipoteca”.

Quanto ao prazo, a redação dada ao art. 1.481 do Código Civil afastou
discussões que existiam à época do vigente §1º do artigo 815 do Código Civil
de 1916404. Agora, o prazo de 30 (trinta) dias para a remição deve ser contado
a partir do registro do título no Cartório de Registro de Imóveis, porquanto é a
partir deste registro que o adquirente passará a ser efetivamente proprietário
do imóvel hipotecado.

Deve ser observado que, na remição pelo adquirente do imóvel, não é preciso
aguardar-se o vencimento da dívida do credor hipotecário, caso a aquisição
seja feita antes do vencimento. O prazo para a remição é de 30 (trinta) dias a
contar do registro do título, independentemente ou não do vencimento da
dívida405. Francisco Cláudio de Almeida Santos comenta essa possibilidade ao
dizer que “quanto à preferência para a remição, conforme ficou disciplinado o
instituto no novo Código, uma circunstância, na prática, confere a benesse ao
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adquirente. É o adquirente a única pessoa que pode remir a hipoteca, antes do
vencimento da dívida garantida”406.

Clóvis Beviláqua observou essa particularidade ao mencionar que “não
importa, para a remissão, que as dívidas estejam vencidas. A lei assegura ao
adquirente o direito de libertar o bem dentro de certo prazo, sem fazê-lo
depender do vencimento das dívidas, que assegura”407.

O tema também não passou despercebido por Gladston Mamede, ao afirmar
que “é exercível, portanto, a qualquer tempo (desde que no trintídio assinalado
no caput do artigo), mesmo antes do vencimento da obrigação, aguardando,
quanto aos demais, o transcurso do prazo até o vencimento, ou a chegada do
termo assinalado para o vencimento”408.

Inovando, também, em relação à antiga redação do §1º do art. 815, do Código
Civil de 1916, agora se exige a citação dos credores hipotecários e não mais
uma notificação judicial.

A parte final do caput do art. 1.481 do Código Civil, ao estipular que o
adquirente do imóvel hipotecado deverá ofertar importância não inferior ao
preço por que o adquiriu, deve ser vista com alguma ressalva e não pode ser
adotada em todos os casos. Isso porque, em algumas hipóteses, o valor da
dívida do credor hipotecário poderá ser inferior ao valor pelo qual o adquirente
406
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do imóvel o tenha adquirido. Nessa hipótese, não haverá qualquer utilidade em
se propor quantia maior que o valor da dívida cuja hipoteca garante.

Aldemiro Rezende Dantas Junior entende dessa mesma forma ao dispor que

facilmente se percebe o porquê de ter sido fixado o piso da proposta em valor
igual ao do preço da aquisição. Ora, se o bem já foi alienado por tal quantia, é
porque já reconheceram as partes que esse é o valor mínimo, e portanto não
haveria sentido em se pretender liberar o bem gravado por quantia inferior à
mínima. Mas é evidente que esse mínimo só precisará ser observado quando tal
valor for inferior ao da dívida. Com efeito, se o valor pago pelo adquirente
superar o valor das dívidas garantidas pelo bem, será suficiente que o valor
oferecido iguale o valor de todas as obrigações garantidas, sendo certo que os
credores, em tal caso, não poderão recusar tal valor, e não ao imóvel em si
mesmo. No caso, contudo, não haveria a verdadeira remição, mas sim a
409
extinção da hipoteca em virtude do pagamento .

Outra questão importante diz respeito ao fato de se saber qual seria a ação
adequada para buscar a remição do imóvel hipotecado pelo novo adquirente.
Para o ex-Ministro do Superior Tribunal de Justiça Francisco Cláudio de
Almeida Santos, o procedimento adequado seria uma ação submetida ao
procedimento especial de jurisdição voluntária, com base no art. 1.103 do
Código de Processo Civil. Confira seu posicionamento:

O Código de Processo Civil de 1939 falava na ação de remição do imóvel
hipotecado (arts. 393-404), que seria proposta pelo adquirente do imóvel
hipotecado, dentro de 30 (trinta) dias, contados da transcrição (registro). O
Código de Processo Civil não trata especificamente da matéria. Há quem diga
que a ação para liberar a hipoteca seria a ação de depósito (arts. 901-906 do
CPC), mas, a nosso ver, com melhores razões, existe quem defenda a
propositura de um procedimento especial de jurisdição voluntária, com base no
410
disposto no art. 1.103 do CPC .
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Entrementes, parece-nos que o acerto está com Gladston Mamede, ao
defender a propositura de uma ação submetida ao procedimento ordinário,
permitindo que o credor hipotecário se defenda de forma ampla. Observemos o
que diz o mencionado autor:

O artigo 1.481 do novo Código Civil, referindo-se à citação dos credores
hipotecários (grifo do autor), deixa claro tratar-se de um procedimento judicial:
uma ação por meio da qual o adquirente do bem hipotecado por dívida alheia
exerce a faculdade de remir o ônus real. Não se trata, porém, de uma execução
de fazer, nem de uma consignação em pagamento (tida como uma execução às
avessas, isto é, do devedor para o credor, a exigir-lhe o dever de receber o
pagamento, em face da mora in accipiendo); pelo contrário, como se afere dos
parágrafos do artigo 1.481, cuida-se de ação submetida ao processo de
411
conhecimento, a permitir não apenas a contestação do pedido .

O § 1º do art. 1.481 do Código Civil determina que, se o credor impugnar o
preço da aquisição ou a importância oferecida, realizar-se-á licitação,
efetuando-se a venda judicial a quem oferecer maior preço, assegurada
preferência ao adquirente do imóvel. Para Francisco Cláudio de Almeida
Santos, se houver impugnação do preço de aquisição, não se faz necessária a
realização de avaliação judicial para se chegar ao preço de mercado do imóvel.
Este será vendido pelo preço oferecido no momento do leilão judicial, a saber,
“no caso de impugnação do preço da aquisição ou da importância oferecida,
efetuar-se-á a venda judicial, independentemente de avaliação, a quem
oferecer maior preço, assegurada preferência ao adquirente do imóvel”412.

Havíamos pensado anteriormente que essa não seria a melhor solução a ser
dada ao tema. O adquirente poderia vir a comprar o imóvel hipotecado por
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valor muito abaixo ao de mercado, e, por conseqüência, oferecer ao credor
hipotecário importância muito inferior ao que realmente valeria o imóvel. Assim,
a melhor solução seria avaliá-lo judicialmente através de perito nomeado pelo
juízo, fixar como parâmetro o preço obtido com a avaliação e permitir a
alienação por qualquer preço, desde que este não fosse considerado vil, na
forma prevista no art. 692 do Código de Processo Civil413.

Após uma análise mais detida da matéria, entretanto, parece-nos que assiste
razão à posição encampada pelo professor Francisco Cláudio de Almeida
Santos. Ora, não é necessário que se faça uma avaliação judicial,
simplesmente porque o preço mínimo, neste caso, não terá como parâmetro o
valor do imóvel avaliado judicialmente, mas, sim, a importância oferecida pelo
adquirente414. Se entender o credor hipotecário que a importância oferecida
não corresponde ao valor de mercado do imóvel, poderá, na licitação,
aumentar o lanço e adquiri-lo pelo preço que considera justo. Ademais, restará
ao credor hipotecário valer-se da faculdade prevista no parágrafo único do art.
690-A do Código de Processo Civil415, que o dispensa da exibição do preço até
a importância de seu crédito.

413

Art. 692. Não será aceito lanço que, em segunda praça ou leilão, ofereça preço vil.
Aldemiro Rezende Dantas Junior entende de forma contrária e pensa que sequer o valor
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impugnada pelos credores, não vincula o proponente no momento da licitação. Assim,
suponha-se que houve a rejeição da oferta. Na licitação, contudo, o maior lance oferecido foi
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Assim, caberá ao credor hipotecário no ato do leilão, caso não concorde com o
valor ofertado pelo adquirente, efetuar uma oferta maior, agasalhado pela
faculdade de não ter de exibir o preço do lanço desde que não ultrapasse o
valor de seu crédito.

Inovando em relação ao procedimento da remição pelo terceiro adquirente do
imóvel, a qual era prevista nos arts. 815 e 816416 do Código Civil de 1916, a
licitação, agora, não mais se limita entre os credores hipotecários, os fiadores e
o adquirente. Pela nova regra imposta pelo Código Civil de 2002, todos os
interessados são aptos a licitar o imóvel oferecido em leilão. Os efeitos
principais da licitação são permitir ao credor hipotecário que participe do leilão
e ofereça ao imóvel o preço que entende justo e colocar o terceiro adquirente
em igualdade de condições com terceiros, propiciando que o imóvel venha a
ser leiloado pelo preço de mercado. Os efeitos secundários foram bem
delineados por Caio Mário da Silva Pereira:

Os efeitos secundários dir-se-iam no plano formal. Se o imóvel for adjudicado ao
adquirente, consolida-se o seu direito, forro do ônus, sem a necessidade de
averbação ou nova transcrição, pois que para ele o título aquisitivo é o anterior,
e não o que lhe advém da adjudicação, de alcance meramente confirmatório. Se
o for ao credor hipotecário ou ao fiador, cancela-se a transcrição em nome do
adquirente, vencido na licitação, e abre-se outra transcrição em nome do
417
adjudicatário, com a apresentação da carta adjudicatória ao oficial do registro .
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Art. 816, CC de 1916. São admitidos a licitar: I – os credores hipotecários; II – os fiadores; III
– o mesmo adquirente.
417
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. 19. ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2007, vol. IV, p. 398.
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3.4.2.1 Abandono do imóvel pelo adquirente do imóvel
hipotecado

Outra hipótese conferida ao adquirente do imóvel hipotecado, além da remição,
é a do abandono do imóvel, faculdade prevista no art. 1.479 do Código Civil,
com a seguinte redação: “Art. 1.479. O adquirente do imóvel hipotecado, desde
que não se tenha obrigado pessoalmente a pagar as dívidas aos credores
hipotecários, poderá exonerar-se da hipoteca, abandonando-lhes o imóvel”.

Ebert Chamoun, na exposição de motivos do Anteprojeto do Código Civil,
publicada nos Arquivos do Ministério da Justiça418, tece as seguintes
considerações sobre o Anteprojeto:

Reconhecemos a faculdade do adquirente do imóvel hipotecado, que se não
obrigou pessoalmente, de se exonerar da hipoteca, abandonando o imóvel
hipotecado aos credores hipotecários. O adquirente, que não quer remir o imóvel
hipotecado, priva-se da posse dele (somente a adjudicação transferir-lhe-á a
propriedade), colocando-se à disposição dos credores hipotecários e furtandose, destarte, aos efeitos da execução. Pareceu-nos que essa faculdade, que o
direito romano admitia, e legislações estrangeiras consagram, serve a atenuar o
excessivo rigor da disciplina da hipoteca no direito brasileiro. Aliás, Lafaiete
criticava já o direito anterior, porque rompia ‘com a ciência e a tradição’, abolindo
‘em matéria de hipoteca aquela faculdade’”.

É preciso estar atento para o fato de que a norma alcança o terceiro adquirente
que não se tenha obrigado pessoalmente ao pagamento da dívida. Para
Francisco Eduardo Loureiro, “a norma alcança apenas o terceiro adquirente
não obrigado ao pagamento da obrigação garantida. Caso tenha se obrigado a

418

Arquivos do Ministério da Justiça (a. 32, n. 134, abr-jun. 1975, p. 93).
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solver a dívida, ainda que como garantidor, ou sucessor do obrigado, não pode
usar da prerrogativa do abandono, mas apenas da remição”419.
Gladston Mamede pontua:

O artigo 1.479 dirige-se àquele que, não obstante seja o proprietário do bem
hipotecado, não é o devedor da dívida garantida. Isso já foi dito, mas precisa ser
destacado. Nesse sentido, não há como deixar de realçar a frase desde que não
se tenha obrigado pessoalmente a pagar as dívidas aos credores hipotecários,
colocada como um aposto à definição legal do direito de exoneração da hipoteca
pelo abandono do imóvel. Estão excluídos, portanto, da previsão o devedor
principal, seus sucessores no pólo passivo da obrigação e eventuais devedores
solidários (como o avalista da cédula de crédito hipotecária), ainda que a
constituição dessa solidariedade tenha-se dado posteriormente à contratação da
dívida, o que pode dar-se, inclusive, no ato de aquisição do bem hipotecado,
420
como dá a entender o aposto normativo que se está estudando .

A norma merece uma interpretação extensiva para também abranger o terceiro
que presta garantia real por dívida alheia. Não respondendo com seu
patrimônio pelo pagamento da dívida, mas apenas com o bem dado em
garantia, que se sujeita, por força da seqüela, ao cumprimento da obrigação,
nada impede que o terceiro, ao ser citado para a execução421, utilize-se da
faculdade prevista no art. 1.479 do Código Civil, afastando, assim, eventuais
efeitos condenatórios que adviriam de sua resistência à ação executiva.

Mas o abandono do imóvel neste caso seria sinônimo de perda da propriedade
imobiliária, como prevê o art. 1.275, III, do Código Civil422? O abandono como
perda da propriedade imobiliária se efetiva pelo concurso de dois elementos,
419

LOUREIRO, Francisco Eduardo. Código Civil Comentado – Coordenador Ministro Cezar
Peluso. São Paulo: Manole, 2007, p. 1406.
420
MAMEDE, Gladston. Código Civil Comentado. São Paulo: Atlas, 2003, vol. XIV, p. 359.
421
O Superior Tribunal de Justiça em reiterados acórdãos entende que aquele que dá em
hipoteca como garantia em favor de terceiros imóvel de sua propriedade, deve ser citado para
integrar o processo executivo (REsp 248464/SC; REsp 212447/MS; REsp 114128/MG; REsp
147520/MG).
422
Art. 1275. Além das causas consideradas neste Código, perde-se a propriedade: III – por
abandono.
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nas palavras de Paulo Nader, “a) objetivo ou externo, que se caracteriza pelo
despojamento da posse, deixando o dominus de utilizar a coisa e de exercer
qualquer ato inerente ao direito de propriedade; b) subjetivo ou interno,
traduzido no animus de se desfazer da coisa, sem transmitir a outrem o
domínio”423.

Vê-se, portanto, que no abandono não há o intuito de transmitir a coisa a
diversa pessoa. Ocorre que na hipótese do art. 1.479 do Código Civil o
abandono se dá em favor dos credores hipotecários, havendo, ao contrário do
art. 1.275, III, do Código Civil, a intenção de transmitir-se a coisa a outrem.

Por isso, Francisco Eduardo Loureiro entende que

usa a lei de modo impróprio o termo abandono, pois o que se faculta ao
adquirente é a entrega do imóvel ao credor hipotecário ou a sua devolução ao
alienante. Como alerta Marco Aurélio S. Viana, é impróprio falar em abandono
em favor de alguém (Comentários ao novo Código Civil, Rio de Janeiro,
Forense, p. 808). O que criou a lei foi um caso de resilição unilateral do negócio
aquisitivo, mediante devolução ao alienante, ou de entrega ao credor, com o fito
424
de extinguir a hipoteca .

Gladston Mamede salienta algumas conseqüências importantes com o
abandono do imóvel, tal qual delineado no art. 1.275, III, do Código Civil, a
saber:

O abandono do imóvel, referido pelo artigo 1.479 do novo Código Civil, é um
tanto quanto distinto daquele que se encontra previsto nos artigos 1.275, III, e
1.276, caput e §1º, já que não é, efetivamente, um largar o bem, renunciando à
423

NADER, Paulo. Curso de Direito Civil. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, vol. IV, p.
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sua titularidade, mas um deixar a favor de alguém: os credores. O desenho
normativo, assim, fica estranho, pois renunciar à propriedade – ou titularidade –
a favor de pessoa certa, no caso os credores, é dação ou doação. Pior: o
abandono, com o contorno de renúncia ao direito que lhe dá o próprio novo
Código Civil (artigo 1.275, II e III), implicaria uma correlata renúncia a um
eventual superfluum, sem que houvesse qualquer ganho com isso. Com efeito,
se a obrigação garantida pela hipoteca não é cumprida pelo devedor (outrem
que não o titular do bem hipotecado), o bem é levado à praça e, com o produto
arrecadado, paga-se ao credor ou, sendo mais de um e havendo sobra no valor
aferido, aos credores, incluindo as despesas judiciais com a execução. Se, após
todos esses pagamentos, há uma sobra no valor obtido pelo praceamento,
deverá ser ele entregue ao titular do direito que, antes hipotecado, foi praceado,
pois essa sobra lhe pertence. Mas se houve abandono do bem hipotecado, se
425
houve renúncia ao direito sobre o mesmo, não há direito sobre o superfluum .

O abandono do imóvel, por sua vez, também não acarreta a conseqüência
prevista no art. 1.276 do Código Civil426. Não há a arrecadação futura como
bem vago e a transferência ao Município ou à União.

Diante das diferenças entre o abandono previsto no art. 1.479 do Código Civil
e o abandono como hipótese de perda da propriedade, encetada no art. 1.275,
III, do Código Civil, parece que o estabelecido no art. 1.479 significa, nada
mais, nada menos, que a aquiescência do adquirente do imóvel hipotecado
com a execução hipotecária, demonstrando seu propósito de não se insurgir
contra ela. Justamente por isso, a lei prevê essa faculdade apenas a quem não
se tenha obrigado pessoalmente com o pagamento da obrigação. Assim, ao
“abandonar” o imóvel, único bem de seu patrimônio que poderia ser atingido
pelos efeitos da execução, em virtude da seqüela conferida ao credor
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hipotecário, o adquirente não sofreria qualquer outra condenação acessória,
como nas verbas sucumbenciais, despesas de advogado etc..

Gladston Mamede adota essa posição. Para o insigne doutrinador:

Pode-se interpretar o artigo 1.479 de uma outra forma: como anuência do
proprietário do bem hipotecado, terceiro não obrigado pessoalmente ao
cumprimento da obrigação garantida pelo vínculo real, com a execução.
Abandono, assim, seria interpretado como renúncia ao direito de defesa,
aceitando a execução e aguardando o resultado final do processo para descobrir
perdeu-se todo o valor do bem ou se, diante da existência de superfluum, algo
427
ainda lhe cabe .

E, adiante, salienta:

Abandonar o imóvel aos credores, destarte, se traduziria não como renúncia à
titularidade do bem hipotecado, mas como anuência com o procedimento
executório. Destarte, não haveria renúncia aos direitos sobre o superfluum, nem
à ação regressiva contra o devedor, da mesma forma que não se aplicariam o
artigo 1.276, caput e §1º. O que o legislador chama de abandono a favor dos
credores hipotecários nada mais é do que a aceitação da execução do crédito
hipotecário pelo terceiro proprietário do bem hipotecado (e não apenas por seu
adquirente, como equivocadamente, escreveu-se), desde que não esteja
428
pessoalmente obrigado à satisfação do crédito, como se viu .

3.4.2.2

Formalidades

do

abandono

do

imóvel

pelo

adquirente do imóvel hipotecado

O art. 1.480 e seu parágrafo único estabelecem a forma e o prazo para o
abandono do imóvel:
427
428
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Art. 1.480. O adquirente notificará o vendedor e os credores hipotecários,
deferindo-lhes, conjuntamente, a posse do imóvel, ou o depositará em juízo.
Parágrafo único. Poderá o adquirente exercer a faculdade de abandonar o
imóvel hipotecado, até as vinte e quatro horas subseqüentes à citação, com que
se inicia o procedimento executivo.

A entrega do imóvel pode acontecer mesmo antes da ação executiva, através
da notificação ou consignação do adquirente do imóvel hipotecado. A ação
consignatória só terá lugar se nem o credor hipotecário, nem o alienante
quiserem receber o bem. Francisco Cláudio de Almeida Santos assevera que
“o alienante e os credores hipotecários podem recusar-se a receber o bem,
caso em que assiste àquele que está a exercitar seu direito ao abandono do
imóvel a faculdade de depositar o bem em juízo”429.

Entendemos necessária a propositura de ação consignatória em atenção ao
princípio do contraditório e porque as partes têm o direito de mostrar a licitude
da recusa ao não recebimento do bem, como quando, por exemplo, o
adquirente pretende abandonar o bem, mas conserva em seu poder acessórios
do imóvel que também faziam parte da hipoteca.

O deferimento conjunto da posse do imóvel aos credores hipotecários e ao
vendedor implica uma composse em que todos poderão exercer, em conjunto,
atos possessórios, conquanto a posse de um deles não exclua a dos demais.
Poderão os compossuidores chegar a um acordo sobre a forma de
administração do imóvel até sua excussão judicial. Em caso negativo, o juiz
decidirá, deferindo a posse a um ou a um administrador por ele nomeado. Se o
429
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abandono ocorrer antes do ajuizamento da ação executiva e não houver
acordo entre as partes sobre a posse conjunta do imóvel, tal conseqüência
gerará a necessidade de ação de consignação em pagamento, fundada no art.
335, IV, do Código Civil430.

3.4.2.3 Prazo para o abandono

O parágrafo único do art. 1.480, apesar de contido no Código Civil, possui
conteúdo de direito processual, dispondo a respeito do prazo para o abandono.
A lei dispõe que o abandono pode ocorrer antes do início da ação executiva e
perdurará até 24h (vinte e quatro horas) subseqüentes à citação com que se
inicia o processo executivo.

Maria Helena Diniz afirma que, “havendo execução hipotecária ajuizada pelos
credores hipotecários, o adquirente, tomando ciência dela, ao ser citado,
poderá, portanto, optar, dentro de 24 horas, entre o acompanhamento do
processo e o abandono da coisa gravada”431.

O prazo de 24h (vinte e quatro horas) guardava similitude com aquele para
pagamento ou nomeação de bens à penhora previsto no art. 652 do Código de
Processo Civil, antes da reforma trazida pela Lei nº. 11.382/2006. Agora, como

430

Art. 335. A consignação tem lugar: IV. Se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente
receber o objeto do pagamento.
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o prazo para o pagamento da dívida passou a ser de 3 (três) dias432, o dies ad
quem para o abandono do imóvel não mais será de 24h (vinte e quatro horas)
mas, sim, de 03 (três) dias, em posição harmônica com a nova norma de direito
processual.

Gladston Mamede elenca alguns benefícios gerados com o abandono do
imóvel pelo terceiro adquirente, tais como: “fazendo-o, não poderá ser
condenado às verbas sucumbenciais, já que (1) não é o devedor e (2) não
resistiu à pretensão executória. Não perderá, porém, sua condição de parte
interessada no trâmite do feito, já que tem direito ao excesso eventualmente
apurado no praceamento do bem”433.

Observe-se, por fim, que o terceiro adquirente, ainda que não se utilize da
remição ou do abandono do imóvel, deve ser necessariamente citado para o
processo de execução, por envolver expropriação de bem de seu patrimônio.
Tanto é assim que o prazo fatal para o abandono ocorre, agora, nos 3 (três)
dias subseqüentes à citação com que se inicia o processo executivo. Para
corroborar tal posição, servimo-nos das palavras de Francisco Cláudio de
Almeida Santos, ao dispor que, “na execução, embora o adquirente não seja o
devedor, deve ser citado pelo fato de ter-se tornado dono da coisa onerada,
sobre a qual incide o direito de seqüela e que deverá ser penhorada para
oportuna expropriação e alienação judicial”434.

432
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pagamento da dívida.
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3.4.3 Remição pelo devedor e pelos parentes do
devedor hipotecário

A remição feita pelo devedor e pelos parentes do devedor hipotecário encontrase disposta no art. 1.482 do Código Civil com a seguinte redação:

Art. 1.482. Realizada a praça, o executado poderá, até a assinatura do auto de
arrematação ou até que seja publicada a sentença de adjudicação, remir o
imóvel hipotecado, oferecendo preço igual ao da avaliação, se não tiver havido
licitantes, ou ao do maior lance oferecido. Igual direito caberá ao cônjuge, aos
descendentes ou ascendentes do executado.

Caio Mário da Silva Pereira enumera a finalidade da remição a cargo do
executado ou de seus parentes:

A motivação aqui é salvar para a família o bem levado à pública arrematação, e
por um preço que presumidamente não seria prejudicial ao credor, porque, de
um lado, a falta de licitantes é o elemento demonstrativo da ausência de
interesse na sua aquisição, e de outro, o depósito do preço alcançado em nada
afeta a condição do credor, que está alcançando apenas aquilo que
435
efetivamente rendeu a venda judicial .

É importante que se diga que a remição prevista no art. 1.482 do Código Civil,
assim como aquela que ocorre com o adquirente do imóvel hipotecado436,
restringe-se unicamente ao imóvel objeto da hipoteca. Não há a extinção do
débito do devedor hipotecante.

435
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O prazo fatal para que a remição possa ocorrer é até a assinatura do auto de
arrematação ou até a publicação da sentença de adjudicação, como diz a
norma material. Assim, não se pode esquecer que, com a modificação trazida
pela Lei nº. 11.382, de 2006, ao art. 693 do Código de Processo Civil437, não há
mais o hiato de 24h (vinte e quatro horas) que perdurava entre a arrematação e
a assinatura do auto. O auto passa a ser lavrado de imediato, nele
mencionadas as condições pelas quais foi alienado o bem. Com isso, havendo
licitantes, deve ser feita entre o resultado da licitação e a lavratura do auto, o
que gera a necessidade de o executado ou de seus parentes estarem
presentes ao ato ou representados por procurador legalmente capacitado.

Não há diferença de prazo para a remição pelo executado ou por seus
parentes. Confira a lição de Francisco Cláudio de Almeida Santos: “o lapso de
tempo para o exercício dessa faculdade é o mesmo para todos os remitentes,
isto é, até a assinatura do auto de arrematação ou até que seja publicada a
sentença de adjudicação”438.

Insta frisar que a publicação da sentença de adjudicação não mais existe no
ordenamento processual civil brasileiro. Sua aplicação ocorria quando havia
mais de um pretendente à adjudicação do bem pelo mesmo preço, ocasião em
que se procedia a uma licitação entre eles, resolvida por sentença439. Agora, os
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artigos 714 e 715 do Código de Processo Civil foram revogados, bem como a
seção que tratava da remição dos bens no processo de insolvência (CPC, arts.
787 a 790). A adjudicação passou a ser o modo preferencial de expropriação
de bens do executado e os bens só serão levados à alienação particular ou
pública se o credor não manifestar interesse em adjudicá-los. Por sua vez, o
§2º do art. 685-A,do Código de Processo Civil estipula que havendo mais de
um pretendente, proceder-se-á entre eles à licitação; em igualdade de oferta,
terá preferência o cônjuge, descendente ou ascendente, nessa ordem. Tal
incidente processual passa a ser resolvido por meio de decisão interlocutória,
expedindo-se, em seguida, auto de adjudicação e não mais sentença de
adjudicação440. Portanto, não há mais sentença de adjudicação no processo de
execução, mas, apenas, a confecção de auto de adjudicação, termo final para
o pedido de remição dos bens pelo devedor ou por seus parentes.

Veja-se que na nova redação dada à Subseção VI-A do Código de Processo
Civil, com o advento dos artigos 685-A e 685-B, a legitimidade para a
adjudicação dos bens passou a ser do exeqüente, do credor com garantia real,
dos credores concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem, do cônjuge,
dos descendentes ou ascendentes do executado. Não figura nesta lista o
próprio devedor, porquanto este não pode querer adjudicar um bem que já está
em seu patrimônio. Havendo, todavia, pedido de adjudicação, antes da
lavratura do auto, o devedor possui legitimidade para remir o bem, com base
no art. 1.482 do Código Civil, oferecendo preço igual ao do maior lance
com observância dos requisitos exigidos pelo art. 703. §2º. Surgindo licitação, constará da
carta a sentença de adjudicação, além das peças exigidas pelo art. 703.
440
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oferecido. Da mesma forma, havendo pedido de adjudicação por parte do
exeqüente ou de credor hipotecário, os parentes do devedor podem requerer
também a adjudicação, realizando-se licitação entre eles, ou a remição do
imóvel, antes da lavratura do auto de adjudicação. Havendo mais de um
pretendente para a remição do bem, terá preferência o devedor. Depois dele, a
preferência será dada de acordo com a regra do §3º do art. 685-A do Código
de Processo Civil.

A remição dos bens pelo devedor ou por seus parentes não acarreta a extinção
da execução, podendo esta prosseguir pelo valor restante, após o desconto do
valor do bem remido. Todavia, passa o antigo credor hipotecário à condição de
quirografário. Nelson Rosenvald assevera que, “como se trata de resgate de
bens, e não da execução propriamente dita, o devedor hipotecante ficará ainda
pessoalmente responsável perante o credor pelos créditos que excedam o
valor alcançado pela res na remição”441.

Surge, então, uma questão que ainda é objeto de polêmica na doutrina
nacional. Se o bem for remido pelo devedor ou por seu cônjuge, poderá o
antigo credor hipotecário, agora alçado à condição de quirografário, penhorar
novamente o bem?

Carlos Roberto Gonçalves, ao enfrentar o tema, assevera que

predomina o entendimento de que, se o credor não ficar plenamente satisfeito
no executivo hipotecário, encerrado com a remição do imóvel pelo devedor ou
pela sua família, continua sendo titular de direito contra o executado pelo saldo,
porém, não está autorizado a penhorar o bem remido, ainda que a remição
441
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tenha sido efetivada pelo próprio devedor ou por sua esposa, estando casados
442
pelo regime da comunhão universal .

Compartilha desse posicionamento Caio Mário da Silva Pereira ao afirmar que
o credor não plenamente satisfeito na execução hipotecária, encerrada, com a
remição do bem pelo próprio devedor ou pelos membros de sua família
(cônjuge, ascendente, descendente), continua titular de direito contra o
443
executado, pelo saldo, mas lhe não assiste o de penhorar o bem remido .

Elenca as seguintes razões para tanto: (a) se fosse possível ao exeqüente
perseguir o bem hipotecado após a remição, seria esta uma inutilidade; (b) se o
devedor continuasse a responder com o imóvel pelo remanescente da dívida, a
remição que foi criada para favorecer o devedor e sua família acabaria por
converter-se em sistema protetor do credor, proporcionando-lhe desde logo um
pagamento parcial com a operação remissiva, e recolocaria o bem ao alcance
da execução pelo saldo da dívida; (c) se fosse possível ao credor prosseguir
contra o executado, fácil seria a este remir por interposta pessoa (cônjuge,
descendente, ascendente) e, então, consagraria a própria lei a burla aos seus
princípios, permitindo que se fizesse por via travessa, o que pela direta não
lograria o devedor.

Aldemiro Rezende Dantas Junior, contudo, perfilha tese oposta. Para o autor,

se quem remiu foi o próprio devedor, o bem remido voltou para o seu patrimônio,
devendo-se pois observar que: a) a remição não torna o bem impenhorável; b)
pelo saldo, o credor que era hipotecário se transforma em quirografário; c)
442
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outros credores desse mesmo devedor, sejam quirografários ou não, ao
cobrarem judicialmente seus créditos, podem penhorar esse bem que foi remido
(pois o mesmo, repete-se, não se tornou impenhorável). Logo, se for adotada
posição diferente dessa que ora se defende, chegar-se-á à seguinte e absurda
conclusão: os outros credores quirografários podem penhorar esse bem, mas o
antigo credor hipotecário, que agora também é quirografário, não pode fazê-lo.
Ou seja, os demais credores estarão na verdade recebendo uma preferência,
em relação ao antigo hipotecário, e este estará sendo punido e discriminado
pelo fato de um dia ter sido credor hipotecário, tendo por garantia aquele mesmo
bem. Ora, é evidente que essa conclusão absurda não pode ser aceita, daí
444
porque também deve ser rejeitada a idéia que lhe deu origem .

Em análise do tema, verifica-se, com toda a vênia, que o pensamento de
Aldemiro Rezende Dantas Junior contém um equívoco em sua base.

Os credores quirografários não estarão recebendo uma preferência em relação
ao antigo credor hipotecário, simplesmente porque o antigo credor hipotecário
recebeu o valor do imóvel objeto da garantia. Assim, o devedor já teve
descontado de seu patrimônio o valor pago para remir o bem que seria
excutido. Da mesma forma, cremos que, se o credor quirografário penhorar um
bem qualquer do patrimônio do devedor e o cônjuge do devedor requerer a
adjudicação do imóvel, sendo esta levada a efeito, não poderá também o
credor quirografário, havendo reliquum a ser exigido, voltar a requerer a
penhora sobre a meação do imóvel de propriedade do devedor. Como
salientou Caio Mário da Silva Pereira, entendimento diferente geraria a
inutilidade da remição pelo devedor, o que faria com que ele viesse sempre a
se utilizar de interposta pessoa, consagrando a própria norma dispositivo apto
a burlá-la, o que demonstra o acerto da primeira posição.
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3.4.4 Remição pelos herdeiros do devedor hipotecário

O art. 1.429 do Código Civil estatui que os sucessores do devedor não podem
remir parcialmente o penhor ou a hipoteca na proporção dos seus quinhões;
qualquer deles, porém, pode fazê-lo no todo. E o parágrafo único aduz que o
herdeiro ou sucessor que fizer a remição fica sub-rogado nos direitos do credor
pelas quotas que houver satisfeito.

Cumpre trazer a lume crítica de Aldemiro Rezende Dantas Junior, quando
afirma que

os sucessores do devedor”, a que se refere o Código, não são necessariamente
aqueles que sucedem causa mortis, pois tal restrição não foi feita pelo
legislador. Assim, a regra contida no artigo sob comento também se aplica aos
sucessores por ato inter vivos, como por exemplo na hipótese de ter o devedor,
com a anuência do credor, transferido a obrigação para duas ou mais pessoas,
que assumiram em conjunto a posição de devedores e, ao mesmo tempo,
receberam também a propriedade da coisa oferecida em garantia. E tanto é
assim que, no parágrafo único deste mesmo artigo, o legislador se referiu a
“”herdeiro ou sucessor””, deixando clara a abrangência ampla de suas
445
disposições .

Além dos sucessores a título singular também se enquadrarem na modulação
normativa do art. 1.429 do Código Civil, deve-se destacar, ademais, que a
proibição da remição parcial da hipoteca, na exata proporção dos quinhões que
foram atribuídos a cada devedor, resulta da aplicação da indivisibilidade do
vínculo da garantia real. Ainda que apenas parte proporcional da dívida lhe
tenha sido atribuída, não poderá o devedor remir a dívida hipotecária no
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montante de seu quinhão, uma vez que o vínculo da garantia real permanece
indivisível. Caso prefira fazê-lo no todo, aí, sim, sub-rogar-se-á nos direitos do
credor pelas quotas que houver satisfeito, ou seja, descontada a parte que lhe
toca para o cumprimento da obrigação, nos exatos termos do parágrafo único
do art. 1.429 do Código Civil.

3.4.5 Remição pela massa em caso de falência ou
insolvência

A remição pela massa em caso de falência ou de insolvência vem expressa no
art. 1.483 do Código Civil cujo teor consagra que no caso de falência, ou
insolvência, do devedor hipotecário, o direito de remição defere-se à massa, ou
aos credores em concurso, não podendo o credor recusar o preço da avaliação
do imóvel. O parágrafo único estabelece que pode o credor hipotecário, para
pagamento de seu crédito, requerer a adjudicação do imóvel avaliado em
quantia inferior àquele, desde que dê quitação pela sua totalidade.

Aldemiro Rezende Dantas Junior salienta que “o artigo em estudo já apresenta,
desde o início, a indicação precisa das situações nas quais deve ser aplicado:
no caso de falência ou de insolvência do devedor hipotecário. Falência quando
se tratar de devedor comerciante, e insolvência na hipótese contrária”446. E,
mais à frente, adverte que,
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no caso da massa falida, a remição deverá solicitada pelo síndico, uma vez que
a este incumbe a representação ativa e passiva, em juízo, dessa referida massa
(CPC, art. 12, III). E se for a hipótese de insolvência, os credores em concurso
serão representados pelo administrador, sob cuja custódia e responsabilidade se
encontra a massa dos bens e a quem incumbe representar a massa ativa e
447
passivamente (CPC, arts. 763 e 766, II) .

Francisco Cláudio de Almeida Santos, diante das novas disposições do Código
de Processo Civil e da nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresas,
não vê mais aplicação do art. 1.483 às falências, mas, apenas, à insolvência
civil, ao afirmar que

o CPC em vigor não contém nenhuma norma sobre a devolução do direito de
remição à massa falida; a nova lei de recuperação de empresas e de falências
(Lei 11.101/2005) também nada contém sobre a matéria. Aliás, tendo em vista a
sistemática adotada para a realização do ativo na nova lei de quebras (arts. 139
a 148), não nos parece que o art. 1.483 tenha qualquer aplicação na falência,
448
ficando, assim, restrito às alienações de bens do devedor na insolvência civil .

A decretação da falência suspende o curso da prescrição e de todas as ações
e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares
do sócio solidário, de acordo com o art. 6º da Lei nº. 11.101/2005. Mas há duas
situações a considerar, em que se amplia a exceção à regra da suspensão das
execuções contra a massa falida.

Fábio Ulhoa Coelho leciona:

Assim, devem continuar tramitando simultaneamente à falência:
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a) Execução individual com hasta já designada. O juiz da falência pode, na
sentença declaratória, determinar que não se suspendam as execuções
individuais com hasta já designada como medida de economia processual.
Sendo um dos objetivos da falência a venda dos bens do ativo da falida, e a
execução individual estando já adiantada a ponto de se encontrar às vésperas
da alienação judicial, recomenda o princípio da economia que se realize o ato
nesta última. Nesse sentido, a hasta (praça ou leilão) é realizada na época da
designação, mas o seu produto não é levantado pelo exeqüente, e sim entregue
à massa. O credor que movia a execução individual deverá habilitar o seu
crédito na falência. Resultando infrutífera a hasta, e não mais subsistindo as
razões de economia processual que justificavam a exceção, suspende-se
também essa execução individual. O bem penhorado é arrecadado para
oportuna alienação na falência.
b) Execução individual com hasta já realizada. Esta execução não se suspende
porque, na verdade, o bem da devedora já foi liquidado. Considera-se, então,
que a execução individual atingiu seu objetivo antes da decretação da falência.
Nesta hipótese, o credor que movia a execução individual levanta, do produto
apurado em hasta, o valor de seu crédito. Se o produto da venda judicial do bem
penhorado não for suficiente para a integral satisfação do crédito exeqüendo, o
credor poderá habilitar na falência o saldo em aberto. Se, após, o pagamento do
exeqüente individual, restar ainda produto da hasta, ele será entregue à
449
massa .

Na primeira hipótese, ou seja, havendo uma execução individual com hasta já
designada, poderá o juiz da falência determinar que a execução não será
suspensa. Neste caso, ainda que se considere que um dos objetivos da
falência é a realização da venda do ativo do falido, nada impede que a massa,
através de seu síndico, diante do caso concreto, utilize-se da faculdade de
remir o bem hipotecado, para impedir que ele saia de seu patrimônio, por
verificar, por exemplo, que o imóvel poderá obter um valor muito maior, caso
seja alienado em bloco com outros bens que integram cada um dos
estabelecimentos do devedor450. Nesta hipótese, o credor não poderá recusar o
valor da avaliação do imóvel, até mesmo porque esse valor não lhe será
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entregue, mas devolvido à massa, cabendo apenas ao credor hipotecário
habilitar seu crédito na falência.

Maria Helena Diniz parece aceitar essa possibilidade quando afirma que

é possível remir, em benefício da massa, mediante autorização judicial, bens
apenhados, penhorados ou legalmente retidos. Portanto, a remição, nesta
hipótese, far-se-á independentemente da realização da praça, tomando-se por
base o valor da avaliação oficial. Não poderá o credor recusá-la, mesmo que a
soma não cubra a dívida; pelo que faltar o credor hipotecário concorrerá com os
quirografários em igualdade de condições (Lei n. 11.101/2005, arts. 83, III, VI,
451
§1º; 22, III, m, 149, in fine e 153) .

O parágrafo único do artigo 1.483 do Código Civil permite ao credor
hipotecário, para pagamento de seu crédito, requerer a adjudicação do imóvel,
ainda que avaliado em quantia superior à de seu crédito, desde que dê
quitação pela sua totalidade.

Francisco Cláudio de Almeida Santos, ao discorrer sobre a possibilidade de
adjudicação do imóvel pelo credor hipotecário, entende que “a hipótese, em
princípio, é de aplicação no curso do procedimento da insolvência civil. Poderá,
entretanto, ocorrer na falência, desde que aprovada pela assembléia-geral de
credores e homologada pelo juiz (art. 145 da Lei 11.101/2005)452. Neste caso,
não poderá o credor hipotecário concorrer com os quirografários em igualdade
de condições, em relação ao reliquum.

Maria Helena Diniz menciona que
451
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o credor hipotecário poderá, se quiser, para pagamento de seu crédito, requerer
a adjudicação do imóvel avaliado em quantia inferior áquele, desde que dê
quitação pela sua totalidade (CC, art. 1.483, parágrafo único), sujeitando-se ao
prejuízo oriundo da diferença entre este e o valor do imóvel onerado, pois não
mais poderá o credor adjudicante concorrer ao rateio final sobre os demais bens
não hipotecados, relativamente àquela diferença. Dada a quitação, o credor
hipotecário que requereu a adjudicação do imóvel onerado não mais poderá ser
admitido no processo de falência ou insolvência de seu devedor, ante a extinção
453
do vínculo que o prendia a ele .

De fato, neste caso específico, contrariando a regra geral, o direito de remição
será afastado pelo direito à adjudicação, que gozará de preferência, justamente
por também trazer uma vantagem especial à massa, consistente na quitação
conferida pelo credor à totalidade do débito. Aldemiro Rezende Dantas Junior
consagra essa tese, ao afirmar que,

além disso, aqui também se foge à regra geral pelo fato de que essa
adjudicação, requerida pelo credor, prevalecerá sobre o direito de remição da
massa ou dos credores em concurso. No caso, portanto, o direito de remição
será afastado pelo direito de adjudicação. Convém lembrar, mais uma vez, que
essa regra só encontra aplicação especificamente nos casos de falência ou
454
insolvência do devedor hipotecário, e não em outras situações .

Por sua vez, Washington de Barros Monteiro também ressalva a interpretação
restritiva que se deve dar ao tema, legitimando tal procedimento apenas ao
credor hipotecário, quando destaca “...que a norma do parágrafo único do art.
1.483 é de interpretação restritiva, de sorte que apenas o credor hipotecário faz
jus à adjudicação, que não pode ser demandada por outros credores”455.
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Todavia, para que a adjudicação pelo credor hipotecário possa ocorrer, faz-se
imprescindível que não existam outros credores que gozem de preferência ou
de privilégio superior em relação ao credor hipotecário, de acordo com o
quadro geral de credores estabelecido no art. 149 da Lei nº. 11.101/2005.
Gladston Mamede não deixou escapar tal observação, ao gizar:

a existência de créditos que, por lei, preferem o crédito com garantia real faz
com que mesmo os bens gravados tenham o produto de sua venda utilizado, em
primeiro lugar, a bem daqueles direitos que, por sua natureza, são preferíveis a
todos os demais. Somente numa eventual sobra no preço obtido pelo bem,
satisfeitos os créditos que preferem o crédito hipotecário, definir-se-á a
456
preferência do credor da hipoteca, afirmada sobre os credores pignoratícios .

Como não nos parece plausível que o próprio juiz da execução singular
determine a intimação de algum credor com crédito preferencial em relação ao
credor hipotecário, o que geraria um concurso de preferência que não se
mostra idôneo em se tratando de execução concursal, entendemos que a
solução neste caso seria o juiz da execução individual remeter o pedido de
adjudicação do bem ao juiz da falência, para que, após consolidado o quadro
geral de credores, destine o bem à adjudicação do credor, em atenção à ordem
prevista no art. 83 da Lei nº. 11.101/2005.

Por fim, hipótese interessante poderá ocorrer quando a avaliação do imóvel
superar o valor do crédito do credor que deseja adjudicar o bem. Será possível
o exercício do direito de adjudicação pelo credor hipotecário nessa situação? A
solução parece ter sido encontrada por Maria Helena Diniz, ao salientar que,
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para que a adjudicação possa ocorrer, o credor hipotecário457 deverá repor em
favor da massa a diferença entre a avaliação do imóvel e o montante do débito.
São suas palavras:

Se a avaliação do imóvel gravado foi maior do que o quantum devido, o credor
hipotecário apenas poderá requerer a adjudicação se vier a repor em favor da
massa falida ou dos outros credores em concurso a diferença entre o montante
458
do débito e o valor conferido pela avaliação oficial .

3.5 AVALIAÇÃO PRÉVIA DO IMÓVEL HIPOTECADO

O art. 1.484 dispõe que “é lícito aos interessados fazer constar das escrituras o
valor entre si ajustado dos imóveis hipotecados, o qual, devidamente
atualizado, será a base para as arrematações, adjudicações e remições,
dispensada a avaliação”459.
O credor e o devedor hipotecário podem muito bem, de acordo com as livres
manifestações, avaliar previamente o imóvel que será dado em hipoteca e
fazer constar da escritura particular ou pública o valor do imóvel.

Geralmente, ao oferecer o bem em garantia, tanto o credor, como o devedor
hipotecário sabem qual o valor que ele representa no mercado. O credor só
457
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aceita determinado imóvel em hipoteca por saber o quanto ele vale, se é de
difícil ou fácil comercialização, as benfeitorias nele realizadas, enfim, uma série
de determinantes que são levadas em consideração para se aceitar ou não a
garantia. Para isso, os credores, sobretudo as instituições financeiras, realizam
a avaliação assessorados por técnicos especializados, que consideram várias
características da propriedade com o propósito de se chegar ao valor real.

Ao se verificar na prática forense o dispêndio de tempo e de dinheiro
acarretado pelas avaliações realizadas no curso do processo de execução,
fonte de intermináveis incidentes que servem para procrastinar o encerramento
da fase executiva460, com mais razão se mostra a existência e a eficácia deste
dispositivo.

Azevedo Marques, ainda sob a égide do art. 818 do Código Civil de 1916,
mencionava a utilidade da avaliação prévia:

A primeira regra do texto é utilíssima. Si o credor e o devedor combinarem
desde logo um valor para da hasta pública, nenhuma necessidade haverá da
avaliação judicial, que é opinativa e pode dar lugar a chicanas como a
parcialidades e divergências dos avaliadores, máxime entre nós, onde a
variação de valores é grande e freqüente. Esse ajuste de preço pelos únicos
interessados destina-se a servir de início á licitação pública. A opinião de
avaliadores judiciaes não é melhor do que a dos interessados, nem vae influir na
concorrência publica, que obedece á lei da offerta e da procura a qual, só ella,
461
determina o verdadeiro preço da occasião .

460

Basta dizer que a questão a respeito do simples quantum dos honorários periciais pode
demandar uma delonga processual grande e, geralmente, uma das partes, ao não ficar
satisfeita, questiona o trabalho do perito, suscitando a realização de uma nova avaliação,
apresentando, para tanto, sempre laudos unilaterais por ela encomendados.
461
AZEVEDO MARQUES, J.M. A Hypotheca. 3. ed. São Paulo: RT, 1933, p. 132.
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Vislumbre-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar as disposições do
revogado art. 818462 do Código Civil de 1916, entendia que a permissão da
avaliação prévia entre os interessados tinha sido revogada pelo Código de
Processo Civil de 1973.

Confira-se julgado da Quarta Turma, da lavra do Ministro Athos Carneiro:

Hipoteca Convencional, contida em contrato de abertura de crédito bancário.
Artigo 818 do Código Civil. Tema relativo à necessidade de avaliação do bem
hipotecado.
A avaliação do bem objeto da penhora é indispensável, nas execuções regidas
pelo Código de Processo Civil, salvante as hipóteses do artigo 684, do mesmo
Código. A norma de natureza processual, contida no artigo 818 do Código Civil,
é de considerar-se revogada pela legislação processual posterior.
Recurso não conhecido

463

.

Posteriormente, a mesma Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça voltou
a reapreciar o tema e manteve a mesma posição, consubstanciada na seguinte
ementa:
Processual Civil. Execução. Adjudicação de Imóvel. Matéria de fato. Revisão.
Impossibilidade. Súmulas ns. 5 e 7-STJ. CC, art. 818. Não prevalência sobre as
normas processuais mais modernas.
A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial” Súmula
7-STJ.
Não prevalência da disposição de caráter processual do art. 818 do Código Civil,
em face dos preceitos adjetivos mais modernos, que autorizam a avaliação dos
bens dados em garantia, independentemente do valor acordado para o bem na
escritura em que constituída a hipoteca.
Agravo Improvido

462

464

.

Art. 818. É lícito aos interessados fazer constar das escrituras o valor entre si ajustado dos
imóveis hipotecados, o qual será a base para as arrematações, adjudicações e remissões,
dispensada a avaliação. As remissões não serão permitidas antes de realizada a primeira
praça nem depois da assinatura do auto de arrematação.
463
REsp 5623/SP; Relator Ministro Athos Carneiro; Quarta Turma; DJ: 11/06/1991; DP:
05/08/1991, p. 10005.
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Contudo, com o advento do Código Civil de 2002, a possibilidade da avaliação
prévia entre os interessados novamente foi admitida. Exsurge, então, a
seguinte pergunta: será que a dispensa da avaliação prévia somente é
permitida nas hipóteses do art. 684 do Código de Processo Civil, não havendo
qualquer possibilidade de os interessados previamente determinarem o valor
do bem que será levado à praça?

Parece-nos equivocada a posição do Superior Tribunal de Justiça. Pelas
próprias disposições das normas processuais, a avaliação prévia poderia muito
bem encaixar-se em uma das hipóteses de dispensa de avaliação.

Na execução hipotecária, a penhora deve recair necessariamente sobre o
imóvel objeto da garantia465. No prazo de 10 (dez) dias da intimação desta
penhora, o executado pode “atribuir valor aos bens indicados à penhora” (inciso
V, do art. 668, do CPC), que poderá ser perfeitamente o valor constante das
escrituras. Se o exeqüente concordar com a estimativa feita pelo executado,
não haverá necessidade de se proceder à avaliação (art. 684, I, do Código de
Processo Civil).

Mas e se o executado não atribuir valor aos bens indicados à penhora? Ora,
ele já os indicou, em conjunto com o credor, quando fez constar das escrituras
o valor do bem. Não há critério melhor do que esse para aferir o valor alegado
pelo executado como sendo o valor real do bem hipotecado, agora levado à

464

AgRg no Ag 305622/RJ; Relator Ministro Aldir Passarinho; Quarta Turma; DJ: 12/03/2002;
DP: 20/05/2002, p. 148.
465
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 406.626/SP; Relatora
Ministra Nancy Andrigui; Terceira Turma; DJ: 02/04/2002
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penhora. Seria um excesso de preciosismo exigir que o executado pratique um
ato processual, apenas para que se configure a desnecessidade de avaliação
do bem.

Concordando o exeqüente com a avaliação anterior, simplifica-se bastante o
procedimento, acarretando uma economia de tempo e dinheiro importantíssima
para a efetivação da garantia.

Não olvidemos que o valor ajustado e constante da escritura deverá ser
“devidamente atualizado”, de acordo com a regra do art. 1.484 do Código Civil.
Em fato, Silvio de Salvo Venosa salienta que:

em período inflacionário, mostrou-se inconveniente essa fixação de preço, até
mesmo pelas dificuldades apresentadas pelos inúmeros índices de correção
monetária do passado e pela experiência dos planos econômicos. O dispositivo
é útil em economia estável, dispensando-se, com economia patente, avaliação
do imóvel, para eventual praça. Permitiu agora o mais recente ordenamento a
atualização do valor, sem a qual o dispositivo poderia cair no esquecimento.
Dúvida pode surgir quando as partes fixarem esse valor e quando da execução
se mostra ínfimo ou excessivo, ainda que aplicados índices de correção. A única
solução será a efetivação da avaliação atual do bem, tornando inútil o que foi
convencionado pelas partes, as quais não podem ser prejudicadas na realização
466
do efetivo valor decorrente da hipoteca .

Como nova avaliação pode ser feita, mesmo quando a anterior foi realizada por
perito designado pelo juiz, na hipótese de se verificar, posteriormente à
avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem (art. 683, II, do
CPC), nada impede que o magistrado tenha, a priori, como certa e plausível a
avaliação prévia do valor do bem, mantendo-a, mas permitindo que as partes,
querendo e desde que tragam aos autos fundada dúvida, acompanhada de
documentos, demonstram que ocorreu uma majoração ou diminuição
466

VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2007, vol. V, p. 551.
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superveniente, acabando por acarretar grande modificação para mais ou para
menos no valor do bem. Após ouvir a parte contrária467, o magistrado proferirá
decisão a respeito da necessidade ou não de nova avaliação.

Essa posição é mais ponderada e atende melhor aos interesses das partes e
aos princípios da economia e celeridade processual. Tito Fulgêncio previa essa
possibilidade ao alinhavar que:

ajuste é clausula licita, que é de se guardar. O imperativo do verbo junto á
dispensa da avaliação excluem a intervenção do juiz, requerido ou não para
impor, mediante avaliação, outra base para as arrematações, adjudicações e
remissões. Mas não tolhe a autonomia da vontade dos interessados na
determinação de outro valor básico, por elles mesmos ou por louvados, por
468
occasião da praça, á vista das alterações occurrentes .

Serão essas novas situações, que poderão ou não existir, que demonstrarão a
necessidade ou não de nova avaliação. O que não se pode permitir é tolher os
efeitos ab initio da avaliação realizada pelas partes. Aldemiro Rezende Dantas
Junior reforça essa posição, ao defender

que o valor ajustado pelas partes interessadas, constante do instrumento
hipotecário, será a base a ser observada no processo, não podendo qualquer
dos convenentes contra ele se insurgir, a menos que fatos supervenientes e
imprevistos venham a modificar gravemente o equilíbrio que havia quando o
469
ajuste foi feito .

467

Art. 398. Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento ao autos, o juiz
ouvirá, a seu respeito, a outra, no prazo de 5 (cinco) dias.
468
FULGÊNCIO, Tito. Direito Real de Hypotheca. São Paulo: Livraria Acadêmica, 1928, p.
164.
469
DANTAS JUNIOR, Aldemiro Rezende; ROMITTI, Mário Muller. Comentários ao Código
Civil Brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2004, vol. XIII, p. 656.
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Se houver a necessidade de uma outra avaliação judicial, desta vez realizada
em juízo, é importante observar que essa avaliação não se subordina, por
completo, à perícia judicial realizada de acordo com o art. 421 do Código de
Processo Civil, não haverá qualquer direito às partes para a apresentação de
quesitos ou a indicação de assistentes técnicos, o que serve para simplificar,
em muito, sua realização. De fato, a posição de José Frederico Marques é
clara:

Não havendo embargos à execução que tenham sido admitidos, o processo
executivo flui sem interrupção, pelo que o juiz, efetivada que está a penhora,
‘nomeará um perito para estimar os bens penhorados, se não houver, na
Comarca, avaliador oficial’ (art. 680). No caso, direito não têm as partes de
470
indicar assistente .

Esse é o entendimento de Humberto Theodoro Junior, quando dispõe que

as regras a seguir, no entanto, não são as da prova pericial regulada pelo
processo de conhecimento. Aqui há regulamentação própria, de modo que não
incidem aquelas do processo de cognição, cuja aplicação ao processo executivo
só se faz em caráter subsidiário.

Mais à frente, continua: “ainda por se tratar de ato executivo com
regulamentação própria, não cabe às partes o direito de indicar assistentes
técnicos para participar da avaliação de bens penhorados471.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também é concorde nesse
sentido:

470

FREDERICO MARQUES, José. Manual de Direito Processual Civil – Processo de
Execução e Cautelar. 5. ed. Campinas: Millennium, 1998, vol. IV, p. 179.
471
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de
Janeiro, vol. IV, p. 440.
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Execução. Avaliação do bem penhorado.
Indicação de Assistente Técnico. Não é necessária a indicação. Compete ao juiz
nomear um perito para estimar o bem, conforme o disposto no art. 680 do
Código de Processo Civil.
Nulidade da avaliação. Improcedência da sua argüição.
Agravo Regimental não provido

472

.

Processo Civil. Execução. Avaliação do bem penhorado.
Compete ao juiz nomear um perito para estimar o bem, sendo desnecessária a
indicação de assistente técnico (art. 680, do CPC).
Recurso Improvido

473

.

3.6 DURAÇÃO E PRORROGAÇÃO DA HIPOTECA

O artigo 1.485 do Código Civil preconiza que

mediante simples averbação, requerida por ambas as partes, poderá prorrogarse a hipoteca, até 30 (trinta) anos da data do contrato. Desde que perfaça esse
prazo, só poderá subsistir o contrato de hipoteca, reconstituindo-se por novo
título e novo registro; e, nesse caso, será mantida a precedência, que então lhe
competir.

O Código Civil de 2002 havia estipulado o prazo máximo da hipoteca pelo
período de 20 (vinte) anos, mas com a Lei n. 10.931/2004 o prazo aumentou
para 30 (trinta) anos, como era no regime do Código Civil de 1916474.

472

AgRg no AG 51.669/SP; Relator Ministro Nilson Naves; DJ: 08/08/1994.
RMS 5.197/SP; Relator Ministro Anselmo Santiago; DJ 26/08/1998.
474
O Código Civil de 1916 continha o prazo de 30 (trinta) anos. A Lei nº. 2.437/1955 reduziu-o
para 20 (vinte) anos, voltando a ser de 30 (trinta) anos com o advento da Lei nº. 5.652/1970. O
Código Civil de 2002 reduziu-o novamente para 20 (vinte) anos. A Lei nº. 10.931/2004, fixou o
prazo de 30 (trinta) anos, atualmente vigente.
473
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A prorrogação do prazo de vencimento da hipoteca inequivocamente acarreta a
modificação do negócio jurídico inicialmente estipulado entre as partes. O
princípio da especialização exige a fixação do prazo para pagamento475 no
contrato de hipoteca. Esse prazo, como previsto no art. 1.485 do Código Civil,
pode ser alterado pela vontade das partes até o máximo de 30 (trinta) anos.
Sua modificação, por envolver direito real de garantia, só pode ser feita, a teor
do art. 108, do Código Civil476, por instrumento público, salvo se tratar de
imóvel de valor inferior a 30 (trinta) vezes o salário mínimo vigente.

Essa é a posição de Gladston Mamede, quando aduz que

é inevitável reconhecer que o ato de prorrogação é tão grave em suas
implicações quanto o ato de constituição, modificando a relação jurídica original,
em seu aspecto temporal, dilargando-a no tempo. Parece-me certo, portanto,
que o instrumento público se impõe, excetuadas as hipóteses nos quais seja
477
dispensado .

Também é a de Aldemiro Rezende Dantas Junior, ao observar que:

ao contrário do que ocorria na vigência do Código Civil anterior, onde essa
prorrogação poderia ser feita através de instrumento particular, parece-nos que
o Código Civil de 2002 está a exigir a escritura pública, todas as vezes em que o
valor do bem hipotecado superar o equivalente a trinta vezes o salário
478
mínimo .

475

Art. 1.425. Os contratos de penhor, anticrese ou hipoteca declararão, sob pena de não
terem validade: II – o prazo fixado para pagamento.
476
Art. 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos
negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos
reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País.
477
MAMEDE, Gladston. Código Civil Comentado. São Paulo: Atlas, 2003, vol. XIV, p. 399.
478
DANTAS JUNIOR, Aldemiro Rezende; ROMITTI, Mário Muller. Comentários ao Código
Civil Brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2004, vol. XIII, p. 662.
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O prazo inicial deve ser contado a partir da data do registro do hipoteca e não
do contrato principal. Se é certo que, na maioria das vezes, ambos são feitos
em conjunto, não menos certo é que podem ser feitos em momentos distintos,
primeiramente, celebrando-se o contrato principal e, apenas posteriormente,
outorgando-se o contrato acessório de garantia hipotecária. É a partir do
registro do contrato acessório em que se constituiu a garantia que se conta o
dies a quo para se chegar ao prazo fatal de 30 (trinta) anos.

Aldemiro Rezende Dantas Junior novamente salienta que, “de fato, quando o
Código Civil se refere aos 20 anos “da data do contrato”, está a se referir à
convenção acerca da garantia hipotecária”479.

A averbação requerida por ambas as partes só tem a eficácia de prorrogar a
hipoteca desde que venha a ser feita antes do vencimento da dívida cuja
garantia busca-se prorrogar. Caso a averbação ocorra após o vencimento, não
impedirá que os outros credores sub-hipotecários possam ajuizar ação
executiva, desde, é claro, que suas dívidas também já estejam vencidas, ou
que possam remir a execução do credor que busca a prorrogação de sua
hipoteca.

Esse entendimento é seguido pela maioria de nossos civilistas. Azevedo
Marques, por exemplo, adverte:

si a prorrogação é averbada antes do vencimento da primeira hypotheca,
prevalece contra os outros credores anteriormente inscriptos; si, porém, a
averbação é feita depois do vencimento, não impedirá que os sub-hypothecarios
479

ibid., p. 663.
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reputem vencida a primeira hypotheca e usem do direito de remil-a, afim de
480
poderem excutir o imóvel (art. 813 e 814) .

Washington de Barros Monteiro advoga a mesma tese ao pontificar que “a
prorrogação não pode afetar direitos de terceiros. Nessas condições, ela não
atingirá cobrança iniciada pelo credor de segunda hipoteca, depois de vencida
a primeira”481.

Idêntica posição é externada por Orlando Gomes:

Para que produza o efeito de manter a precedência da hipoteca, é preciso que a
hipoteca seja prorrogada antes do vencimento. A averbação deve ser feita
igualmente antes do vencimento da dívida. Do contrário, os credores
482
subipotecários poderão usar do direito de remissão .

Há, é verdade, posição intermediária, que entende que a averbação, mesmo
requerida antes do vencimento, só mantém a preferência, desde que não
prejudique terceiros com direitos reais posteriormente inscritos.

Essa é a linha de pensamento de Ademar Fioranelli, ao sublinhar que

importante, também, que mesmo no caso de prorrogação dentro do prazo de 30
anos, não pode ela ter o efeito de prejudicar terceiros com direitos reais
posteriormente inscritos (credor de segunda ou terceira hipoteca, por exemplo),
que ficariam obrigados a aguardar o prazo de prorrogação da primeira hipoteca
para exercitar seus direitos. Por isso que, em nosso entender, a faculdade
contida na primeira parte do supracitado art. 817, só pode ser exercida, com
efeitos jurídicos, quando a prorrogação não ofender direitos que terceiros já
pudessem exercer no momento em que se vencesse o primeiro prazo, isto é, a
480

AZEVEDO MARQUES, J.M. A Hypotheca. 3. ed. São Paulo: RT, 1933, p. 145.
BARROS MONTEIRO, Washington de. Curso de Direito Civil. 38. ed. São Paulo: Saraiva,
2007, vol. III, p. 421.
482
GOMES, Orlando. Direitos Reais. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, pp. 421-422.
481
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prorrogação, como ocorre com a troca de grau, não podendo trazer prejuízo ao
direito dos credores intermediários. O credor da segunda hipoteca é obrigado a
483
esperar o vencimento da primeira, mas não o de sua prorrogação .

Afrânio de Carvalho pondera, apoiado em João Luiz Alves:

A prorrogação não pode dar-se com ofensa de direito que terceiro já pudesse
exercer no momento em que se vencesse o primeiro prazo. Para o autor, “o
credor da segunda hipoteca é obrigado a esperar o vencimento da primeira, mas
não o da sua prorrogação”, concluindo que “tanto na prorrogação, como na
renovação, a hipoteca tomará o grau que então lhe competir, o qual poderá ser o
484
mesmo, se não houver credores intermédios, ou diverso, se houver .

Para Serpa Lopes, que vai ao encontro desse pensamento,

essa prorrogação não pode ter o efeito de prejudicar terceiros, cujos direitos
tenham sido posteriormente inscritos, como o caso do segundo credor
hipotecário, obrigado a aguardar, nos termos do art. 813, do Código Civil, o
vencimento da primeira hipoteca, mas nunca o da superveniente prorrogação,
sob pena de inutilizar todo o sistema de publicidade rigorosa dos ônus pelo
485
registro .

Parece-nos que o entendimento correto quanto à averbação requerida por
ambas as partes é que esta, tempestivamente efetuada, mantém a preferência
do credor hipotecário. Os outros credores sub-hipotecários, ao aceitarem um
bem já hipotecado a outro credor, sabem exatamente os riscos que correm.
Não parece plausível que um credor sub-hipotecário venha a excutir um imóvel
hipotecado a outro credor preferencial, se este, em virtude da prorrogação da
dívida, sequer sabe qual o valor devido pelo devedor hipotecário – o devedor

483

FIORANELLI, Ademar. Direito Registral Imobiliário. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris
Editor, 2001, p. 301.
484
CARVALHO, Afrânio de. Registro de Imóveis. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, pp. 236-237.
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SERPA LOPES, Miguel Maria de. Tratado dos Registros Públicos. 2. ed. Rio de Janeiro:
Editora A Noite, 1942, p. 323.
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hipotecário pode simplesmente estar adimplindo pontualmente a obrigação.
Aliás, restará impossível até mesmo exercer seu direito de preferência sobre o
imóvel. Como irá exercer sua preferência sobre a adjudicação do imóvel que
garante a dívida, se esta não se venceu? Como irá exercer seu direito de
preferência sobre o produto da arrematação se não sabe qual o montante da
dívida? O devedor hipotecário pode estar adimplindo pontualmente suas
obrigações quanto ao credor que prorrogou o vencimento da hipoteca.

3.7 PEREMPÇÃO DA HIPOTECA

Após o decurso do prazo de 30 (trinta) anos, o contrato de hipoteca só poderá
subsistir através de reconstituição por novo título e novo registro. Até aqui não
há qualquer divergência. A grande questão consiste em captar o real sentido
da expressão “e, nesse caso, lhe será mantida a precedência que então lhe
competir”. Qual precedência seria esta? Continuaria o contrato de hipoteca
com a preferência instituída pelo registro da primeira hipoteca ou a preferência
ocorreria apenas a partir do novo título e do novo registro? A doutrina
controverte a respeito deste ponto.

Para Tito Fulgêncio, mesmo havendo a reconstituição da hipoteca após o prazo
de 30 (trinta) anos por novo título e novo registro, a preferência mantém-se
pela primeira hipoteca. São suas palavras: “conforme a ordem das preferências
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determinadas pela primeira inscripção. Havia a numeração da inscripção, mas
a precedente é a mesma, como mesma e única é a hypotheca”486.

Clóvis Beviláqua partilhava dessa opinião, seguida também por Dionysio
Gama487, ao destacar que

mas dizendo o Código, neste caso, lhe será mantida a precedência, que então
lhe competir, parece claro que a renovada hipoteca não perde a sua colocação
na inscrição nova. Manter a precedência é conservar a colocação.
Incontestavelmente, o Código liga a hipoteca anterior à renovada. Trata-se
mesmo de prorrogação; mas, já sendo longo o espaço de tempo transcorrido,
após a celebração do contrato e do seu registro, a lei julgou necessário novo
488
título e nova inscrição .

Em situação oposta, encontra-se Azevedo Marques489, para quem

a hypotheca reconstituída após 30 annos, dependente como é de novo título e
nova inscripção, nasce nessa occasião em relação a terceiros, e, portanto, deve
receber o número de ordem que então lhe competir. A palavra “precedência” foi
mal empregada no texto e deve significar collocação, assim como a palavra
“manter” está em lugar de ter. Um novo título e uma nova inscripção, em relação
a terceiros; mesmo porque pelo nosso processo de registros uma nova
inscripção não fica ligada á anterior, nem pode receber o mesmo número. Não
490
há, enfim, continuação jurídica da hypotheca anterior .

Carvalho Santos segue o posicionamento de Azevedo Marques, ao asseverar
que
o ensinamento de AZEVEDO MARQUES é que está certo e quando o Código
diz claramente que, em tais casos, lhe será mantida a precedência que então lhe
486
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competir, não quer dizer que será conservada a sua colocação anterior (cfr.
CLÓVIS BEVILÁQUA, ob.cit., observ. ao art. 817), mas, sim, que terá a
491
preferência que lhe competir na ocasião de ser inscrita a nova hipoteca .

Com o advento do artigo 238 da Lei de Registros públicos492, que
expressamente dispunha que o número anterior seria mantido, caso a hipoteca
após o prazo de 30 (trinta) anos viesse a ser reconstituída por novo título e
novo

registro,

alguns

civilistas

como

Tupinambá

Miguel

de

Castro

Nascimento493 entenderam superada a questão, em apoio à tese de Clóvis
Beviláqua.

Tal posicionamento vem amparado na manutenção do número do registro
anterior, como diz a lei. Walter Ceneviva esclarece que o número do registro
anterior, “é o determinador da ordem de preferência do ônus, como se vê no
art. 189”494. Com isso, preservar-se-ia a preferência do credor hipotecário
anterior, mesmo havendo a constituição de um novo título e um novo registro.

Gladston Mamede também entende que a preferência continuaria de acordo
com a hipoteca anterior. Confira-se:

não obstante tratar-se de novo título e, portanto, de um outro ato jurídico, o
legislador previu a manutenção da precedência da hipoteca em relação a outras
491

CARVALHO SANTOS, José Manuel de. Código Civil Brasileiro Interpretado. 12. ed. Rio
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que existam e que tenham sido constituídas posteriormente, o que deixa claro o
caráter de sucessão jurídica de um vínculo para com o outro, já que o segundo
toma a mesma posição do anterior.

E prossegue:

o legislador fala em subsistência da hipoteca e em manutenção da precedência.
Ora, para que haja manutenção, é preciso que algo se conserve; o algo, in casu,
é a precedência que deve conservar-se entre dois momentos; quais são eles?
Parece-me certo que antes da reconstituição e após a reconstituição, até mesmo
porque a lei prevê que tal reconstituição tem o condão de dar subsistência
495
(dizendo que poderá subsistir o contrato de hipoteca) ao vinculo real .

Há autores que adotam posição intermediária, como Afrânio de Carvalho,496 no
sentido de que, se a preferência fosse mantida pelo número de registro anterior
em todas as hipóteses, haveria burla ao princípio da prioridade. Assim, o
número de registro anterior só deverá ser mantido se entre a inscrição original
e a renovação não se houver interposto outra hipoteca. Para ele, “do contrário,
violar-se-ia um princípio elementar do direito, o neminem laedere, prejudicando
o direito que assiste ao credor da hipoteca interposta de no vencimento da
primeira, promover a execução da sua”497.

Aldemiro Rezende Dantas Junior advoga a tese de que, mesmo após a Lei de
Registros Públicos, a renovação da hipoteca não acarreta a manutenção da
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preferência da garantia. Seus efeitos começariam apenas a partir da nova
inscrição. Para ele,

assim, reconstituída a hipoteca, sua validade em relação a terceiros (inclusive os
outros credores hipotecários) começa na data da nova inscrição, pois é certo
que o novo título e a nova inscrição não podem manter o velho título e a antiga
inscrição em relação a terceiros, pelo que não pode o credor hipotecário ter
preferência sobre estes. Com efeito, se é o registro que garante a eficácia do
direito real em relação aos terceiros, e se o registro, no caso, é novo (e a lei o
diz expressamente), e não o antigo, é só a partir de tal registro novo que se
498
manifestarão os efeitos em relação aos terceiros .

Cremos ser essa a posição mais acertada. Se após o prazo de 30 (trinta) anos,
a subsistência do contrato de hipoteca não pode mais ser feita por simples
averbação, mas apenas por novo título e novo registro, a preferência da
garantia passará a ser contada do novo registro e não do pré-existente.
Justamente por isso é que a lei enalteceu a necessidade de que a
reconstituição do contrato da hipoteca, após 30 (trinta) anos, venha a ser feito
não mais por simples averbação, mas por novo título e novo registro. Se a
preferência permanecesse a partir do registro anterior, qual a razão de exigir-se
novo registro? Bastaria apenas mais uma averbação.

O nascimento do direito real de hipoteca ocorre apenas com o registro. Se
novo registro é necessário, não se pode pretender que a preferência seja
mantida de acordo com o número de registro anterior. Ora, o registro anterior
não existe mais! Se não existe, o número do registro anterior não pode ser
mantido no novo registro. O que existe, é válido e eficaz é apenas o novo
498
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registro e a partir deste novo registro é que se manifestará a preferência do
credor hipotecário.

3.8 REGISTRO DA HIPOTECA CONVENCIONAL

A hipoteca passa a existir como direito real de garantia apenas com o registro
no Cartório do Registro Imobiliário do local do bem dado em garantia. Por
envolver a constituição de direito real sobre coisa alheia, deve-se atentar para
o disposto no art. 1.227 do Código Civil: “os direitos reais sobre imóveis
constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o
registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a
1.247), salvo os casos expressos neste Código”.

Para que o direito real seja oponível erga omnes, a lei cria uma forma para que
todos possam conhecer o direito real estatuído. A forma encontrada pela lei
para a publicidade dos direitos reais sobre imóveis foi o registro do direito real
no Cartório de Imóveis do local do bem. Ademar Fioraneli entende que

o direito pátrio faz da publicidade a condição necessária à eficácia da hipoteca, e
essa publicidade há de ser pelo meio legal, isto é, no Registro de Imóveis
competente, e vale erga omnes, atuando em relação a todos no sentido mais
499
amplo e absoluto para que seja exercitado o direito de seqüela e preferência .
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Para Kelen Candido Emerim, “é o registro que caracteriza a hipoteca como
direito real de garantia com eficácia contra todos, munido de prelação e
seqüela. O registro serve de elemento de fixação da data do nascimento do
direito real de hipoteca”500.

Da mesma forma Serpa Lopes:

sem a inscrição, a Hipoteca não se torna um direito real de garantia. Pouco
importa que se apresente integrada em todos os seus elementos: o crédito, o
objeto e o título. Não inscrita, nenhuma eficácia pode ter, quer em relação às
501
partes, quer, muito menos, em face de terceiros .

Tal posicionamento já vem de há muito na doutrina civil brasileira. Basta
atentar que Carvalho Santos já afirmava que

a inscrição é elemento constitutivo da hipoteca como direito real, porque sem a
inscrição não teria o credor o direito de seqüela e preferência, o que importaria
em não ter hipoteca, sabido, como é, que tais direitos são essenciais à
existência da hipoteca, se verdade não fosse, por outro lado que, como direito
real, ela tem de valer contra terceiros, por não se conceber direito real sem que
502
produza esses efeitos .

É importante observar que, para que incida sobre a hipoteca toda a
principiologia básica dos direitos reais, especificamente o princípio da seqüela
e da preferência, faz-se necessário seu registro no Cartório de Registro de
Imóveis da situação do imóvel. Sem esse requisito, a hipoteca não existe como
direito real, não sendo oponível a terceiros, nem gerando a preferência no
500
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produto da excussão para o credor hipotecário, que, sem o registro, sequer
pode ser chamado como tal.

Os efeitos advindos com o registro da hipoteca foram expostos por Clóvis
Beviláqua, ao elencar que:

a) a inscrição da hipoteca fixa-lhe a data. As hipotecas somente valem contra
terceiros, desde a data da inscrição, preceitua o art. 848, primeira parte, do
Código Civil. É desde esse momento que ela se considera direito real, valendo
erga omnes, e é provida de ação executiva; b) imprimindo-lhe o caráter de
direito real de garantia, a inscrição provê a hipoteca do direito de seqüela e de
preferência, assim como de ações adequadas; c) estabelece entre os direitos
503
transcritos e as hipotecas inscritas a ordem de preferência .

Mister sublinhar que hipoteca não registrada não possui eficácia quer em face
de terceiros, quer em face do próprio devedor. Isso porque a ausência do
registro priva o credor das características atribuídas à ação hipotecária. Assim,
a penhora não recairá especificamente sobre o bem objeto do contrato, o
imóvel objeto da hipoteca não registrada poderá ser perfeitamente dividido –
não incidindo a indivisibilidade dos direitos reais de garantia504 -, se o devedor
alienar o bem objeto do contrato não registrado, perderá o credor a
possibilidade de perseguir o bem em poder de terceiros, desde que o devedor
tenha outros bens penhoráveis e, ainda que o imóvel venha a ser penhorado, o
será por fazer parte do patrimônio do devedor como um todo e não por ser um
bem especificamente voltado para a garantia obrigacional.

503
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A esse respeito, ou seja, sobre a ineficácia perante terceiros e perante as
próprias partes do negócio jurídico, Serpa Lopes aduz:

Por força de sua função positiva, resulta que a Hipoteca é plenamente eficaz,
desde que inscrita. A sua eficácia é erga omnes, atuando em relação a todos os
terceiros, de qualquer espécie, no sentido mais absoluto, tenham tido ou não
conhecimento efetivo da inscrição, pois esta, quer como forma de publicidade
constitutiva tornado líquido o direito, quer como simples sistema de publicidade,
é suficiente para conter em si própria a possibilidade de conhecimento, em face
de todos. Quanto à sua eficácia negativa, consiste em que a Hipoteca não é
considerada existente, nem entre as partes, nem em relação a terceiros, onde
505
ela falte .

Todas as hipotecas estão sujeitas à formalidade do registro no Registro
Imobiliário, de acordo com o art. 167, I, nº. 2, da Lei nº. 6.015/73 e artigos
1.492 e seguintes do Código Civil.

A grande novidade da Lei dos Registros Públicos foi a criação da matrícula do
imóvel (art. 73), permitindo sua individuação e caracterização, de modo a
diferenciá-lo de outros para, a partir da matrícula, serem feitos os registros
referentes ao imóvel.

A importância do registro para a constituição da hipoteca foi prevista no art.
1.492 do Código Civil, ao estatuir que “as hipotecas serão registradas no
cartório do lugar do imóvel ou no de cada um deles, se o título se referir a mais
de um”. Como afirmado, a oponibilidade perante todos, que se obtém por meio
da publicidade adquirida com o registro no Cartório de Registro de Imóveis,
exige que o registro venha a ser feito não em qualquer Cartório de Registro de
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Imóveis, mas apenas no Cartório do local em que se situa o imóvel, sob pena
de nulidade absoluta.

É nulo o registro efetuado fora da circunscrição territorial onde se localiza o
imóvel, porque não preenche a função de publicidade, necessária e
substancial, exigida pelo legislador. O interessado que deseje saber se
determinado imóvel se acha ou não onerado recorre apenas ao registro da
respectiva situação. Se o registro figurasse em Cartório de Registro de Imóveis
diverso, inócuo e de nenhum valor se tornaria506.

Essa posição é encampada de forma taxativa por Serpa Lopes:

Por conseguinte, o preceito supra decorre que uma inscrição levada a efeito
num ofício de Registro de Imóveis e relativa a um imóvel situado fora da
circunscrição incluída na atribuição do mesmo ofício, é uma inscrição
radicalmente nula, pois, além do mais, não estaria apta a realizar a função de
publicidade que lhe é inerente, e na qual o lugar da inscrição desempenha um
507
papel substancial .

E se o imóvel estiver situado em mais de uma comarca? Neste caso, o registro
deve ser feito em todas as comarcas abrangidas pelo imóvel. A dúvida que se
coloca ocorre quando o registro vem a ser feito apenas em uma comarca e não
em todas em que o imóvel se situa. Ficará apenas a garantia hipotecária da
parte do imóvel situado na comarca em que houve o registro onerado com a
hipoteca ou, ao contrário, tal invalidade acarretará a insubsistência da hipoteca
em relação a todo o imóvel?
506

BARROS MONTEIRO, Washington de. Curso de Direito Civil. 38. ed. São Paulo: Saraiva,
2007, vol. III, p. 436.
507
SERPA LOPES, Miguel Maria de. Tratado dos Registros Públicos. 2. ed. Rio de Janeiro:
Editora A Noite, 1942, vol. II, p. 311.

277
Washington de Barros Monteiro entende que, “se a hipoteca abrange diversos
imóveis situados em comarcas diferentes, ou circunscrições diferentes, pela
mesma razão se impõe um registro para cada comarca ou circunscrição.
Omitido com relação a um dos imóveis, permanecerá este desonerado”508.

Da mesma opinião compartilha Carvalho Santos, quando salienta:

Se o imóvel dado em hipoteca pertence a dois municípios, embora uma pequena
parte em um deles, e, tendo a inscrição sido feita apenas no cartório de um dos
municípios, a parte referente ao município, em que não foi feita a inscrição, não
ficará sujeita ao ônus hipotecário, não tendo, quanto a esta parte, o credor
509
hipotecário direito algum de preferência, prelação ou seqüela .

Clóvis Beviláqua, porém, adota outra posição. Em seu sentir,

quando o imóvel dado em garantia se estender por duas ou mais comarcas, e
somente em uma delas for inscrita a hipoteca, entendem alguns autores que
esta é válida em relação à parte inscrita, que está individualizada pelos limites,
que devem constar da escritura. Não me parece aceitável essa solução, porque
a hipoteca deve abranger todo o imóvel, com as suas características, em toda a
sua extensão. Destacar uma parte para a inscrição, já esta não corresponde ao
título, e a desconveniência entre o título e a inscrição tira à hipoteca a sua base.
Se a lei quer que a inscrição se faça na comarca da situação do imóvel, quando
ele se estender a mais de uma comarca, em cada qual será registrado, não
como um todo e sim como parte componente do todo, que é o imóvel
510
onerado .

A razão está com Clóvis. Se o princípio da especialização é condição de
eficácia relativamente aos direitos reais de garantia e, se dentre os requisitos
da especialização há a expressa menção à necessidade de descrever-se o
bem dado em garantia com as suas especificações, tanto no título, como no
508
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registro propriamente dito, não há dúvida de que haverá divergência entre as
medidas do imóvel e aquelas constantes do registro da hipoteca feito em
apenas uma comarca. Como bem salientado por Clóvis, o registro a ser
efetuado em todas as comarcas em que o imóvel se situa deve ser feito para
atender à correspondência entre as especificações do imóvel e as
especificações do título hipotecário.

Portanto, se o título mencionar imóvel situado em mais de uma comarca, para
ser eficaz, a hipoteca deve ser registrada em todas as comarcas em que se
situa, sob pena de ineficácia total, por desatenção ao princípio da
especialidade.

O parágrafo único do art. 1.492 menciona que “compete aos interessados,
exibido o título, requerer o registro da hipoteca”. O natural interessado é o
credor, porque o seu intuito, contratando a hipoteca, é assegurar o pagamento
do seu crédito. Com a inscrição, o seu direito obrigacional se transforma em
real, munido de seqüela e preferência. Todavia, o devedor, em certas
condições, tem igualmente interesse na inscrição, para tenha seguros direitos
resultantes do seu contrato. Mas, independentemente desses direitos, cabelhe, exibindo o título, requerer a inscrição. Podem os representantes das partes
que contratam requerer, em nome delas, a efetivação dessa formalidade
essencial. Finalmente, às pessoas que tenham interesse na inscrição é dado
requerê-la. Tais são, no caso de cessão, o cessionário; no de morte ou
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incapacidade do credor, o herdeiro ou legatário; o curador fiscal e o
administrador da massa falida; o credor do hipotecário511.

O art. 1.493 do Código Civil dispõe que “os registros e averbações seguirão a
ordem em que forem requeridas, verificando-se ela pela da sua numeração
sucessiva no protocolo. Parágrafo único. O número de ordem determina a
prioridade e esta, a preferência entre as hipotecas”.

Como afirma Washington de Barros Monteiro,

o protocolo é a chave do registro imobiliário, servindo para apontamento de
todos os títulos diariamente apresentados para registro. Todo e qualquer
documento oferecido a registro deve ser previamente escriturado no protocolo, o
que se fará todos os dias, seguindo a ordem rigorosa de apresentação. A
escrituração determinará a quantidade e a qualidade dos títulos, bem como a
data de sua apresentação, o nome do apresentante e o número de ordem, que
seguirá, indefinidamente, nos livros posteriores, sem interrupção (Lei nº. 6.015,
512
de 31-12-1973, art. 136) .

Adverte, ademais, que

esse número de ordem constante do protocolo determina a prioridade, e esta,
por sua vez, a preferência entre as hipotecas (Cód. Civil de 2002, art. 1.493,
parágrafo único; Lei nº. 6.015/73, art. 186). A primeira hipoteca, com prioridade
no registro, por ser anterior no número de ordem do protocolo, prefere às
513
seguintes, que só se pagarão pelo imóvel depois de desonerada a primeira .

Portanto, a prioridade do credor hipotecário não decorre da data da realização
do instrumento público ou particular celebrado com o devedor e, sim,
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exclusivamente do número de ordem constante do protocolo. Não importa a
data dos créditos.

Serpa Lopes, amparado em Tito Fulgêncio, alinhava que

é, portanto, o número de ordem o elemento determinador da prioridade, do grau
da Hipoteca, não se devendo levar em conta nem a qualidade dos credores
hipotecários, nem a data dos créditos, nem também o momento das diferentes
constituições de hipoteca, termos em que pode dar-se que o mais antigo no
crédito e na constituição da hipoteca venha a ocupar o segundo, o terceiro ou o
514
último lugar na lista dos credores hipotecários .

Lê-se no art. 1.494 que “não se registrarão no mesmo dia duas hipotecas, ou
uma hipoteca e outro direito real, sobre o mesmo imóvel, em favor de pessoas
diversas, salvo se as escrituras, do mesmo dia, indicarem a hora em que foram
lavradas”. À primeira leitura do dispositivo pode parecer que o legislador em
determinado momento alterou a ordem da prioridade e da preferência do
crédito hipotecário, passando a não mais ser determinado pelo número de
ordem constante do protocolo do Cartório de Registro de Imóveis, mas, neste
caso, pela data e horário da lavratura da escritura.

Washington de Barros Monteiro assim o entende ao dizer que “vê-se assim que
a lei pátria, inadvertidamente, criou caso em que o direito pessoal pode
eventualmente prevalecer sobre o real, desde que a hipoteca de hora anterior
chegue ao registro depois de protocolada a de hora posterior”515.
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Contudo, não foi esse o sentido previsto pelo legislador. Na verdade, o que a
mens legis pretende é afirmar que se registrará o primeiro título que tiver sido
apresentado no protocolo, fato que impedirá o registro de outra hipoteca ou
outro direito real que vier a ser apresentado no protocolo no mesmo dia. Com
isso, a prioridade e a preferência continuarão a ser definidas pelo número de
ordem do protocolo.

Carvalho Santos decifra o sentido da lei com as seguintes palavras:

Não quer o Código, ao dispor por essa forma, dizer que não se inscreva
nenhuma das hipóteses ou dos direitos reais. Não, não é isso. Admite que se
inscreva a hipoteca, ou direito real, que primeiramente tiver sido apresentado,
sustando-se a inscrição das outras hipotecas ou dos outros direitos reais, que
depois, mesmo antes de a inscrição estar feita, tenham sido apresentados. Quer
dizer, em suma, que só se inscreve nesse dia o título que tiver a prioridade na
apresentação. O outro ou outros títulos, de hipoteca ou direito real, só serão
516
inscritos no dia imediato .

O que poderá acontecer, todavia, apesar de ser dificílima sua ocorrência na
prática, é o caso de dois títulos serem apresentados ao oficial do registro
imobiliário simultaneamente. Neste caso, desde o antigo Decreto nº.
4.857/1939, através de seu artigo 208, a regra é a do registro do título mais
antigo em data. E se os títulos apresentarem a mesma data? Aí, sim, neste
caso, deverá ser observada a hora em que os títulos foram lavrados para se
estabelecer a prioridade que, de qualquer forma, se dará pelo número de
ordem do protocolo, uma vez que terá prioridade o título protocolado
anteriormente, que será justamente o mais antigo em hora.
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Tal entendimento não passou despercebido por Serpa Lopes que, em lição
haurida de Tito Fulgêncio, afirma:

No nosso entender, a solução prática da questão e que não contraria o princípio
basilar do primado do direito real oriundo da publicidade sobre o direito
meramente pessoal, foi a que chegou Tito Fulgêncio. Diz ele: ”O que a lei proíbe
é a inscrição no mesmo dia de duas hipotecas ou uma hipoteca e um direito real,
mas um dos ônus tem de ser inscrito nesse dia. Qual deles? Não podendo a
ordem ficar ao arbítrio do oficial, que podia favorecer a um credor em detrimento
de outro, as soluções serão: a) respeito à prioridade na apresentação dos títulos
(art. 833); b) se os títulos forem apresentados simultaneamente será inscrito o
mais antigo em data (Dec. 370, art. 46, alínea, arg.); c) se iguais em data e
simultâneas no requerimento, segue-se o critério da precedência em hora,
consignado no final do texto; d) se iguais em data e hora e simultâneas no
517 518
.
requerimento, procederá o oficial com prudente arbítrio”

O art. 1.495 estabelece que

quando se apresentar ao oficial do registro título de hipoteca que mencione a
constituição de anterior, não registrada, sobrestará ele na inscrição da nova,
depois de a prenotar, até trinta dias, aguardando que o interessado inscreva a
precedente; esgotado o prazo, sem que se requeira a inscrição desta, a hipoteca
ulterior será registrada e obterá preferência.

Este é o único caso em que a lei altera a ordem da prioridade e da preferência
do crédito hipotecário. Em fato, se houver a apresentação ao oficial de registro
de título que mencione a existência de hipoteca anterior não registrada, o oficial
do registro suspenderá o registro da nova hipoteca, depois de a prenotar, pelo
prazo de 30 (trinta) dias, em aguardo ao registro da hipoteca mais antiga
mencionada no outro título.
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SERPA LOPES, Miguel Maria de. Tratado dos Registros Públicos. 2. ed. Rio de Janeiro:
Editora A Noite, 1942, vol. II, p. 317.
518
Affonso Fraga possui um entendimento particular. Para ele, o único meio de se resolver com
justiça a dificuldade prática da espécie é conferir-se a ambos o mesmo número de ordem, de
modo a serem beneficiados no mesmo pé de igualdade pelo direito de prelação “(FRAGA,
Affonso. Direitos Reaes de Garantia – Penhor, Antichrese e Hypotheca. São Paulo. Livraria
Acadêmica, 1933, p. 809).

283
Para Clóvis Beviláqua,

a lei faz uma concessão ao contrato de hipoteca celebrado em primeiro lugar,
dando-lhe o prazo de espera, ao mesmo tempo que reserva, com a prenotação,
o número de ordem ao contrato posterior, se o primeiro não se apresentar, no
prazo marcado, devidamente preparado para a inscrição. Vindo depois do prazo
o contrato anterior, ser-lhe-á dado número de ordem posterior. Apresentando-se,
porém, dentro do lapso de tempo legal, terá o número de ordem, que lhe
519
competir no momento .

Tal artigo é inócuo porque esta medida só será adotada quando a existência de
uma hipoteca anterior for mencionada em outro título. Caso o credor de
hipoteca posterior ainda não registrada omita a existência da anterior, poderá
aquela ser registrada de forma imediata, ao contrário do que ocorre quando, de
boa-fé, declara a existência de anterior.

Para preservar a harmonia do sistema que confere preferência pelo número de
ordem do protocolo, seria melhor que o oficial do registro, ao tomar ciência da
menção no título de hipoteca posterior, da existência de anterior, determinasse
sua suspensão antes de protocolá-la. Deveria, também, suspender toda e
qualquer prenotação de hipotecas futuras pelo prazo de 30 (trinta) dias,
aguardando-se o registro da hipoteca mencionada na escritura. Caso esse
registro não viesse a ser feito, aí então é que prenotaria as hipotecas
apresentadas, exatamente de acordo com a ordem que foram apresentadas no
protocolo.

Por fim, o art. 1.496 dispõe que
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se tiver dúvida sobre a legalidade do registro requerido, o oficial fará, ainda
assim, a prenotação do pedido. Se a dúvida, dentro em noventa dias, for julgada
improcedente, o registro efetuar-se-á com o mesmo número que teria na data da
prenotação; no caso contrário, cancelada esta, receberá o registro o número
520
correspondente à data em que se tornar a requerer .

Adverte Washington de Barros Monteiro:

O serventuário não tem direito de impugnar a prenotação, ainda que lhe pareça
falso ou nulo o título apresentado. Cumpre-lhe, em tal conjuntura, receber o
título, registrar no protocolo a apresentação, dar-lhe o devido número de ordem,
para assegurar-lhe a prioridade, e depois, restituí-lo à parte, declarando por
escrito por que duvida de sua validade ou autenticidade e por que não o registra.
521
A esse registro provisório e abreviado se dá o nome de prenotação .

O processo de dúvida é regulado pela Lei nº. 6.015/73, através dos artigos 198
e seguintes. Para Serpa Lopes,

no nosso sistema, em princípio, o oficial não tem o direito propriamente dito de
recusar a inscrição, o sentido de decidir que ela não é possível de se tornar
efetiva, mas apenas suscita a dúvida, e ao Juiz é que compete decidir da sua
522
procedência ou não, ordenando ou recusando a inscrição .

A dúvida do oficial não pode prejudicar a pretensão do credor hipotecário que
adquire, pela prenotação, a prioridade de seu crédito. Ela será feita no
protocolo, recebendo o credor hipotecário o número de ordem que lhe compete
em observância à ordem cronológica das apresentações.
520
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E se a dúvida for julgada improcedente, mas em período superior a 90
(noventa) dias? Perderá o credor hipotecário a preferência advinda com o
número de ordem já efetuado?

Clóvis Beviláqua entende que sim, ao mencionar que

observa-se, porém, que a limitação a trinta dias poderá acarretar grave injustiça,
quando para a demora não tenha ocorrido o apresentante. Penso não haver
injustiça ponderando-se que, se o juiz excede o prazo de trinta dias no exame da
espécie, é porque o documento não pode ser devidamente apreciado, sem
523
maduro estudo .

Tito Fulgêncio comunga também dessa opinião524, porém Affonso Fraga525,
Azevedo Marques526 e Carvalho Santos entendem de forma diversa. Para este
último,

enquanto não for proferido o julgamento da dúvida suscitada pelo oficial, não
perde a prenotação a sua eficácia. O prazo de trinta dias, a nosso ver, não tem
outro significado senão determinar ser o máximo que as leis processuais devem
estabelecer, para que os juízes decidam a dúvida, inclusive, as prorrogações,
527
mas o excesso dele por parte do juiz não poderá nunca prejudicar a parte... .

Com razão Affonso Fraga, Azevedo Marques e Carvalho Santos. Da mesma
forma que a parte não fica prejudicada pela demora imputável exclusivamente
ao serviço judiciário para a citação do réu em relação à interrupção da
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prescrição no processo civil528, não pode o credor hipotecário ficar prejudicado
pela demora na resolução da suscitação de dúvida.

Duas últimas observações merecem ser aqui trazidas à baila. A primeira é que,
se é certo que a prioridade, a preferência e outras características dos direitos
reais são determinadas pela prenotação, cumpre advertir que isso só ocorrerá
se dela exsurgir o registro da hipoteca. Se, por acaso, o título foi prenotado,
mas não foi registrado por ter havido suscitação de dúvida, caso esta venha a
ser julgada procedente, nenhum efeito produzirá a prenotação anteriormente
celebrada.

O Superior Tribunal de Justiça, através de sua Quarta Turma, analisou a
questão e sufragou o seguinte entendimento:

AGRAVO. REGISTROS PÚBLICOS. PRENOTAÇÃO.
Ausência de prequestionamento quanto aos temas de que tratam os arts. 167,
169 e 172 da Lei de Registros Públicos.
As normas dos arts. 182 e 186 da Lei nº 6.015, de 31.12.73, dizem respeito ao
número de ordem dos títulos apresentados em cartório. Só com a prenotação
não se opera o efeito “erga omnes”.
Fundamento expedido pelo V. Acórdão que, de resto, não é objeto de
impugnação hábil pela recorrente.
Agravo desprovido

528

529

.

Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa,
e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a
prescrição. §1º. A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação. §2º.
Incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subseqüentes ao despacho que a
ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.
529
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A segunda é que, após o julgamento de improcedência da dúvida instaurada
pelo oficial do registro, compete a este unicamente cumprir a decisão judicial,
registrando o título apresentado no protocolo.

O Ministro Ruy Rosado de Aguiar, em voto proferido pela mesma Quarta
Turma, reiterou que: “O registrador não tem direito líquido e certo de
descumprir decisão que julgou o incidente da dúvida e determinou a realização
do registro”530.

3.9 EXTINÇÃO DA HIPOTECA CONVENCIONAL

O art. 1.499 do Código Civil estipula as formas de extinção da hipoteca:

Art. 1.499. A hipoteca extingue-se:
I – pela extinção da obrigação principal;
II – pelo perecimento da coisa;
III – pela resolução da propriedade;
IV – pela renúncia do credor;
V – pela remição;
VI – pela arrematação ou adjudicação.

Apesar de a lei ter enumerado as formas da extinção da hipoteca, o art. 1.499
do Código Civil não é taxativo, havendo, por conseguinte, outras formas não
previstas em lei que também geram a extinção da garantia hipotecária.
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Tupinambá Miguel Castro do Nascimento ressalta que “as causas extintivas,
conforme já salientado, são aquelas indicadas no referido art. 849, cujo exame
particularizado será feito adiante, mais outras ali não arroladas, mas
suscetíveis de levarem à extinção, porque o sistema admite”531. Entre elas,
pode-se destacar a declaração/decretação de invalidade – por vício de
nulidade ou anulabilidade - do negócio jurídico que originou a constituição da
hipoteca, pela perempção, pela consolidação da propriedade, quando na
mesma pessoa se concentram as qualidades de credor e proprietário do
imóvel, pela decretação de fraude contra credores (art. 163 do Código Civil),
verificado que o devedor ofereceu o bem em garantia real com o propósito de
desfalcar seu patrimônio para prejudicar outros credores etc...

Outra observação importante a ser feita é que a hipoteca, por ser garantia
acessória em relação à obrigação principal, pode ser extinta por causas que lhe
digam respeito especificamente, sem afetar a obrigação principal, caso em que
esta será mantida, passando o credor à condição de quirografário, ou, de forma
indireta, através da extinção da obrigação principal. Nesse caso, não havendo
mais obrigação a ser garantida, o contrato acessório da hipoteca também se
extingue. Tal conceituação foi bem explanada por Orlando Gomes ao
mencionar que “a extinção da hipoteca verifica-se por duas vias: a via de
conseqüência e a via principal. Como direito acessório que é, a hipoteca
extingue-se por via de conseqüência quando desaparece a obrigação principal
que garante”. Para completar, “a hipoteca extingue-se por via principal quando
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deixa de existir por uma causa peculiar. Neste caso, a obrigação principal
subsiste, mas o crédito passa a ser quirografário”532.

Em monografia específica sobre o tema, Antônio José Teixeira Júnior
menciona de forma expressa essa particularidade, quando destaca que

é oportuno lembrar que a extinção da hipoteca não acarreta a extinção da
obrigação principal, permanecendo esta em razão de ser direito principal em
relação àquela. Restará o credor, frente ao devedor da obrigação principal, na
situação de credor quirografário. Havendo terceiro que deu seu bem em
533
hipoteca, este ficará livre .

A extinção da hipoteca, para ser eficaz, deve necessariamente ser objeto
posterior de cancelamento no Cartório de Registro de Imóveis em que o imóvel
se situa, na forma do art. 1.500 do Código Civil, sob pena de ineficácia, ou seja,
não basta apenas a configuração da causa de extinção prevista em lei, sendo
necessário também o posterior cancelamento da hipoteca, com a prova da
causa geradora da extinção no cartório de registro.

Tupinambá Miguel Castro do Nascimento menciona a necessidade desse duplo
binômio (prova da extinção aliada ao posterior cancelamento do registro) para
se completar a validade e eficácia da extinção da garantia hipotecária, a saber:

A causa extintiva é o fato gerador do desfazimento do direito real, tipificado em
lei, mesmo porque tem a força de desfigurar o ato jurídico como vínculo da
garantia real acordada. O que era acordo de transmissão de direito real deixa de
sê-lo, porque se exauriu a garantia pretendida. De outro lado, como o direito real
tem a característica de oponibilidade contra todos, o que se dá com a inscrição
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imobiliária, há a necessidade de se excluir esta eficácia erga omnes com a
534
desinscrição, o cancelamento .

A ação cabível para obter a declaração da extinção da hipoteca é a
declaratória, nos moldes do art. 4º do Código de Processo Civil. Essa questão
restou apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, que acabou por entender
cabível a propositura de ação declaratória para que seja declarada a extinção
da hipoteca. Confira-se:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DA HIPOTECA.
POSSIBILIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E OMISSÃO DO ACÓRDÃO.
INOCORRÊNCIA. RECURSOS DESACOLHIDOS.
É cabível a ação declaratória, prevista no art. 4º, CPC, que pretendeu a
declaração da extinção da hipoteca acessória a uma obrigação principal extinta
535
e não a extinção do ônus real em si .

Em seguimento, abordaremos as causas extintivas enumeradas pelo art. 1.499
do Código Civil.

3.9.1 Desaparecimento da obrigação principal

O desaparecimento da obrigação principal acarreta por via de conseqüência,
na terminologia adotada por Orlando Gomes, a extinção da garantia
hipotecária. Tal desaparecimento ocorre pelo cumprimento ou adimplemento
da prestação. Cumprimento, nas palavras de João de Matos Antunes Varela, “é
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a realização voluntária da prestação debitória. É a actuação da relação
obrigacional, no que respeita ao dever de prestar. O devedor cumpre a
obrigação, no dizer do art. 762536, quando realiza a prestação a que está
vinculado”537. Para Agostinho Alvim, “assiste ao credor o direito de exigir que a
obrigação se cumpra, tal como se convencionou”538.

O pagamento, termo que corresponde a adimplemento539, engloba não só a
prestação de dívidas pecuniárias, mas também de qualquer espécie de
dívida540. Como observa Stéfhanie Porchy-Simon:

Em droit, le paiment est em effect l’execution volontaire de toute obligation, quel
qu’en soit son objet. On se libere ainsi par paiment d’une obligation de somme
d’argent, de livraison d’une chose mais aussi d’une obligation de faire (en
541
executant la prestation objet de l’obligation) .

O pagamento ocorre apenas quando é feito de forma voluntária, sem a
necessidade de se recorrer às vias judiciais. Como ressaltam Cristiano Chaves
de Farias e Nelson Rosenvald,

o atual Código Civil reserva o Título III do Livro I (obrigações) para a
denominação “Do Adimplemento e Extinção das Obrigações”. Aqui já há uma
correta estruturação da temática, pois o termo adimplemento doravante será
considerado somente quando houver o cumprimento voluntário, adequado e
542
direto da obrigação – adimplemento em sentido estrito .
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O pagamento pode ser feito pelo próprio credor, por seus herdeiros ou
sucessores, até os limites da força da herança543, excetuando-se, é claro, as
obrigações personalíssimas, que só podem ser cumpridas pelo próprio
devedor.

Pois bem, para que o pagamento possa pôr fim à extinção da hipoteca, faz-se
necessário que ele seja integral, completo. O pagamento parcial não exonera
parte do bem hipotecado. Pelo princípio da indivisibilidade, o pagamento de
uma ou mais prestações da dívida não importa exoneração correspondente da
garantia, ainda que esta compreenda vários bens, salvo disposição expressa
no título ou na quitação. Salienta Antônio José Teixeira Júnior que, “enquanto
subsistir qualquer porção da obrigação garantida, sobrevive a hipoteca. Se o
débito é em conta corrente, subsiste até o máximo estipulado, enquanto não
ocorrer o seu encerramento”544.

O Superior Tribunal de Justiça posicionou-se sobre a matéria:

CIVIL. HIPOTECA. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO GARANTIDO
POR HIPOTECA. AUSÊNCIA DE AÇÃO DE CONHECIMENTO PARA
ANULAÇÃO DO REGISTRO DA HIPOTECA. ART. 849 DO CC.
IMPOSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DAS HIPOTECAS. SUBSISTÊNCIA
DA OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA NÃO ADIMPLIDA NO SEU TERMO.
O provimento de recurso que acarreta a extinção do processo de execução, por
vício formal, não extingue o crédito assegurado por hipoteca, que só pode ser
desconstituído, no caso em concreto, pela utilização das vias ordinárias.
Se a obrigação principal não foi completamente adimplida, devem subsistir os
gravames hipotecários sobre os bens dados em garantia da dívida, de acordo

543
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com o inciso I, do art. 849, CC, sendo incabível a declaração de extinção da
545
hipoteca dos bens dados em garantia .

Há outras modalidades de extinção da obrigação principal que também
acarretam a extinção do gravame hipotecário. O Código Civil regula outros
modos de extinção da obrigação também no Título III, artigos 334 a 388. João
de Matos Antunes Varela entende que

ao mesmo tempo que meio normal de satisfação do interesse do credor e forma
regular de liberação do devedor, o cumprimento é causa extintiva da obrigação.
Mas uma apenas, visto que outras formas de extinção da relação creditória
existem, além do cumprimento. Figuram entre elas a dação em cumprimento, a
consignação em depósito, a compensação, a novação, a remissão e a confusão,
ao lado das causas que atingem a relação obrigacional globalmente
546
considerada .

Entre as espécies de extinção da relação obrigacional, também denominadas
de

modalidades

especiais

de

pagamento547,

encontram-se,

pela

sua

importância com o tema aqui tratado, o pagamento por sub-rogação, a dação
em pagamento e a novação.

O pagamento por sub-rogação ocorre quando a dívida do devedor hipotecário é
paga por diversa pessoa. Apesar de a obrigação primitiva extinguir-se, o
devedor não se libera, pois passa a dever a quem efetuou o pagamento.

545
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Os artigos 304548 e 305549 do Código Civil regulam o pagamento feito por
terceiro, interessado ou não. Havendo pagamento feito por terceiro
interessado, este se sub-roga em todos os direitos e garantias do credor
primitivo, de acordo com o art. 346, III, do Código Civil550.

O pagamento feito por terceiro não interessado não acarreta a sub-rogação nos
direitos e garantias do credor primitivo. Se o terceiro não interessado efetua o
pagamento em nome e por conta do devedor, entende-se que o fez em virtude
de uma liberalidade, não havendo, em tese, sequer direito de reembolso por
parte do solvens. Renan Lotufo entende que, como houve uma vantagem
econômica para o devedor, por não ter sofrido qualquer diminuição em seu
patrimônio, ao contrário, teve um benefício patrimonial à custa de atuação de
terceiro, poderia haver pretensão de reembolso. Para ele, “nesse caso,
portanto, o terceiro só poderá exercer pretensão em face do devedor,
comprovando que este obteve vantagem patrimonial sem motivo determinante
prestigiado pelo Direito, isto é, enriquecimento sem causa”551.

Situação um pouco diversa é aquela que deriva do pagamento feito por terceiro
não interessado, mas em seu próprio nome. Neste caso, terá direito a ser
reembolsado, mas também não terá direito a sub-rogar-se nos direitos do
credor primitivo.

548

Art. 304. Qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la, usando, se o credor se
opuser, dos meios conducentes à exoneração do devedor. Parágrafo único. Igual direito cabe
ao terceiro não interessado, se o fizer em nome e à conta do devedor, salvo oposição deste.
549
Art. 305. O terceiro não interessado, que paga a dívida em seu próprio nome, tem direito de
reembolsar-se do que pagar, mas não se sub-roga nos direitos do credor. Parágrafo único. Se
pagar antes de vencida a dívida, só terá direito ao reembolso no vencimento.
550
Art. 346. A sub-rogação opera-se, de pleno direito, em favor: III – do terceiro interessado,
que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte.
551
LOTUFO, Renan. Código Civil Comentado. São Paulo: Saraiva, 2003, vol. II, p. 189.
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A dação em pagamento, por sua vez, ocorre quando o credor aceita receber,
para pôr fim à obrigação celebrada com o devedor, prestação diversa da
inicialmente pretendida. Esta é a redação do art. 356 do Código Civil552. João
de Matos Antunes Varela a conceitua como a realização de uma prestação
diferente da que é devida, com o fim de, mediante acordo do credor, extinguir
imediatamente a obrigação553.

Questão interessante a respeito da dação em pagamento ocorre quando o
credor for evicto da coisa recebida em pagamento. O art. 359 do Código Civil
estipula que se o credor for evicto da coisa recebida em pagamento,
restabelecer-se-á a obrigação primitiva, ficando sem efeito a quitação dada,
ressalvados os direitos de terceiros. Pelo Código Civil, havendo evicção do
credor sobre a coisa recebida em pagamento, a obrigação primitiva
restabelece-se. Até aqui não há dúvida. Contudo, e no tocante à hipoteca que
anteriormente gravava o imóvel que garantia a obrigação primitiva? Também
se restabelecerá? E se já houver a constituição de outra hipoteca sobre o bem?

Ao que nos parece, como a dação em pagamento é um modo indireto de
extinção da obrigação, é necessário que se preste atenção a que o credor, ao
aceitar outro bem como pagamento, põe fim à obrigação primitiva, cujo imóvel
garantido estava onerado pela hipoteca. Se o credor vier a perder a titularidade
da nova coisa recebida por evicção, a obrigação primitiva se restabelece, como

552

Art. 356. O credor pode consentir em receber prestação diversa da que lhe é devida.
VARELA, João de Matos Antunes. Das Obrigações em Geral. Reimpressão da 7. ed.
Coimbra: Almedina, 2004, vol, II, p. 171..
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se nunca houvera sido extinta, ficando sem efeito a quitação anteriormente
dada, mas a lei expressamente ressalva os direitos de terceiros.

Assim, a hipoteca primitivamente constituída sobre o imóvel garantidor da
primeira obrigação só poderá restabelecer-se por novo registro, preservandose, todavia, qualquer direito real constituído no período compreendido entre o
cancelamento advindo em razão da extinção da obrigação primitiva e a
constituição do novo registro.

A questão foi analisada pelo Ministro Ruy Rosado de Aguiar nesse exato
sentido:

DAÇÃO EM PAGAMENTO. NULIDADE.
Decretada a nulidade do ato de dação em pagamento, feito por terceiros em
favor do devedor, permanece o crédito contra este.
HIPOTECA. CANCELAMENTO, NOVA INSCRIÇÃO
A nova inscrição da hipoteca somente valerá depois da sua renovação, daí a
necessidade de se comprovar a inexistência de outros registros porventura feitos
entre o cancelamento e a restauração.
Recursos não conhecidos

554

.

Quanto à novação, Gladston Mamede defende que também gera a extinção da
hipoteca, pois a extinção da dívida originária, substituída pela contração de
nova dívida, acarreta a necessidade de que, havendo constituição de hipoteca
para assegurar essa nova dívida, seja feito novo título (escritura pública, em

554

REsp 222815/SP; Relator Ministro Ruy Rosado de Aguiar; Quarta Turma; DJ: 07/10/1999;
DP: 16/11/1999; p, 216.
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regra, ou outro título, se lei especial o autorizar, a exemplo da cédula de crédito
hipotecário) e novo registro555.

O art. 364 do Código Civil dispõe que a novação extingue os acessórios e
garantias da dívida, sempre que não houver estipulação em contrário. Não
aproveitará, contudo, ao credor ressalvar o penhor, a hipoteca ou a anticrese,
se os bens dados em garantia pertencerem a terceiro que não foi parte na
novação.

Para Renan Lotufo, entre os efeitos da novação pode-se citar

a extinção de todos os acessórios e garantias da dívida, sempre que não houver
estipulação em contrário, o que importa no desaparecimento automático das
garantias reais, hipotecárias, pignoratícias e anticréticas, cauções e garantias
fidejussórias (Cód. Civil, art. 1.003), sendo certo que não aproveitará ao credor
ressalvar a hipoteca, anticrese ou penhor, se os bens dados em garantia
556
pertencerem a terceiro, que não foi parte na novação (Cód. Civ., art. 1.004) .

O Superior Tribunal de Justiça, em voto da lavra do ilustre Ministro Aldir
Passarinho Junior, entendeu ser necessária a constituição de novo registro
para que a hipoteca continuasse a garantir a nova dívida resultante da
novação, a saber:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. HIPOTECA. BEM DE FAMÍLIA. LEI N.
8.009/90. REPACTUAÇÃO DA DÍVIDA. GARANTIA REAL ADSTRITA AO
CONTRATO PRIMITIVO.
A garantia hipotecária constitui-se mediante inscrição no Cartório de Registro de
Imóveis vinculadamente ao contrato que a institui, de sorte que se o empréstimo
foi objeto de repactuação, pela celebração de confissão de dívida estabelecendo
condições específicas novas, como a elevação da taxa de juros, impossível a
extensão daquela para o novo pacto, sem que tenha havido inscrição respectiva.
555
556

MAMEDE, Gladston. Código Civil Comentado. São Paulo: Atlas, 2003, vol, XIV, p. 452
LOTUFO, Renan. Código Civil Comentado. São Paulo: Saraiva, 2003, vol. II, p. 360.
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Destarte, oponível à penhora a regra do art. 1.º, da Lei n. 8.009/90, por não se
configurar a exceção prevista no art. 3.º, V, do mesmo diploma legal.
Recurso especial não conhecido

557

.

3.9.2 Destruição da coisa

Nelson Rosenvald afirma que, “perecendo o objeto, perece o direito, Se a coisa
apenas for depreciada, mas não a ponto da perda total, poderá o credor exigir
reforço ou substituição da garantia, sob pena de vencimento antecipado do
débito (art. 1.425, I, CC)”558.

Deve ser observado que a extinção da hipoteca ocorre apenas quando a coisa
for destruída totalmente. Se houver apenas destruição parcial, a hipoteca
continuará recaindo sobre o restante do bem, podendo o credor, contudo,
considerar vencida antecipadamente a dívida, apenas se o devedor, notificado,
não prestar reforço da garantia, de acordo com o art. 762, I, do Código Civil559.
Gladston Mamede cita como exemplos de destruição parcial “o que se passa
quando a aeronave hipotecada cai, ou o navio hipotecado naufraga;
igualmente, se a lavra hipotecada se exaure, ou se o imóvel hipotecado se
destrói. Perecimento, contudo, em sua totalidade”. Afirma que, na destruição
parcial, a parte que sobra conserva-se vinculada à obrigação. E fornece os
seguintes exemplos: “na casa que se incendeia, o terreno no qual estava
construída manter-se-á hipotecado; se o edifício do qual fazia parte o
557

REsp 268689/SP; Relator Ministro Aldir Passarinho; Quarta Turma; DJ: 12/06/2001; DP:
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dado em segurança, desfalcar a garantia, e o devedor, intimado, não a reforçar ou substituir.
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apartamento ou a sala hipotecada se incendeia e/ou vem abaixo, a fração ideal
correspondente conservar-se-á hipotecada”560.

Para se saber se a coisa foi ou não destruída integralmente, Antônio José
Teixeira Junior fornece os seguintes critérios:

O conceito de destruição da coisa deve ser entendido através dos critérios
561
estabelecidos no artigo 78 do mesmo diploma legal , estudando-se o caso
específico para concluir pela extinção total ou parcial. É caso, pois, de
destruição total da coisa quando: a) seu objeto perde as qualidades essenciais
ou o valor econômico; b) se confunde com outro, de modo que não se possa
562
distinguir; ou c) fica em lugar de onde não possa ser retirado .

E acrescenta:

A situação do credor hipotecário varia conforme se trate de destruição total ou
parcial da coisa, objeto de sua garantia. Destruída totalmente a coisa, a regra é
a do parágrafo 1ª do artigo 762 do Código Civil, ou seja, ocorrerá o vencimento
antecipado da dívida e, havendo seguro ou alguém responsável pelo dano, subrogação no valor da indenização. Por outro lado, havendo destruição parcial o
devedor será intimado para reforçar a garantia, nos termos do inciso I do mesmo
artigo 762 do Código Civil. Apenas no caso da ausência de reforço da garantia é
que vencerá antecipadamente a dívida e conseqüente exigibilidade da
563
hipoteca .

3.9.3 Resolução da propriedade

A propriedade é resolúvel quando o negócio jurídico que a constitui subordina
expressamente sua duração ao implemento de condição resolutiva ou advento

560
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Artigo sem disposição correspondente no Código Civil de 2002.
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563
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do termo. Sendo verificado o evento futuro e certo (ou incerto, na condição
resolutiva), o proprietário perde o domínio, sendo inoponíveis ao novo titular
todos os ônus reais estabelecidos pelo seu antecessor564.

Para Lafayette,

a hipoteca constituída por quem tem domínio resolúvel no imóvel, como é o
comprador com cláusula a retro, se resolve e se extingue com o domínio. Este
efeito, porém, só se produz quando a resolução é determinada por causa
inerente à aquisição. Se a resolução não se prende à causa da aquisição, mas
se opera por causa superveniente, como no caso de revogação de doação por
565
ingratidão, subsistem as hipotecas constituídas .

Realmente, é isso que acontece. Como dispõe o art. 1.359 do Código Civil,
resolvida a propriedade pelo implemento da condição ou pelo advento do
termo, entendem-se também resolvidos os direitos reais concedidos na sua
pendência, e o proprietário, em cujo favor se opera a resolução, pode
reivindicar a coisa do poder de quem a possua ou detenha.

Não há nada que impeça o titular de propriedade resolúvel de hipotecar o bem.
Atente-se, no entanto, que, ocorrendo o advento do termo ou da condição, a
hipoteca restará extinta, operando seus efeitos retroativamente, ex tunc.
Justamente

para

que

o

credor

hipotecário

não

venha

a

alegar

desconhecimento a respeito do termo ou da condição, a cláusula que a institui
deve ser sempre registrada no Cartório de Registro de Imóveis da situação do

564
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imóvel, sob pena de ineficácia perante terceiros, por desobediência ao princípio
da publicidade.

Se a propriedade se resolver por qualquer outra causa superveniente, a
garantia hipotecária devidamente constituída permanecerá válida e eficaz, na
forma do art. 1.360 do Código Civil566. Maria Helena Diniz afirma:

Se a revogação for originária de causa superveniente, alheia ao título e posterior
à transmissão do domínio, acarretará efeitos ex nunc. Exemplificativamente: se
o doador faz uma doação, o donatário adquire propriedade plena sobre o bem,
desde que não haja qualquer restrição no ato translativo da coisa. Se esse
donatário cometer ingratidão contra o doador, a lei, no art. 557 do Código Civil,
permite que se revogue a mencionada doação, extinguindo-se, assim, o domínio
do donatário sobre a coisa. Mas como o art. 563 prescreve que essa revogação
não pode atingir, nem prejudicar direitos adquiridos por terceiros, valerá, p.ex.,
hipoteca ou venda que o donatário haja feito antes da sentença, que reconhece
567
sua ingratidão .

3.9.4 Renúncia do credor

A renúncia do credor acarreta a extinção da garantia hipotecária. Necessita o
renunciante de capacidade jurídica para dispor, sobretudo porque voltará à
condição de mero credor quirografário, perdendo o direito de seqüela e de
preferência que gravava o imóvel.

566

Art. 1.360. Se a propriedade se resolver por outra causa superveniente, o possuidor, que a
tiver adquirido por título anterior à sua resolução, será considerado proprietário perfeito,
restando à pessoa, em cujo benefício houve a resolução, ação contra aquele cuja propriedade
se resolveu para haver a própria coisa ou o seu valor.
567
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Para ser válida, precisa ser registrada no Cartório de Registro de Imóveis da
situação do imóvel. Também não exige aceitação do credor, porquanto é ato
unilateral, gerando obrigações apenas para quem renuncia.

Carvalho Santos568, Tito Fulgêncio569 e Maria Helena Diniz570 admitem a
renúncia tácita resultante de um ato que não poderia ser praticado, sem que o
credor tivesse a intenção de renunciar. Pontes de Miranda, ao contário,
entende que “a renúncia à hipoteca há de ser expressa, porque não se poderia
averbar renúncia tácita” 571.

O entendimento de Tupinambá Miguel Castro do Nascimento é no sentido de
que

a forma especial de declaração de vontade só pode ser exigida por força de lei.
É a regra do art. 129 do Código Civil. Ao se afastar a incidência, na renúncia do
credor, do art. 134, II, do Código Civil, está se admitindo para a renúncia a forma
livre. Em face deste princípio, tem que se admitir a renúncia tácita, forma de
manifestação de vontade possível até em contratos (art. 1.079, do Código Civil –
“A manifestação da vontade nos contratos pode ser tácita, quando a lei não
exigir que seja expressa”). O obstáculo citado por PONTES DE MIRANDA – não
se pode averbar o tácito – é facilmente transponível. Pelo art. 251, II, da Lei dos
Registros Públicos, faz-se o cancelamento por decisão judicial transitada em
julgado. Ora, se a declaração de renúncia tácita for afirmada por decisão judicial,
face litígio provocado pelo interessado, a sentença valerá como título
declaratório de renúncia tácita e, por isso, averbável. Para tanto serve o art. 4º, I,
572
do Código de Processo Civil .
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Concorda também com a renúncia tácita Carlos Roberto Gonçalves, ao
asseverar:

Embora a renúncia, como ato abdicativo de direitos, deva ser expressa e por
escritura pública, se o seu valor ultrapassar a taxa legal, admite-se que seja
tácita, em determinados casos, como, por exemplo, quando o credor hipotecário,
estando devidamente intimado, não comparece à praça para exercer sua
preferência (CPC, art. 698). Ou, ainda, quando o credor, juntamente com o
573
devedor, requer o cancelamento da hipoteca .

Contudo, se parece ser possível a renúncia tácita, para sua validade no caso
concreto, não parece haver dúvidas de que a intenção do credor hipotecário
em renunciar à garantia hipotecária deva ficar inequivocamente configurada.
Basta a existência de dúvida acerca das condições do negócio para que o
magistrado repila o ato abdicativo da renúncia. Esta é a posição de Antônio
José Teixeira Júnior, ao estatuir que

acredita-se ser necessário que a investigação tenha início com a presunção de
que ao credor não interessa a renúncia, buscando o juiz uma razão diversa a
justificar o ato daquele. Somente na hipótese de não se encontrar qualquer outra
574
justificativa para o ato é que deve ser entendido como renúncia tácita .

3.9.5 Remição

A remição é uma das formas de extinção da garantia hipotecária. Poderá ser
feita pelo adquirente do imóvel hipotecado, pelo credor sub-hipotecário, pelos
573

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. 2ª tiragem. São Paulo: Saraiva,
2007, vol. V, p. 602.
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parentes do devedor e pelo próprio devedor. A remição foi objeto de estudo em
capítulo próprio, para o qual remetemos o leitor (item 3.1.3.4 do presente
trabalho).

3.9.6 Arrematação ou adjudicação

A arrematação ou adjudicação do bem hipotecado também acarreta a extinção
da hipoteca que sobre ele incide.

A adjudicação do bem é a forma preferencial de satisfação do direito do credor.
Haverá a alienação particular ou judicial apenas se o credor ou as demais
pessoas legitimadas pelos §§ 2.º e 3.º do art. 685-A do Código de Processo
Civil575 não a requererem.

É importante que se ressalte que a redação do inciso VI do art. 1.499 do
Código Civil deve ser lida em consonância com a do art. 1.501, que dispõe que
não extinguirá a hipoteca, devidamente registrada, a arrematação ou
adjudicação, sem que tenham sido notificados judicialmente os respectivos
credores hipotecários, que não forem de qualquer modo partes na execução.

575

Idêntico direito pode ser exercido pelo credor com garantia real, pelos credores
concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem, pelo cônjuge, pelos descendentes ou
ascendentes do executado, bem como, se houver penhora de quota, pelos sócios da
sociedade.
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Havia uma divergência na doutrina a respeito de se saber se apenas a
execução movida pelo credor hipotecário tinha força suficiente para extinguir a
garantia hipotecária. Clóvis Beviláqua era partidário desse entendimento e
afirmava que a arrematação levada a efeito em execução quirografária não
gerava a extinção da garantia hipotecária. Para o mencionado estudioso:

Na execução por credor quirografário, terá este de notificá-la aos hipotecários
sob pena de nulidade (Código Civil, art. 826). Essa notificação, porém, não tem
força de desclassificar o direito real da hipoteca, visto como a lei não lho dá. Se
a execução do credor quirografário for notificada aos hipotecários, é válida, mas
somente para o efeito de ser declarado o seu direito; o da hipoteca subsiste por
sua própria natureza de real, que somente perderia a sua eficiência expressa na
576
prelação, se a lei assim tivesse disposto .

Também Affonso Fraga advogava essa tese e afirmava que,

ante o inciso mal lembrado e peor enxertado do art. 826, (...), é conseqüente que
a arrematação ou adjudicação, para extinguir a hypotheca, necessita se verificar
em acção de natureza hypothecaria; d’ahi procede que, penhorado um immovel
hypothecado em outra qualquer execução e levado á praça, a arrematação e
adjudicação que se verificar, não logram extinguil-a, de modo que o dispositivo
577
legal não se refere à execução em geral, senão á hypothecaria .

Entrementes, Azevedo Marques, com correção, manifestava-se em sentido
contrário e dispunha que a extinção da hipoteca poderia ocorrer ou na
execução movida por credor hipotecário ou por qualquer outra, desde que,
nessa última hipótese, fosse ele, bem como outros credores hipotecários
preferenciais, intimados da praça. Para o referido autor,
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a venda judicial feita em qualquer execução será válida e, portanto, extinguirá a
hypotheca, se os credores hypothecários tiverem sido previamente notificados.
Em falta, porém, da notificação prévia, a venda, em quaesquer execuções, será
578
nulla e, por isso, não extinguirá a hypotheca .

Atualmente, tal posicionamento não encontra maiores resistências e é seguido
pela imensa maioria de nossos civilistas. Carlos Roberto Gonçalves frisa que
se extingue a hipoteca

pela arrematação ou adjudicação do imóvel (inciso VI), no mesmo processo ou
em outro, desde que o credor hipotecário, notificado judicialmente da venda
(segundo os arts. 1.501 do CC e 619 do CPC, é ineficaz a venda sem a
intimação do credor), não compareça para defender o seu direito. Relembre-se
que os credores hipotecários têm o direito de remir o imóvel hipotecado.
Realizada a praça de modo válido, com observância das formalidades legais, o
579
arrematante ou adjudicante irá receber o imóvel livre de quaisquer ônus .

Maria Helena Diniz, por seu turno, defende que, “se citado o credor hipotecário
para a arrematação promovida por outro credor, o seu comparecimento para
exercer o direito de prelação valida a arrematação, como se fosse executivo
hipotecário por ele mesmo movido”580.

Gladston Mamede apresenta o mesmo argumento:

O legislador não previu que a extinção deve ser fruto de arrematação ou
adjudicação que se opere, obrigatoriamente, no processo de execução da
primeira hipoteca ou de hipoteca. Refere-se, apenas, à arrematação ou
adjudicação. Assim, se em execução movida por credor quirografário, na qual se
penhorou bem hipotecado, o credor hipotecário, devidamente notificado, não se
apresenta para impedir o leilão judicial, a hipoteca se extinguirá com a
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arrematação ou adjudicação, certo que o direito não socorre aos inertes, isto é,
581
os que dormitam .

No curso da ação executiva, o credor quirografário que vier a penhorar o bem
hipotecado deverá intimar o credor hipotecário acerca da penhora realizada, de
acordo com o art. 615, II, do Código de Processo Civil, e a adjudicação ou a
alienação só terão a força de extinguir a garantia hipotecária se o credor
hipotecário for cientificado por qualquer meio idôneo e com pelo menos 10
(dez) dias de antecedência, na forma do art. 698 do Código de Processo Civil.

Assim, a execução movida por credor quirografário ou até mesmo por credor
hipotecário – desde que exista hipoteca preferencial a sua - só terá o condão
de extinguir a hipoteca se o credor hipotecário ou os credores hipotecários
preferenciais, se houver sub-hipotecas, forem cientificados por qualquer meio
idôneo e com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência da adjudicação ou da
alienação particular ou judicial do bem hipotecado. Apenas nessa hipótese é
que a hipoteca será extinta.

A lei não exige nada mais do que a cientificação de modo idôneo. Cumpre dizer
que o não comparecimento do credor hipotecário, desde que tenha sido
devidamente cientificado, não acarreta qualquer conseqüência jurídica,
extinguindo, da mesma forma, a garantia hipotecária que fora constituída em
seu favor. Ademais, a extinção da hipoteca, havendo a cientificação do credor
hipotecário, também ocorre, ainda que o produto obtido com a excussão do
bem não seja suficiente para a satisfação integral do credor hipotecário.
581
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Nesse sentido, coloca-se Gladston Mamede, para quem,

sendo válida a arrematação, extinta estará a hipoteca, ainda que a dívida
hipotecária não tenha sido, no todo ou em parte, satisfeita, e independentemente
do valor que tenha sido oferecido pelo bem – desde que, considerado vil, não
582
tenha dado azo à anulação da praça .

Essa é a posição acolhida no Superior Tribunal de Justiça de forma pacífica.
Apenas a título exemplificativo, colhemos os seguintes julgados:

EXECUÇÃO. ARREMATAÇÃO. EXTINÇÃO DA HIPOTECA.
Intimado o credor hipotecário da realização da praça, a arrematação produz o
efeito de extinguir a hipoteca. Precedentes do STF e do STJ.
Recurso especial não conhecido

583

.

EXECUÇÃO. ARREMATAÇÃO. ATO PERFEITO E ACABADO. INTIMAÇÃO DO
CREDOR HIPOTECÁRIO QUE PERMANECE SILENTE. EXTINÇÃO DA
HIPOTECA.
Sendo válida e eficaz a arrematação, com a intimação prévia do credor
hipotecário, que, contra este ato não se insurgiu oportunamente, é de
considerar-se extinta a hipoteca, nos termos do disposto no art. 849, VII, do
Código Civil.
584
Recurso especial não conhecido .

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. EXTINÇÃO DA HIPOTECA.
ARREMATAÇÃO DO BEM EM OUTRO PROCESSO.
Simples manifestação do credor hipotecário da existência de saldo devedor não
caracteriza seu interesse para impedir a extinção da hipoteca pela arrematação
do bem em outro processo executório.
Violação da lei não configurada e dissenso pretoriano não demonstrado.
Recurso especial não conhecido

582
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Se a cientificação é ato de tamanha importância, afinal, para que serve? Para
Azevedo Marques, “para que o notificado possa, antes da venda, defender
todos os seus direitos, inclusive os de obstar a venda, disputar preferência e
receber a somma preferencial a que tiver direito, se não quiser obstar a
venda”586.

Ora, poderá o credor hipotecário, se quiser impedir a excussão do bem
hipotecado, utilizar-se dos embargos de terceiro, na forma do inciso II do art.
1.047 do Código de Processo Civil587. Aliás, caso o credor hipotecário tome,
extrajudicialmente, conhecimento da ação executiva que envolva bem que se
encontra hipotecado em seu favor, sem que tenha ciência da penhora, da
adjudicação ou arrematação, poderá fazer uso dos embargos de terceiro sob
esse fundamento.

Como afirma Araken de Assis, escorado em julgado do Supremo Tribunal
Federal sobre a matéria588, os embargos ajuizados pelo credor hipotecário
serão úteis em dois casos: “a) inexistindo intimação da penhora (art. 615, II) e,
a fortiori, da hasta pública (art. 698); b) existindo outros bens penhoráveis,
livres e desembargados, pertencentes ao devedor comum”589.

A existência de outros bens livres e desembaraçados do devedor comum
impede que o bem hipotecado seja excutido judicialmente, por ser de interesse
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do credor hipotecário, em determinados casos, esperar o vencimento normal
de seu crédito, para obter maiores vantagens financeiras com o emprego do
capital, por conta de juros.

É o que deflui de julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da
questão:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. NULIDADE.
TERMO DE RENEGOCIAÇÃO. TÍTULO HÁBIL. GARANTIA REAL. PENHORA.
POSSIBILIDADE.
No processo de embargos de terceiro não é dado proferir julgamento de
extinção do processo de execução. Precedente.
O termo de renegociação de dívida é título hábil para a execução. Precedentes.
O credor com garantia real tem o direito de impedir, por meio de embargos de
terceiro, a alienação judicial do objeto da hipoteca; entretanto, para o
acolhimento dos embargos, é necessária a demonstração pelo credor da
existência de outros bens sobre os quais poderá recair a penhora.
Recurso especial não conhecido

590

.

E quanto às notificações previstas no Código de Processo Civil? Haverá a
necessidade de duas notificações, uma intimando o credor hipotecário no
tocante à penhora (art. 615, II, CPC) e outra cientificando-o da praça (art. 698,
CPC)? Ou bastaria apenas uma?

Para Aldemiro Rezende Dantas Junior, se o credor hipotecário já tiver sido
intimado da penhora ou se habilitado no processo de execução de forma
voluntária, não se faz mais necessária sua intimação para a adjudicação ou a
arrematação. Isto porque,
590
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se o credor hipotecário já havia comparecido voluntariamente e requerido sua
habilitação nos autos, ou se, por ocasião da penhora, já havia sido da mesma
intimado, a requerimento do exeqüente, nos termos do art. 615, II, do CPC, em
nenhuma dessas hipóteses haverá a necessidade de ser expedida uma nova
intimação. Logo, não caberá a esse credor hipotecário, posteriormente, pleitear
591
o desfazimento da arrematação em virtude de não ter sido intimado .

Essa opinião é compartilhada por Araken de Assis, ao pontificar que

o art. 698 incide quando o credor hipotecário não for de “qualquer modo parte na
execução”. Assim, tendo se habilitado voluntariamente ou por decorrência da
intimação da penhora (art. 615, II), desnecessária se revela a segunda
intimação, prevista no art. 698, e, a fortiori, descaber-lhe-á pleitear a dissolução
592
do remate .

E também por Cássio Scarpinella Bueno, quando observa que “havendo a
intimação anterior dado cumprimento ao art. 615, II, habilitando-se, nos autos,
o credor com garantia real, é desnecessária a incidência do art. 698, que seria,
nesse caso, formalismo estéril, despido de qualquer utilidade ou necessidade
prática”593.

Luiz Rodrigues Wambier, Flávio Renato Correia de Almeida e Eduardo
Talamini, porém, entendem que há a necessidade das duas intimações.
Segundo tais autores,

a favor dessa interpretação há até a circunstância de que o elenco de pessoas a
intimar, em cada um desses dois dispositivos, não é sequer idêntico. Mas, a falta
da primeira das duas intimações, se depois ocorrer adequadamente a segunda,
pode não acarretar a invalidade do processo (pois o senhorio direto ou credor
com garantia real talvez não chegue a sofrer prejuízo). Se faltar a segunda
intimação, que deve indicar data, hora e local da hasta pública, o prejuízo estará
nitidamente caracterizado: o credor com garantia real tem direito à prévia ciência
591
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do ato porque pode pretender arrematar ou adjudicar o bem – e detém inclusive
594
título de preferência para tanto .

Cremos que ambas são necessárias, pois possuem finalidades distintas. A
intimação da penhora objetiva cientificar o credor hipotecário de que o bem que
lhe serve de garantia está sendo penhorado por outro credor, o que importa em
vencimento antecipado de seu próprio crédito, na forma do inciso II do art. 333
do Código Civil595, acarretando-lhe a faculdade de exigir, em execução judicial,
também o crédito que lhe pertence, cujo vencimento restou antecipado.
Servirá, ainda, para que possa impedir a constrição judicial do bem hipotecado,
por meio dos embargos de terceiro, desde que demonstre que há outros bens
livres e desembaraçados do devedor para serem penhorados.

Já a cientificação prevista no art. 698 do Código de Processo Civil busca
assegurar ao credor hipotecário o exercício do seu direito de preferência sobre
o produto do bem que será alienado a terceiros. Assegura-lhe, ainda, e aqui
está uma colocação da maior importância, a preferência para adjudicar ou
arrematar o bem desde que concorra e mantenha a preferência em relação a
credores privilegiados ou com garantia real inferior a sua596. Assim, deverá o
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credor hipotecário ser intimado da penhora que recaiu sobre o bem hipotecado,
bem como da adjudicação ou arrematação.

Mas e se o credor hipotecário não vier a ser devidamente cientificado, no prazo
de 10 (dez) dias, da adjudicação ou da arrematação do bem? Quais as
conseqüências para a ausência da cientificação? Para tanto, faz-se necessário
interpretar de forma harmônica o art. 694, VI, com o art. 619 do estatuto
processual civil.

O art. 619 do Código de Processo Civil estabelece que a alienação do bem
aforado ou gravado por penhor, hipoteca, anticrese ou usufruto será ineficaz
em relação ao senhorio direto, ou ao credor pignoratício, hipotecário,
anticrético, ou usufrutuário, que não houver sido intimado, acarretando, por
conseguinte, a ineficácia da adjudicação ou da arrematação em relação ao
credor hipotecário não cientificado da excussão judicial.

O art. 694, VI, do Código de Processo Civil, por sua vez, aponta a invalidade da
praça realizada sem a intimação do credor hipotecário, matéria suscetível de
ser abordada pelos embargos de segunda fase ou através de petição dirigida
ao juiz da execução.

Antes de se abordar a aparente contrariedade entre os dois artigos, cumpre
aclarar a questão sobre a ausência da cientificação do credor hipotecário. Seria
uma nulidade relativa ou absoluta? Neste ponto, alinhamo-nos com a maior
parte da doutrina nacional, que entende que se trata de nulidade relativa ou
anulabilidade. Para Araken de Assis, “a falta de intimação prévia gera a
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nulidade (relativa) da hasta pública”597. Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz
Arenhart também se posicionam no sentido de que

os incisos III e VI tratam de evidentes causas de anulação da alienação; a
primeira se funda em hipótese semelhante à de vício oculto na coisa adquirida
ou de cumprimento imperfeito fundado em inconformidade jurídica, ao passo que
598
a segunda contempla vício expresso previsto no art. 698 .

Como a regra foi instituída material e processualmente tendo em vista os
direitos do próprio credor hipotecário, sua ausência gera uma invalidade
relativa, podendo ser apenas por eles alegada e desde que se demonstre o
prejuízo concreto advindo com tal omissão. Assim, o entendimento consagrado
do Superior Tribunal de Justiça de que “o desfazimento da arrematação por
vício de nulidade, pode ser declarado de ofício pelo juiz ou a requerimento da
parte interessada nos próprios autos da execução, desde que antes de
expedida a carta de arrematação”599, não tem aplicação no caso, porquanto a
ausência de cientificação gera apenas a anulabilidade, motivo pelo qual deve
ser alegada apenas pela parte interessada, que pode, muitas vezes, preferir
que se a mantenha, ficando com o poder de seqüela sobre o imóvel adjudicado
ou arrematado. Humberto Theodoro Junior parece concordar com essa opinião:

Em princípio, o titular de um direito real de garantia ou de uma penhora
averbada não seria prejudicado pelo simples fato da arrematação feita por
terceiro sem sua prévia ciência. A preferência que lhes cabe continuaria subrogada no preço apurado. Acontece que nem sempre a alienação sem a
participação do credor privilegiado proporciona-lhe satisfação adequada de seus
direitos. É por isso que, em outra oportunidade, o Código confere embargos de
terceiro ao credor hipotecário, pignoratício ou anticrético, cuja garantia vem a ser
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penhorada por terceiro, desde que existam outros bens fora da garantia real
600
disponíveis para penhora do exeqüente (arts. 1.047, II, e 1.054) .

Delineada a questão a respeito de qual espécie de invalidade se trata, a
conciliação de forma harmônica dos dois dispositivos processuais, um
afirmando a ineficácia da arrematação frente ao credor hipotecário e outro, a
invalidade relativa, parece ter sido encontrada por Aldemiro Rezende Dantas
Junior, seguido por Araken de Assis601, ambos baseados na doutrina de José
Carlos Barbosa Moreira. Para conciliar as duas disposições, aparentemente
contraditórias, como já mencionamos acima, aponta José Carlos Barbosa
Moreira que se deve observar se o credor hipotecário, ao requerer o
desfazimento da arrematação, vem a fazê-lo quando ainda não está encerrado
o processo executivo.

Nesse caso, esse desfazimento poderá ser requerido nos próprios autos, por
aplicação do art. 694, VI, voltando o bem à licitação pública. Entretanto, caso
não tenha chegado a efetuar esse requerimento enquanto ainda em curso o
processo, nem por isso será prejudicado, dado que a arrematação ou a
adjudicação, em tal caso, serão perfeitas para o adquirente, mas ineficazes em
relação ao credor hipotecário, vale dizer, não produzirão qualquer efeito em
relação a este.

Em outras palavras, para o credor hipotecário esse imóvel continuará gravado
com a hipoteca, a qual poderá ser normalmente excutida, no vencimento da
600
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obrigação, pois o direito do credor hipotecário, sendo erga omnes (como todo
direito real), pode ser exercido contra o adquirente602.

Humberto Theodoro Junior vai ao encontro desse ponto de vista ao assentar
que

é dentro desse mesmo prisma que se pode reconhecer ao credor com garantia
real ou com penhora averbada: a) a faculdade de não impugnar a arrematação
na forma do art. 694, §1º, para exercer suas preferências legais sobre o produto
da arrematação realizada sem sua prévia intimação; ou b) o poder de voltar-se
contra a arrematação irregularmente praticada, a fim de que outra se realize com
sua ciência e participação, permitindo-lhe o exercício útil e adequado das
preferências legais em torno dos bens sobre os quais mantém direitos e
privilégios oponíveis erga omnes, inclusive contra o exeqüente e o
603
arrematante .

Advirta-se que está é a opinião consagrada no seio do Superior Tribunal de
Justiça. Para o guardião da legislação infraconstitucional de nosso país,

a alienação de bem gravado com hipoteca sem intimação do titular do direito
real importa, em princípio, a possibilidade a este de requerer o desfazimento da
arrematação, ou, caso não a requeira, a subsistência do ônus em face do credor
hipotecário. Trata-se de mecanismo de preservação da preferência legal de que
desfruta o credor titular de direito real de garantia frente ao credor
604
quirografário .

No caso é preciso atentar para que, em não havendo a cientificação do credor
hipotecário para a adjudicação ou a arrematação do imóvel, este deve
necessariamente ser transferido ao adjudicante ou ao arrematante com o
gravame hipotecário, fazendo subsistir o direito de seqüela do credor
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hipotecário. Lembremo-nos de que a arrematação ou adjudicação que extingue
a hipoteca é aquela realizada com a intimação do credor hipotecário, caso este
não seja o legitimado ativo da ação executiva, nos termos do art. 1.501 do
Código Civil.

Essa observação não passou despercebida por Humberto Theodoro Junior, ao
frisar que “de qualquer maneira, omitida a intimação, o bem transmitido ao
arrematante entrará em seu patrimônio, portando o ônus ou gravame real. O
ato alienatório, embora válido, não impedirá a subsistência da enfiteuse, da
garantia real e da penhora anteriormente averbada (art. 698)”605.

No entanto, mesmo o gravame hipotecário só acompanhará o imóvel
arrematado ou adjudicado, sem a cientificação do credor hipotecário, se tal
medida puder trazer-lhe prejuízos concretos.

O Superior Tribunal de Justiça entende que a ausência de cientificação do
credor hipotecário, em determinados casos, não lhe traz qualquer prejuízo a
justificar a anulabilidade ou a ineficácia relativa da adjudicação ou arrematação.
Isso ocorre quando: (a) não houver outros bens penhoráveis do devedor; (b) a
execução for movida por credores privilegiados em relação ao credor
hipotecário, por credores hipotecários preferenciais, ou, no caso destes
participarem, em concurso de preferência, concorrendo com o credor
hipotecário, em execução movida por credor quirografário, e, (d) o produto do
valor auferido com a adjudicação ou arrematação for insuficiente para o
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pagamento dos credores privilegiados em relação ao credor hipotecário.
Vejamos:

COMERCIAL. FALÊNCIA. LEILÃO DE BENS GRAVADOS COM HIPOTECA.
EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. INTIMAÇÃO DO CREDOR HIPOTECÁRIO.
Ante a existência de créditos tributários e trabalhista torna-se supérflua a
intimação de eventual credor hipotecário, eis que não poderá adjudicar o bem
objeto do leilão.
Recurso especial não conhecido

606

.

Recentemente tal posicionamento foi reafirmado pelo Ministro Teori Albino
Zavascki, ao manter arrematação realizada sem a cientificação do credor
hipotecário, afastando a tese da anulabilidade, diante da ausência de prejuízo
para o titular do direito real de garantia. Ei-lo:

o caso concreto, porém, apresenta relevante particularidade: a arrematação que
o credor hipotecário pretende desfazer foi realizada em sede de execução fiscal.
O credor com penhora, nessa hipótese, além de não ser quirografário, possui
crédito que “prefere a qualquer outro, seja qual for a natureza ou o tempo da
constituição deste, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do
trabalho” (CTN, art. 186). Diante da preferência do crédito tributário sobre o
crédito hipotecário, e uma vez certificada a inexistência de outros bens
penhoráveis, e mesmo a insuficiência do valor do bem constrito para satisfazer o
débito fiscal, conclui-se não haver qualquer sentido prático na decretação da
nulidade da alienação. Trata-se de medida que nenhum proveito traria ao credor
hipotecário, obrigado a realizar novo leilão, cujo produto, de qualquer sorte, teria
607
de ser destinado à satisfação do débito tributário .

Portanto, ao contrário do que afirma o art. 251, inciso II, da Lei n.º
6.015/1973608, o cancelamento da hipoteca pode ser feito em razão de
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REsp 10044/SP; Relator Ministro Bueno de Souza; Quarta Turma; DJ: 17/03/1998; DJ:
14/06/1999, p. 191.
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REsp 440811/RS; Relator Ministro Teori Albino Zavascki; Primeira Turma; DJ: 03/02/2005;
DP: 28/02/2005, p. 189.
608
Art. 251. O cancelamento de hipoteca só pode ser feito: II – em razão de procedimento
administrativo ou contencioso, no qual o credor tenha sido intimado (art. 698 do Código de
Processo Civil).
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processo contencioso, sem ter sido intimado o credor hipotecário, desde que, é
claro, não se configure qualquer prejuízo resultante da ausência de sua
intimação.

Assevere-se, ainda, que se o juiz da execução, equivocadamente, cancelar a
garantia hipotecária de imóvel adjudicado ou arrematado por terceiro, excluindo
o direito de seqüela conferido ao credor hipotecário, em processo em que não
houve sua intimação, e que desta ausência se comprove prejuízos concretos
ao credor hipotecário, restará a este pleitear a anulação do cancelamento do
registro hipotecário, na forma do art. 216 da Lei dos Registros Públicos.

3.9.6.1 Insuficiência do produto da arrematação

O art. 1.430 do Código Civil estipula que “quando, excutido o penhor, ou
executada a hipoteca, o produto não bastar para o pagamento da dívida e
despesas judiciais, continuará o devedor obrigado pessoalmente pelo restante”.

Caio Mário da Silva Pereira sublinha que:

o credor promove a excussão da coisa,e se paga com o seu praceamento. Se
houver excesso, restitui-se ao devedor, ou destina-se ao pagamento dos demais
credores pro rata. Se ao revés for insuficiente, tem o credor o direito de buscar
no patrimônio do devedor recursos para se pagar, mas sem privilégio quanto ao
remanescente do crédito, pois que o devedor, até a extinção da obrigação,
609
continua pessoalmente obrigado (Código Civil, art. 1.430) .

609

PEREIRA, Cáio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. 19. ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2007, vol. IV, p. 328.
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O direito real de garantia confere o direito de preferência unicamente sobre o
valor da coisa objeto da garantia, diferindo, neste ponto, substancialmente, dos
privilégios que, no dizer de Clóvis Beviláqua, são “a qualidade que a lei confere
ao crédito pessoal, de ser pago de preferência aos outros”610. O privilégio
confere a determinados créditos uma prerrogativa de serem pagos com
preferência em relação a todos os bens do devedor611 sujeitos à excussão
forçada e não somente em relação a bens determinados, que é o que acontece
com os direitos reais de garantia. Nestes, excutido o bem, se o produto, após a
adjudicação pelo credor hipotecário ou após sua alienação particular ou em
hasta pública, não for suficiente para adimplir inteiramente o valor da dívida, o
antigo credor hipotecário perde o direito de preferência que lhe fora conferido
pela hipoteca, motivo pelo qual irá procurar novos bens passíveis de penhora
no patrimônio do executado, mas sem qualquer direito de preferência,
sujeitando-se unicamente à preferência que lhe será conferida pela nova
penhora que será feita, preferência, agora, instituída pela lei processual, mas
não pela material.

Em crítica a esse posicionamento, Affonso Fraga traz uma observação a
respeito da possibilidade de o devedor continuar obrigado pelo restante do
valor do débito, após a excussão do bem hipotecado. Ei-la:
610

BEVILÁQUA, Clóvis. Comentários ao Código Civil de 1916. Edição Histórica. Rio de
Janeiro: Editora Rio, vol. V, p. 262.
611
Orlando Gomes explica que os privilégios consistem “na preferência que a lei atribui a
alguns credores sobre o patrimônio do devedor. Têm esses credores direito a 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 à causa e à
qualidade do crédito. O privilégio não outorga poder imediato sobre as coisas, como se verifica
com os direitos reais de garantia. Enquanto esses se originam de acordo entre as partes, o
privilégio resulta de determinação legal, sobrepondo-se à 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. Em suma, o privilégio não é direito real”
(Direitos Reais. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 382).
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Não obstante, a lege ferenda, parece que, em se tratando de contractos de
segurança real, o rigor desses princípios devia ceder à equidade. O credor,
quando exige uma garantia real para o dinheiro que fornece, se não renuncia,
faz de facto total abstração da garantia pessoal ou do crédito pessoal do
devedor, e nunca compraz no empréstimo se o bem, na sua própria estimativa,
612
não superar no triplo ou quádruplo ao seu valor .

E prossegue:

Assim sendo, a extincção de toda a dívida pela sentença que julgasse finda a
excussão das garantias reaes é, particularmente, ante a equidade, perfeitamente
justificável; ella não traria prejuízo ao credor, porque ordinariamente os bens
dados em garantia têm de facto valor excedente ao da dívida; beneficiaria aos
demais credores por ficarem livres de um concorrente ao rateio e ao devedor
que, com a completa liberação, teria outro estímulo para restaurar pelo esforço e
613
trabalho a situação econômica que perdera .

Se esse procedimento não é assim na hipoteca, instituto que mantém o
devedor responsável pessoalmente pela garantia das obrigações, ainda que o
credor passe a figurar após a excussão do bem como quirografário, em outro
instituto similar à hipoteca, mais especificamente, na alienação fiduciária em
garantia de bens imóveis, a alienação do bem faz extinguir o valor do débito,
ainda que o valor atingido pela alienação não seja suficiente para a quitação
integral de seu valor.

612

FRAGA, Affonso. Direitos Reaes de Garantia – Penhor, Antichrese e Hypotheca. São
Paulo: Livraria Acadêmica, 1933, p. 131.
613
Op.cit., p. 132.
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3.9.6.1.1 Execução real e pessoal e possibilidade de
penhora concomitante sobre o objeto da garantia real e
sobre outros bens do patrimônio do devedor

A primeira questão que surge é saber se seria possível o devedor nomear à
penhora outro bem que não aquele objeto da garantia?

O Superior Tribunal de Justiça, ao discutir o tema, decidiu que:

Execução. Penhora. Título da dívida pública emitido em 1925.
Inadmissibilidade de seu oferecimento para substituir a penhora de bem imóvel
dado em hipoteca para garantia do débito. Precedentes.
Recurso conhecido e provido

614

.

Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça manteve essa mesma posição
em voto capitaneado pela Ministra Nancy Andrighi, a saber:

Processual Civil. Recurso Especial. Ação de execução. Cédula de crédito
comercial. Hipoteca garantidora do título. Nomeação de outro bem à penhora.
Ineficácia.
Na ação de execução que se funda em título extrajudicial garantido por hipoteca,
a penhora há de recair necessariamente sobre o bem objeto da garantia,
independentemente de nomeação. Não há que se falar em aceitação tácita do
credor ao oferecimento e posterior penhora de outro bem do devedor, posto que,
615
nessa hipótese, a nomeação realizada por ele é ineficaz .

614

REsp 297978/MT; Relator Ministro Ruy Rosado de Aguiar; Quarta Turma; DJ: 20/08/2001;
DP: 20/08/2001, p. 476.
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REsp 406.626/SP; Relatora Ministra Nancy Andrighi; Terceira Turma; DJ: 02/04/2002. Há
outros precedentes: REsp 241.903; Relator Ministro Waldemar Zveiter; DJ 16/04/2001; Agravo
no Agravo de Instrumento 371.466; Relatora Ministra Nancy Andrighi; DJ: 11/06/2001

323
Colhe-se do corpo do acórdão relatado pela Ministra Nancy Andrighi que:

embora o recorrido tenha pleiteado a penhora do bem garantidor das cédulas de
crédito comercial, outros foram indicados pelos recorrentes e penhorados, ante a
sua ausência de manifestação e conseqüente aceitação tácita da nomeação.
Ocorre que os recorrentes não poderiam ter indicado outro bem à penhora,
porquanto estabelece o art. 655, §1º, do CPC que, na execução de crédito com
garantia hipotecária, pignoratícia ou anticrética, a penhora recairá,
preferencialmente, sobre a coisa dada em garantia, independentemente de
nomeação.

O que importa distinguir, talvez, não seja isto. O que preciso ficar cristalino é a
resposta ao seguinte questionamento: mesmo havendo garantia real, poderá o
credor hipotecário abrir mão da ação de execução real e optar por ajuizar uma
execução comum? Lógico que sim. O direito real de garantia apenas confere
determinadas prerrogativas ao crédito de seu titular, como a seqüela e a
preferência. Sopesadas as circunstâncias do caso, pode muito bem o credor
entender em ajuizar uma execução pessoal, abrindo mão da execução real,
caso em que a penhora recairia sobre o objeto da garantia real.

Mas por que o credor o faria? Para responder a essa pergunta, é preciso antes
dirimir uma questão anterior e que condicionará o teor desta última. Vamos a
ela.

Ao ajuizar a execução hipotecária e observando que a garantia real não será
suficiente para arcar com o débito e as demais despesas judiciais, poderá o
credor pretender que a penhora recaia, desde já, sobre o objeto da garantia
real e, concomitantemente, sobre outros bens do patrimônio do devedor
excluídos da garantia real por ele outorgada ao credor?
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A resposta, de acordo com nosso ordenamento jurídico, é negativa. Optando
por ajuizar a ação executiva hipotecária, a penhora há de recair necessária e
unicamente sobre o bem objeto da garantia real. Apenas após sua excussão é
que, verificando-se que com o produto da venda não foi possível adimplir todo
o crédito do autor, este poderá pretender a penhora sobre outros bens do
patrimônio do devedor.

Carvalho Santos registra:

O Código exige, antes de mais nada, que o credor faça a excussão do penhor
ou da hipoteca, isto é, intente a ação respectiva e em execução sejam vendidos
os bens dados em garantia. Afastou-se, como se vê, da doutrina acolhida no
Direito francês e também no italiano, quando permitem, independentemente de
qualquer excussão da coisa dada especialmente em segurança do crédito,
possa o credor, no caso de manifesta insuficiência desta, executar simultânea
ou sucessivamente outros bens não sujeitos a garantia. (Cf. PACIFICIMAZZONI, op.cit., Trattato dei privilegi e delle ipoteche, vol. 2, n. 135; AUBRY
616
et RAU, ob.cit., vol. 8, §778) .

E é exatamente por isso que o credor poderá abrir mão da ação real e ajuizar a
ação de execução comum. Caso o credor saiba de forma antecipada que o
bem objeto da garantia, por ter-se desvalorizado ou por algum outro motivo
semelhante, não suportará o crédito mais as despesas judiciais, e sabendo que
o credor dispõe de um vasto patrimônio, não comprometido, possuindo outros
bens suscetíveis de penhora, poderá entender melhor ajuizar uma ação
pessoal, hipótese em que a penhora recairá sobre bens suficientes para
garantir o valor de todo o débito e que, com o advento da Lei 11.382/2006, ao

616

CARVALHO SANTOS, José Manuel de. Código Civil Brasileiro Interpretado. 12. ed. Rio
de Janeiro: Freitas Bastos, 1982, vol. X, p. 99.
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alterar o art. 652 do CPC, poderão, inclusive, ser escolhidos pelo próprio
credor617.

O que não poderá fazer, contudo, é ajuizar a ação de execução real e requerer
que a nomeação se faça concomitantemente sobre o objeto da garantia real e
sobre outros bens constantes do patrimônio do devedor. Os outros bens não
hipotecados só poderão ser penhorados, volte-se a gizar, quando, após a
excussão da garantia real, verificar-se que o valor do crédito mais as despesas
judiciais não venham a ser inteiramente pagas.

Veja-se o posicionamento de Aldemiro Rezende Dantas Junior:

Ocorre que essas duas ações, embora não possam ser manejadas de modo
simultâneo, não são mutuamente excludentes. Assim, por exemplo, se o credor
optar por promover a execução da garantia real, não poderá, ao mesmo tempo,
promover a ação pessoal contra o devedor, por isso que a norma legal é muito
clara ao apontar que a obrigação pessoal do devedor só irá ser verificada depois
de excutida a coisa empenhada ou hipotecada, caso o produto obtido não seja
bastante para o pagamento. Ou, ao contrário, se o credor promover desde logo
a ação pessoal, por entender que a garantia real, em virtude de deterioração
sofrida pela coisa, por exemplo, se mostra insuficiente, não lhe será permitido
618
ajuizar, simultaneamente, a ação de execução da garantia real .

617

Art. 652. O executado será citado para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento da
dívida. §2º. O credor poderá, na inicial da execução, indicar bens a serem penhorados (art.
655).
618
DANTAS JUNIOR, Aldemiro Rezende; MULLER ROMITTI, Mário. Comentários ao Código
Civil Brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, vol. XIII, p. 159.
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3.9.6.1.2 Alienação fiduciária em garantia de bens imóveis
e excussão sobre o patrimônio do devedor

O instituto da alienação fiduciária em garantia de bens imóveis destoa, no
particular, dos direitos reais de garantia consubstanciados pelo penhor e pela
hipoteca e, inclusive, pela alienação fiduciária de bem móvel.

Isto porque o art. 27619 da Lei 9.514/1997, ao dispor sobre as conseqüências
do inadimplemento do devedor em relação ao contrato de alienação fiduciária
realizado com o fiduciário, estipula que, com a consolidação da propriedade em
nome do devedor, deverá o fiduciário alienar o imóvel que garante o
financiamento e entregar ao fiduciário a quantia que exceder o valor de seu
crédito. Todavia, se o valor da venda for inferior ao da dívida, não poderá o
fiduciário buscar o pagamento do restante do valor do débito, arcando com o
prejuízo.

619

Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta
dias, contados da data do registro de que trata o §7º, do artigo anterior promoverá público leilão
para a alienação do imóvel. §1º. Se, no primeiro público leilão, o maior lance oferecido for
inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso VI, do art. 24, será realizado o
segundo leilão, nos quinze dias seguintes. §2º. No segundo leilão, será aceito o maior lance
oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de
seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais. §3º. Para os
fins do disposto neste artigo, entende-se por: I – dívida: o saldo devedor da operação de
alienação fiduciária, na data do leilão, nele incluídos os juros convencionais, as penalidades e
os demais encargos contratuais; II – despesas: a soma das importâncias correspondentes aos
encargos e custas de intimação e as necessárias à realização do público leilão, nestas
compreendidas as relativas aos anúncios e à comissão do leiloeiro. §4º. Nos cinco dias que se
seguirem à venda do imóvel no leilão, o credor entregará ao devedor a importância que
sobejar, considerando-se nela compreendido o valor da indenização de benfeitorias, depois de
deduzidos os valores da dívida e das despesas e encargos de que tratam os §§2º e 3º, fato
esse que importará em recíproca quitação, não se aplicando o disposto na parte final do art.
516 do Código Civil. §5º. Se, no segundo leilão, o maior lance oferecido não for igual ou
superior ao valor referido no §2º, considerar-se-á extinta a dívida e exonerado o credor da
obrigação de que trata o §4º. §6º. Na hipótese de que trata o parágrafo anterior, o credor, no
prazo de cinco dias a contar da data do segundo leilão, dará ao devedor quitação da dívida,
mediante termo próprio”.
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Confira-se a lição de Afrânio Carlos Camargo Dantzger:

Deixando o devedor de cumprir com as obrigações assumidas, que são os
pagamentos das prestações ajustadas contratualmente, a propriedade
consolidar-se-á em nome do credor que, apesar de ter, então, a propriedade
plena do imóvel, obrigatoriamente deverá levá-lo a público leilão, em que, se o
lance oferecido for superior à dívida e acessórios ou acrescidos (encargos
contratuais tais como multa, juros, etc.), a diferença caberá ao devedor, porém,
sendo o lance inferior à dívida e demais encargos, o credor haverá de arcar com
620
o prejuízo .

Marcelo Terra opina exatamente no mesmo sentido:

Não se concretizando a alienação no segundo leilão, ou se o lance vencedor
não for igual, nem superior ao valor da dívida, o devedor (fiduciante) estará
automaticamente exonerado da obrigação e extinta sua dívida, não podendo o
621
credor (fiduciário) continuar a cobrança pelo saldo (§5º, art. 27) .

Com o advento da Lei nº. 11.795, de 08 (oito) de outubro de 2008, denominada
Lei dos Consórcios, alterou-se, em parte, o regime da alienação fiduciária em
garantia de bem imóvel, uma vez que expressamente se estipulou no §6º, do
art. 14, a responsabilidade do consorciado pelo pagamento integral das
obrigações pecuniárias estabelecidas no contrato de participação em grupo de
consórcio, por adesão, inclusive da parte que remanescer após a execução da
garantia. Vejamos:

Art. 14. No contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, devem
estar previstas, de forma clara, as garantias que serão exigidas do consorciado
para utilizar o crédito.
...
§. Para os fins do disposto neste artigo, o oferecedor de garantia por meio de
alienação fiduciária de imóvel ficará responsável pelo pagamento integral das
obrigações pecuniárias estabelecidas no contrato de participação em grupo de
620

CAMARGO DANTZGER, Afrânio Carlos. Alienação Fiduciária de Bens Imóveis. 2. ed.
São Paulo: Método, 2007, p. 84.
621
TERRA, Marcelo. Alienação Fiduciária de Imóvel em Garantia. Porto Alegre: Sergio
Antonio Fabris Editor, 1998, p. 47.
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consórcio, por adesão, inclusive da parte que remanescer após a execução
dessa garantia.

3.9.6.1.3

Insuficiência

do

produto

da

excussão

e

necessidade de outra ação

Com exceção da alienação fiduciária de bens imóveis, portanto, e mais
especificamente, no caso da hipoteca, a excussão do bem dado em garantia,
de forma nenhuma, acarreta a extinção do processo de execução.

O Superior Tribunal de Justiça reafirmou a posição e a interpretação correta do
art. 1.430 do Código Civil, ao alinhavar que:

No tocante à hipoteca, tratando-se de garantia dada em cédula de crédito
industrial, sua extinção não acarreta, necessariamente, a quitação da dívida,
como querem os agravantes, mas apenas o afastamento da garantia. Sendo
assim, a liberação do bem da hipoteca sem a quitação integral da dívida não
configura, por si só, ilegalidade, necessário o exame de cada caso, sendo certo
que, na hipótese em tela, conforme já demonstrado, concluiu o Tribunal que
622
restou saldo remanescente da dívida .

Mas, excutido o bem dado em garantia e não sendo o valor suficiente para a
quitação do débito, será necessário o ajuizamento de uma nova ação ou, ao
contrário, poderá o credor utilizar-se da mesma ação executiva hipotecária para
buscar no patrimônio do devedor outros bens suscetíveis de penhora? A
resposta que nos parece exata é a de que o credor hipotecário poderá valer-se
622

AgRg no AG 508362/SP; Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito; Terceira Turma;
DJ: 25/11/2003; DP: 16/02/2004, p. 245.
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da mesma relação processual executiva já instaurada em face do devedor para
buscar outros bens passíveis de penhora até a satisfação do crédito.

Aldemiro Dantas Rezende Junior afirma sobre o tema:

Se o credor optou pela execução da garantia real, hipótese na qual a penhora
recai automaticamente sobre a coisa dada em garantia, independente de
qualquer nomeação pelo devedor (CPC, art. 655, §2º), vindo essa coisa a ser
arrematada por quantia que se mostra insuficiente para o pagamento da dívida e
das despesas judiciais, sucessivamente, vale dizer, após essa excussão do bem
dado em garantia, poderá prosseguir a ação contra o devedor, pelo valor ainda
623 624
pendente de pagamento
.

Carvalho Santos, ao interpretar o art. 767 do CC de 1916, também já entendia
desnecessária a propositura de outra ação executiva:

Não é preciso, todavia, que o credor intente uma nova ação. Prossegue a
mesma, que começou com o caráter de hipotecária. Verificado que o produto da
arrematação não bastou para o integral pagamento da dívida, o credor requererá
a penhora em outros bens que possua o devedor, sendo dispensável nova
condenação do réu, que, apesar disso, necessita ser novamente citado para, no
prazo legal, pagar o excedente ou nomear bens à penhora, citação que deverá
625
estender-se à mulher, se ele for casado e a penhora recair em bens imóveis .

Carlos Roberto Gonçalves também alinhava a desnecessidade da propositura
de nova ação executiva: “não há necessidade de ajuizar nova execução. Pode
o credor, na que está em curso, requerer a citação do devedor para, no prazo

623

Op.cit., p. 160.
Essa também é a posição de Azevedo Marques. A Hypotheca. 3. ed. São Paulo: RT, 1933,
p. 74 e Trigo de Loureiro. Instituições de Direito Civil Brasileiro, vol. II, 540, n. 5.
625
Op.cit., p. 101.
624

330
de vinte e quatro horas, pagar o valor remanescente ou nomear bens à
penhora (CPC, art. 652), prosseguindo-se até a total satisfação do crédito”626.

3.9.6.1.4 Insuficiência do produto da arrematação e bens
de terceiros

Há uma exceção à hipótese em que o devedor hipotecário continuará
responsável pessoalmente pelo restante. Tal ocorre quando quem oferece o
bem em garantia real é um terceiro. Neste caso, excutida a garantia, o credor
não pode invadir a esfera patrimonial do terceiro, procurando outros bens em
seu patrimônio que não aqueles ofertados em garantia, para servir de base
para a penhora. Sua responsabilidade limita-se unicamente pelo valor do bem
oferecido.

Na hipótese de a dívida estar garantida por bem de terceiro – que a prestou ou
que sucedeu, na propriedade, a quem a prestou –, a existência de reliquum
não tem o condão de torná-lo co-obrigado por tal restante. Sua ligação com a
dívida estava limitada à condição de proprietário do bem oferecido em garantia
e que, diante da execução, será vendido para o pagamento do credor. Aliás, é
justamente por ocupar essa posição específica de pessoa atingida diretamente
pelos efeitos da constrição e da alienação forçada do bem que o terceiro
626

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2007, vol. V, p.
514. Observe-se, contudo, que a citação não se faz mais no prazo de vinte e quatro horas para
pagar o valor da dívida ou nomear bens à penhora, mas, sim, para, no prazo de três dias,
efetuar o pagamento da dívida (art. 652, com a redação dada pela Lei 11.382/2006).
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proprietário do bem garantidor é citado, obrigatoriamente, para a execução.
Sua participação, todavia, encerra-se com o pagamento do credor com o valor
apurado com a venda do bem garantidor, que lhe pertencia. A obrigação pelo
restante será apenas do devedor principal: apenas a ele – a seu patrimônio,
para ser mais preciso – vincula-se a obrigação do restante (reliquum)627.

Affonso Fraga asseverava:

O vínculo, salvo convenção em contrário, fere somente a coisa, deixando o seu
dono totalmente liberto dos effeitos da relação de segurança, como se fora outro
qualquer terceiro que não houvera prestado a garantia. A sua pessoa é extranha
ás relações da obrigação principal e por essa razão os seus demais bens
patrimoniaes inaccessíveis a acção do nexo contractual. Nisto essa garantia
differe da fiança, contracto com que tem muita analogia e pelo qual o terceiro,
tomando a si a obrigação do devedor – idem fide meã esse jubeo, responde por
ella ao credor com todos os bens do seu patrimônio (202), como ainda se
distingue por não assistir ao terceiro, que vincula coisa própria em garantia do
devedor, o benefício de excussão ou divisão, que é incompatível com a índole
628
dos direitos reaes de garantia .

O Superior Tribunal de Justiça já apreciou o tema e asseverou que: “se a
execução vai atingir o bem dado em garantia, os signatários da hipoteca devem
integrar a relação processual executiva. Todavia, não é lícito ao credor exigir
daquele que tão-somente entregou seu bem em hipoteca, mais do que isso”629.

Sérgio Shimura entende que o credor pode promover duas ações distintas.
Uma em face do devedor principal da obrigação, outra em face do terceiro que
deu o bem em garantia real. Entrementes, pode cumulá-las desde que as faça
em litisconsórcio passivo facultativo. Confiramos:

627
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De conseguinte, o credor pode mover duas ações autônomas e simultâneas:
uma contra o devedor; outra, contra o terceiro. Todavia, nada impede que as
cumule, em litisconsórcio facultativo passivo, contra ambos. Sendo insuficiente o
bem para garantir toda a dívida, remanesce, unicamente, contra o devedor, a
630
responsabilidade pelo pagamento integral .

Deve-se lembrar, ainda, que se o terceiro, ao figurar no pólo passivo da relação
processual executiva, opuser defesa, por meio do manejo dos embargos à
execução e restar vencido, responderá pelas custas e demais despesas
processuais, dívida própria por ele contraída ao buscar se defender do
processo executivo que lhe foi dirigido. Quanto ao valor do débito principal,
todavia, nada mais deverá após a excussão do bem hipotecado.

3.9.6.2 A arrematação, a adjudicação e a classificação dos
créditos na falência

Com o advento da Lei nº. 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, alterou-se a
ordem da classificação dos créditos na falência. Os credores por acidentes de
trabalho passam a ser equiparados aos credores trabalhistas, estes limitados
ao percentual de 150 (cento e cinqüenta) salários-mínimos por credor. Buscouse conferir maior segurança aos empréstimos concedidos por instituições
financeiras, dando-se ao crédito com garantia real preferência em relação aos
créditos fiscais. Surgiram duas novas classes de credores subquirografários, a
saber: uma relativa aos créditos por multa contratual e penas pecuniárias por
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infração à lei penal ou administrativa e outra, referente aos credores
subordinados.

Para Gladston Mamede,

o legislador expressou o que considerou interesse público na satisfação dos
créditos submetidos à falência: definiu classes de créditos e, ademais, disse
quais delas deverão ser satisfeitas preferencialmente e, em oposição, quais
deverão ser satisfeitas apenas quando atendidas as classes anteriores. Dessa
maneira, por comando legislativo soberano, o juízo universal efetuará o
pagamento dos credores por classes: apenas quando completamente satisfeita
uma classe preferencial, passará ao pagamento da classe seguinte, assumindo
o risco – senão a probabilidade – de que alguma ou algumas classes fiquem
sem ser atendidas em nada, ao passo que outras sejam plenamente
631
satisfeitas .

Amador Paes de Almeida compartilha do mesmo pensamento ao salientar que:

Tal como ocorre com a lei civil (Título X – Das Preferências e Privilégios
Creditórios – arts. 955 e s. do CC), a Lei de Falências estabelece preferências
e privilégios a diversos créditos, determinados tais privilégios pela própria
natureza da respectiva obrigação, disso resultando preferências e vantagens
632
de alguns credores .

Passaremos em seguida ao estudo da preferência instituída pelo artigo 83 da
Lei de Falências e Recuperação de Empresas.
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3.9.6.2.1 Créditos de natureza trabalhista e equiparados

O art. 83 da Lei nº. 11.101/05 estabelece que:

“Art. 83. A classificação dos créditos na falência obedece à seguinte ordem:

I – os créditos derivados da legislação do trabalho, limitados a 150 (cento e
cinqüenta) salários-mínimos por credor, e os decorrentes de acidentes de
trabalho.”

A natureza privilegiada do crédito trabalhista, tal como asseverado pela
Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça633, tem fundamento nos arts.
449, §1º, da CLT, 186 do CTN, 30 da Lei nº. 6.830/80 e 759, parágrafo único,
do Código Civil de 1916, agora com a redação mais abrangente e precisa do
art. 1.422, parágrafo único, do Novo Código Civil, instituído pela Lei nº. 10.406,
de 10/01/2002.

Outra novidade instituída pelo inciso I foi a absoluta igualdade de preferência
entre o crédito trabalhista e o derivado de acidentes de trabalho. Na legislação
anterior, os créditos trabalhistas eram pagos apenas após eventual indenização
por acidente do trabalho, tendo em vista o que dispunham os arts. 186 do
Código Tributário Nacional e 102 do Decreto-Lei 7.661/1945.

Agora, como adverte Sérgio Campinho,
633
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os créditos de acidente do trabalho não são priorizados face àqueles advindos
de salários e indenizações trabalhistas. Encontram-se alinhados em um mesmo
grau na ordem de prelação. Não havendo recursos suficientes ao pagamento
634
desses créditos, far-se-á, entre eles, o rateio .

É necessário advertir, entrementes, que o crédito derivado de acidente de
trabalho se refere unicamente ao direito preconizado no art. 7º, inciso XXVIII,
parte final, da Constituição Federal, ao estipular como direitos dos
trabalhadores, “seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador,
sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo
ou culpa”.

Não se trata, portanto, do benefício previdenciário, a cargo do Instituto Nacional
de Serviço Social, mas, sim, ao direito advindo de ato culposo ou doloso do
empregador que, na relação de trabalho, tenha contribuído para a ocorrência
de um acidente vitimando o empregado.

Fábio Ulhoa Coelho afirma que

cuida-se aqui do direito que o empregado tem à indenização pelo acidente
causado por culpa ou dolo do empregador, direito, aliás, de índole
constitucional (CF, art. 7º, XXVIII, in fine). Quando o acidente decorre de ato
culposo ou doloso do empregador, além do benefício devido pelo INSS, o
empregado tem também direito a indenização. Em se verificando a hipótese, e
falindo o empregador condenado a indenizar o acidentado, o administrador
judicial deve honrar, em primeiríssimo lugar entre os credores da falida, essa
635
obrigação .

634

CAMPINHO, Sérgio. Falência e Recuperação de Empresa. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar,
2008, p. 406.
635
COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à Nova Lei de Falências e de Recuperação de
Empresas. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 217.

336
Outra importante observação a ser feita é que a preferência do credor
trabalhista não é absoluta, mas limitada a 150 (cento e cinqüenta) salários
mínimos por credor. O que ultrapassar este valor será considerado crédito
quirografário, na forma do art. 83, VI, alínea “c”, da Lei nº. 11.101/2005. Buscou
o legislador, com essa medida, evitar eventuais fraudes que poderiam
ocasionar imensos prejuízos à massa falida636. Portanto, o credor com crédito
igual ou inferior a esse concorre na classe do crédito disposta no inciso I do art.
83 da Lei nº. 11.101/05. Já aqueles com créditos superiores concorrem em
duas classes: até o valor de 150 salários mínimos, na dos empregados e
equiparados e, no que ultrapassar, na classe dos quirografários.

Amador Paes de Almeida discorda da mudança operada pelo legislador por
entender que não se poderia, de forma abstrata, eleger, a priori, um valor
predeterminado para a presunção da fraude, a qual, se ocorresse, deveria ser
examinada em sua seara própria, ou seja, no juízo trabalhista. Para referido
autor,

a drástica redução dos salários na preferência atribuída aos créditos
trabalhistas, que vem merecendo acirradas críticas, é atribuída, antes de tudo,
como forma de prevenir fraude, que decorreria de falsos salários fixados por
empresários em situação econômico-financeira ruinosa. Argumento que, data
venia, não procede, pois a fraude seria facilmente constatada no juízo
trabalhista (com a devida presença do administrador judicial, que representa,
637
em juízo, a massa falida) .
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Por fim, deve ser relembrado que os créditos trabalhistas cedidos a terceiros
são considerados quirografários, isto é, não possuem preferência alguma,
participando das sobras, apenas se houver. Excepcionou-se, assim, a regra
geral da transmissão da preferência na cessão do crédito, como preconiza o
artigo 287 do Código Civil brasileiro, artigo 582 do Código Civil português e art.
1.263 do Código Civil italiano.

Fábio Ulhoa Coelho fornece as razões da exceção introduzida pelo §4º do art.
83. Para ele,

ao excepcionar a regra geral da transmissão da preferência, a lei quer, na
verdade, proteger o empregado. Ao determinar a reclassificação para baixo do
crédito, ela praticamente inviabiliza a formação do mercado de aquisição dos
créditos trabalhistas devidos na falência. Se a lei não abrisse a exceção,
especuladores teriam interesse em assediar os empregados credores para
deles adquirirem, com deságio significativo, o crédito. Os empregados,
normalmente expostos a sérias dificuldades em razão da falência do
empregador, seriam presas fáceis nas mãos desses especuladores. Ao
determinar a reclassificação para baixo, a lei desestimula tais negociações e
638
protege os titulares de crédito trabalhista .

3.9.6.2.2 Representantes comerciais autônomos

O art. 44639 da Lei nº. 4.886/65, acrescido pela Lei nº. 8.420/92, equipara aos
credores

trabalhistas

os

representantes

comerciais

autônomos,

pelas

comissões e indenização devidas pela representada falida.
638
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Ecio Perin Junior adverte que as comissões pagas aos representantes
comerciais autônomos, apesar de derivarem de relação comercial entre
representante e representado falido, não podem ser confundidas com relação
de emprego, mas, de acordo com o art. 44 da Lei nº. 4.886/1965, acabam
sendo pagas no mesmo momento em que o são os créditos trabalhistas640.

Justamente por não haver uma relação de emprego entre os representantes
comerciais autônomos, na maioria empresários, e seus representados, Fábio
Ulhoa Coelho critica a preferência que lhes é dada pela lei, ao mencionar que,

não se entende bem, contudo, o concurso dos representantes comerciais
autônomos, que são empresários, ainda que explorem atividade de reduzida
expressão econômica. Aliás, muitos deles são revestidos da forma de pessoa
jurídica – sociedade limitada ou anônima -, e alguns são empresas fortes,
641
inclusive, com recursos multinacionais .

O art. 186 do Código Tributário Nacional exige que o crédito decorra
necessariamente da legislação do trabalho para que se possa preferir ao
tributário. O crédito dos representantes comerciais também não veio estipulado
em qualquer dos incisos do art. 83 da Lei nº. 11.101/2005, que não lhe
concedeu nenhum privilégio especial.

Assim, estamos no ponto com a opinião de Sérgio Campinho, quando ele
afirma que
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se já enxergávamos equivocada a Lei nº. 8.420/92 ao tratar os créditos dos
representantes comerciais e autônomos na falência do representado em
conjunto com os trabalhistas, o que levava à sua rejeição pelo sistema jurídico,
vedando-se, pois, seu ingresso no ordenamento para repelir invasões de
competência constitucional, parece-nos que no direito vigente não se poderá
dar-lhes outro enquadramento senão o de créditos quirografários, porquanto
não vêm contemplados em qualquer dos níveis de preferência dos créditos na
estrutura do artigo 83 da Lei nº. 11.101/2005, nem se enquadra nas
permissões do artigo 186 do Código Tributário Nacional para neutralizar a
preferência do crédito tributário. Com efeito, não é o crédito em questão
decorrente da legislação do trabalho, como exige o mencionado artigo 186 em
642
sua ressalva, para que possa preferir ao tributário .

3.9.6.2.3 Créditos com garantia real

Podem-se citar como credores com garantia real o credor hipotecário, o
pignoratício e as instituições financeiras portadoras de cédulas de crédito em
suas diversas espécies, tais como industrial, comercial, rural, à exportação,
além dos debenturistas titulares de debêntures com garantia real (Lei das
Sociedades Anônimas, art. 58, caput).

A mudança operada com o advento do inciso II do art. 83 da Lei nº.
11.101/2005, que modificou a ordem de preferência do credor com garantia
real, passando a preferir ao crédito tributário, teve como causa a busca pela
diminuição do risco na concessão do crédito pelas instituições financeiras e,
por conseqüência, uma diminuição no spread bancário. No dizer de Sérgio
Campinho,
o elevado grau de risco na recuperação do crédito no País vem apontado como
um dos principais fatores de elevação da taxa de juros. Acentuando a
preferência do crédito com garantia real, acredita o legislador, se alcançará um
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barateamento do crédito, pois o risco derivado da insolvência do devedor vem
643
minimizado .

Tal razão também é enfatizada por Fábio Ulhoa Coelho, ao estabelecer que

a preferência sobre os créditos fiscais – introduzida no direito brasileiro pela
nova Lei de Falências – visa atenuar os prejuízos a que esses últimos podem
se expor, socializando o risco associado à insolvência do devedor com a
sociedade como um todo. A intenção última do legislador foi criar as condições
para o barateamento dos juros bancários, medida destinada a acentuar o
desenvolvimento econômico do País, em atendimento, portanto, ao interesse
público. Como a maioria dos credores com garantia real são os bancos,
aposta-se que a inversão na ordem de classificação aumentará o volume de
recuperação dos créditos abertos a empresários ou sociedades empresárias e,
644 645
consequentemente, levará à prática de spreads menores
.

Para que não houvesse um eventual conflito de normas, entre o art. 83 da Lei
nº. 11.101/2005 e o Código Tributário Nacional, a Lei Complementar nº. 118,
de 09 de fevereiro de 2005, alterou o art. 186 do Código Tributário Nacional,
que passou taxativamente a prever, em seu parágrafo único, inciso I, a
preferência, na falência, do crédito com garantia real no limite do valor do bem
gravado, ao crédito tributário.

Importante dizer que a preferência do credor com garantia real se limita ao
valor do bem gravado. Não se deve confundir, porém, a ratio legis da norma. A
preferência do crédito com garantia real ocorre pelo valor apurado com a venda
judicial ou extrajudicial do bem. Se o bem for vendido em segunda hasta
643
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pública, por exemplo, por 60% (sessenta) por cento do valor pelo qual foi
avaliado, a preferência do credor com garantia real limita-se ao valor da
arrematação, independentemente do valor inicialmente avaliado pelas partes
ou pelo juiz.

Essa é a dicção do §1º do art. 83, que transcrevemos:

“§1º. Para os fins do inciso II, do caput desse artigo, será considerado como
valor do bem objeto da garantia real a importância efetivamente arrecadada
com sua venda, ou, no caso de alienação em bloco, o valor de avaliação do
bem individualmente considerado”.

Essa observação não passou despercebida por Fábio Ulhoa Coelho, pois o
estudioso pontifica que

o bem sobre o qual recai a garantia real será vendido pelo juízo falimentar e o
seu produto destinado prioritariamente à satisfação do crédito a que se
encontrava vinculado. A preferência da classe dos titulares de garantia real é
limitada ao valor de venda da coisa onerada. Desse modo, se o bem sobre o
qual recaía a garantia alcançou, na venda judicial, valor inferior ao do crédito a
que se vinculara, pela diferença concorrerá o credor na classe dos
quirografários. Em outros termos, o valor do crédito que supera o preço de
646
venda judicial do bem onerado classifica-se como quirografário .

A preferência conferida ao credor com garantia real também não é absoluta.
Como está em segundo lugar na ordem de preferência dos créditos na falência,
pode acontecer, em alguns casos, que o produto da venda do bem hipotecado,
646
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por exemplo, venha a ser inteiramente consumido no pagamento aos credores
trabalhistas ou acidentários. Nesse caso, o credor com garantia real acaba não
sendo satisfeito.

Essa exceção está expressamente prevista no art. 1.422 do Código Civil, que
excetua em seu parágrafo único as dívidas que, em virtude de outras leis,
devem ser pagas precipuamente a quaisquer outros créditos.

Se a venda do bem, por outro lado, for superior ao montante do crédito, a sobra
servirá para o pagamento dos demais credores, obedecendo-se à ordem do
art. 83 da Lei nº. 11.101/05.

3.9.6.2.4 Créditos tributários

Como afirmamos anteriormente, a Lei Complementar nº. 118, de 09 de
fevereiro de 2005, alterou o art. 186 do Código Tributário Nacional, que passou
a ter a seguinte redação:

Art. 186. O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza
ou o tempo de sua constituição, ressalvados os créditos decorrentes da
legislação do trabalho ou do acidente de trabalho.
Parágrafo único. Na falência:
I – o crédito tributário não prefere aos créditos extraconcursais ou às
importâncias passíveis de restituição, nos termos da lei falimentar, nem aos
créditos com garantia real, no limite do valor do bem gravado;
II – a lei poderá estabelecer limites e condições para a preferência dos créditos
decorrentes da legislação do trabalho; e
III – a multa tributária prefere apenas aos créditos subordinados.
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Os créditos fiscais da União, dos Estados e dos Municípios podem ser
classificados

em

tributários

e

não

tributários.

Aqueles

derivam

do

descumprimento da falida em relação aos tributos lato sensu, abrangidos os
impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. Esses têm como origem
descumprimentos outros e de várias ordens.

Os créditos fiscais tributários, por sua vez, uma vez inadimplidos, são
obrigatoriamente inscritos em dívida ativa, de acordo com o art. 201 do Código
Tributário Nacional, sem que possa haver qualquer discricionariedade por parte
do administrador público. Com isso, essa classe de crédito sempre será dotada
da preferência prevista no inciso III do art. 83 da Lei nº. 11.101/2005.

Procedimento diverso ocorre no tocante aos créditos fiscais não tributários.
Quanto a esses, o administrador público pode optar por inscrevê-los ou não em
dívida ativa. Uma vez inscritos, terão a mesma ordem de preferência do crédito
fiscal tributário, de acordo com o art. 4º, §4º, da Lei nº. 6.830/1980. Se não
forem inscritos, contudo, passarão a integrar a classe dos créditos
quirografários.

Confira-se o idêntico posicionamento de Sérgio Campinho:

as pessoas jurídicas de direito público acima referenciadas poderão desfrutar
de créditos de natureza não tributária, como, por exemplo, indenizações
devidas em virtude de ilícito contratual ou extracontratual. Esses créditos, uma
vez inscritos na dívida ativa, terão, a teor do §4º, do artigo 4º, da Lei nº.
6.830/80, o mesmo tratamento de preferência dos créditos tributários,
aplicando-se-lhes o artigo 186 do Código Tributário Nacional. Todavia, não
647
estando regularmente inscritos, concorrerão como quirografários .
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O parágrafo único do artigo 187 do Código Tributário Nacional dispõe a ordem
de prioridades entre os titulares do crédito tributário. Primeiramente, devem ser
pagos os créditos da União, posteriormente os dos Estados e Distrito Federal,
conjuntamente e pro rata e, ao final, os dos Municípios, também de forma
conjunta e pro rata.

Para Gladston Mamede,

essa preferência define-se, na letra do próprio dispositivo, independentemente
da sua natureza e tempo de constituição. Portanto, não se distinguem, em
primeiro lugar, tributos federais, estaduais e distritais, ou municipais; tais entes
político-administrativos concorrem entre si pelo pagamento, em igualdade de
648
condições .

No entanto, essa posição é isolada e não é a que prevalece no seio do
Superior Tribunal de Justiça.

Em reiterados julgamentos, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o
entendimento de que recebe em primeiro lugar a União, posteriormente os
Estados e, por fim, os Municípios, de acordo com a ordem disposta no art. 187
do Código Tributário Nacional e art. 29 da Lei nº. 6.830/1980649.
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Interessante que referida ordem se aplica unicamente em relação aos entes
políticos (União, Estados e Municípios). Quaisquer deles, por sua vez, preferem
aos entes não-políticos, ou seja, às entidades meramente administrativas.

Vislumbre-se o seguinte julgado proferido pela Segunda Turma do Superior
Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CRÉDITOS FISCAIS. FAZENDA
NACIONAL E INSS. PREFERÊNCIA AO CRÉDITO DA UNIÃO.
Dentre as duas ordens de preferência que devem ser estabelecidas, quais
sejam, uma entre as próprias entidades estatais, segundo a esfera
governamental a que pertencem (federal, estadual e municipal), e outra, entre
as entidades políticas (União, Estado-membro e Município) e as não-políticas,
isto é, as meramente administrativas (autarquias), o crédito da União, do
Estado-membro ou do Município deve sempre preferir ao das autarquias de
qualquer nível administrativo, em razão de que os entes políticos têm
precedência sobre as pessoas jurídicas de direito público meramente
administrativas. (REsp 272.374/SP, Rel. Min. Franciulli Netto, DJU de
25.02.02).
650

Recurso especial improvido

.

Por fim, é preciso acentuar que as penas pecuniárias por infração
administrativa ou desrespeito à lei penal imposta por autoridade, incluídas as
multas tributárias, não desfrutam da mesma preferência instituída para os
créditos tributários. Entram apenas na classe dos créditos subquirografários e
só vêm a ser pagas apenas após o pagamento dos credores quirografários.
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REsp 590710/RJ, Relator Ministro Castro Meira; Segunda Turma; DJ: 19/05/2005; DP:
01/08/2005, p. 385.
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3.9.6.2.5 Créditos com privilégio especial

Os créditos com privilégio especial são os previstos no art. 964 do Código Civil
de 2002; os assim definidos em outras leis civis e comerciais, salvo disposição
em contrário da lei de falências e recuperação judicial de empresas e aqueles a
cujos titulares a lei confira o direito de retenção sobre a coisa dada em
garantia.

De acordo com Sérgio Campinho,

circunscrito o privilégio a bem especialmente vinculado, se o produto dele não
for suficiente para o pagamento integral do crédito, concorrerá o credor, pelo
saldo, entre os quirografários. Poderá, ocorrer, também, como se viu em
relação aos garantidos por direito real, que os recursos da massa sejam
integralmente vertidos para o pagamento dos créditos preferenciais, situação
em que os credores com privilégios especial restarão com seus direitos
creditórios não satisfeitos. Quando a versão dos valores não for integral, o
respectivo ônus será distribuído, em proporção, pelos integrantes da classe,
651
em respeito à par conditio creditorum .

Fábio Ulhoa Coelho elenca alguns exemplos de credores com privilégio
especial:

São credores com privilégio especial, entre outros, a) o credor por benfeitorias
necessárias ou úteis sobre a coisa beneficiada (CC, art. 964, III); b) o autor da
obra, pelos direitos do contrato de edição, sobre os exemplares desta, na
falência da sociedade editora (CC, art. 964, VII); c) os credores titulares de
direito de retenção sobre a coisa retida, como, por exemplo, os armazénsgerais; d) os subscritores ou candidatos à aquisição de unidade condominial
sobre as quantias pagas ao incorporador falido (Lei nº. 4.591/64, art. 43, III); e)
o titular de Nota de Crédito Industrial sobre os bens elencados pelo art. 1.563
do Código Civil de 1916 (Dec.-Lei nº. 413/69, art. 17); f) a seguradora, pelo
prêmio devido em razão de seguro marítimo, sobre o navio de propriedade do
651

CAMPINHO, Sérgio. Falência e Recuperação de Empresa. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar,
2008, p. 415.
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falido (CCom, art. 475); g) o comissário, pelas comissões devidas pelo
652
comitente falido (CC, art. 707) .

3.9.6.2.6 Créditos com privilégio geral

São créditos com privilégio geral os previstos no art. 965 do Código Civil de
2002; os previstos no parágrafo único do art. 67 da Lei nº. 11.101, de 09 de
fevereiro de 2005; e os assim definidos em outras leis civis e comerciais, salvo
disposição contrária da lei de falências e recuperação judicial de empresas.

Como exemplo de credor com privilégio geral pode-se citar o debenturista
titular de debêntures com garantia flutuante, na falência da sociedade anônima
emissora, de acordo com o art. 58, §1º, da Lei das Sociedades Anônimas.

Os créditos com privilégio geral incidem sobre a totalidade dos bens do
devedor, excluídos os bens sujeitos ao direito real e ao privilégio especial653.

Caso o produto obtido não venha a ser suficiente para o pagamento de todos
os credores com privilégio geral, far-se-á o rateio entre eles.

Na dicção de Fábio Ulhoa Coelho,

se, no momento em que for dar início aos pagamentos relativos à classe dos
credores com privilégio geral, o dinheiro existente em caixa for insuficiente à
652
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Empresas. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 226.
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satisfação do total devido aos nela admitidos ou reclassificados, o
administrador judicial deverá fazer pagamento parcial em favor de cada credor,
proporcional ao crédito (principal mais juros até a quebra e correção monetária
integral). É o rateio. Como classes da categoria dos credores sujeitos a rateio,
os credores com privilégio geral, os quirografários e os subquirografários são
pagos, sucessivamente, por dividendos, cabendo ao administrador judicial
654
efetuar o rateio relativo à classe que está sendo atendida .

Nesse ponto, faz-se imperioso destacar os honorários advocatícios oriundos de
decisão judicial ou de contrato escrito de honorários.

Sérgio Campinho elenca o crédito do advogado decorrente de contratação de
seus serviços ou em virtude de condenação judicial da parte sucumbente, de
acordo com o art. 24 da Lei nº. 8.906/94, combinado com o inciso VIII do art.
965 do Código Civil, na classe dos créditos com privilégio geral655.

Mesmo entendimento é aceito por Fábio Ulhoa Coelho, ao dispor que

também se encontra nessa classe o advogado, que goza de privilégio geral na
falência da devedora dos seus honorários, seja ela uma cliente com quem
contratara a prestação de serviços advocatícios, seja a parte sucumbente na
ação em que ele patrocinou os interesses da vencedora (Lei n. 8.906/94, art.
656
24) .

Posição diversa é sustentada pelo Ministro Carlos Alberto Menezes Direito e
por Sérgio Cavalieri Filho. Para os autores,
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o advogado, como profissional liberal, de regra, não tem vínculo empregatício;
logo, sua compensação financeira tem origem na sucumbência judicial ou na
possibilidade de execução do contrato de honorários. Por essa razão é que o
advogado tem direito a ver sua retribuição profissional equiparada aos demais
trabalhadores com vínculo empregatício, para fins de atribuição de crédito com
privilégio geral no concurso de credores. A nosso pensar, diante da natureza da
657
regra, os honorários deveriam ficar equiparados aos créditos trabalhistas .

O Superior Tribunal de Justiça adotou essa última posição e, após alguma
divergência jurisprudencial658, igualou os honorários advocatícios, sejam os
sucumbenciais, sejam os derivados de contrato escrito, aos créditos
trabalhistas, diante de sua natureza alimentar. Tal entendimento foi
manifestado quando do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso
Especial 706331/PR, a seguir transcrito, de relatoria do Ministro Humberto
Gomes de Barros, vencida apenas a Ministra Eliana Calmon:

HONORÁRIOS
ALIMENTAR.

ADVOCATÍCIOS

–

SUCUMBÊNCIA

–

NATUREZA

- Os honorários advocatícios relativos às condenações por sucumbência têm
natureza alimentícia. Eventual dúvida existente sobre essa assertiva
659
desapareceu com o advento da Lei 11.033/04, cujo Art. 19, I , refere-se a
660
“créditos alimentares, inclusive alimentícios” .
657
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Colhe-se trecho do julgado proferido pelo Ministro Humberto Gomes de Barros,
em que expõe seu entendimento:

Os honorários são a remuneração do advogado e – por isso – sua fonte de
alimentos.
Não vejo como se possa negar essa realidade.
Por isso – e a experiência de advogado militante me outorga autoridade para
dizê-lo – os honorários advocatícios têm natureza alimentar e merecem
privilégio similar aos créditos trabalhistas.
De fato, assim como o salário está para o empregado e os vencimentos para
servidores públicos, os honorários são a fonte alimentar dos causídicos. Tratálos diferentemente é agredir o cânone constitucional da igualdade”.

Portanto,

atualmente,

os

honorários

advocatícios,

contratuais

ou

sucumbenciais, não se inserem mais entre os créditos com privilégio geral,
uma vez que estão equiparados aos créditos trabalhistas, dada a sua natureza
alimentar.

3.9.6.2.7 Créditos quirografários

Credores quirografários são aqueles que não gozam de nenhuma preferência
ou garantia sobre seus créditos. São os previstos no inciso VI do art. 83, ou
seja, aqueles não previstos nos demais incisos deste artigo, como os saldos
dos créditos não cobertos pelo produto da alienação dos bens vinculados ao
seu pagamento e os saldos dos créditos derivados da legislação do trabalho
que excederem o limite estabelecido no inciso I do caput deste artigo.
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Como afirma Amador Paes de Almeida, “na ausência de privilégios, têm os
credores quirografários igual direito sobre os bens do devedor. O rateio entre
eles se faz, portanto, sem prioridade alguma”661.

Na ótica de Sérgio Campinho,

são, portanto, créditos residuais, aos quais se chegam por exclusão, embora,
na prática, costumem representar a lista mais extensa no rol das classificações
de crédito. Não se enquadrando o crédito em nenhuma das outras classes que
o precedem será ele quirografário. Dessa natureza, têm-se os assentados em
notas promissórias, letras de câmbio, cheques, duplicatas, debêntures sem
garantia, contratos desamparados por garantia real, dentre outros. Nessa
classe dos quirografários também concorrerão os créditos decorrentes de ato
ilícito praticado pelo falido, os créditos de natureza não tributária não inscritos
na dívida ativa, os saldos dos créditos não cobertos pelo produto da alienação
dos bens vinculados ao seu pagamento, os saldos dos créditos derivados da
legislação do trabalho que excederem ao limite de cento e cinqüenta salários662
mínimos e os créditos trabalhistas cedidos a terceiros .

São credores quirografários todos os que não se enquadram, por disposição
legal, em nenhuma outra classe. São credores residuais em relação aos
créditos da falida.
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3.9.6.2.8 Créditos decorrentes de multas contratuais,
tributárias e outras

São as multas contratuais, tributárias ou que decorrem de infrações penais ou
administrativas, que só serão pagas se os bens da massa falida ainda
existirem.

De acordo com Sérgio Campinho,

as multas contratuais aludidas no inciso VII, do artigo 83, da Lei de
Recuperação e Falência, que se qualificam como créditos subquirografários,
são as moratórias, nas quais terá o credor, na dicção do mencionado artigo 411
do Código Civil, “o arbítrio de exigir a satisfação da pena cominada, juntamente
com o desempenho da obrigação principal”. É o exemplo típico de um contrato
de mútuo em que vem prevista multa de dez por cento do valor da obrigação
principal corrigida para o caso do seu não pagamento no tempo e lugar
convencionados (mora). O valor da obrigação principal constitui crédito
663
quirografário e o da multa moratória crédito subquirografário .

Ecio Perin Junior elogia a ordem imposta para as multas tributárias no quadro
geral dos credores. Para ele,

acertou o legislador, pois as multas tributárias, por exemplo, muitas vezes são
impagáveis, posto sua recorrente capitalização de juros, o que inviabilizaria a
satisfação dos créditos subseqüentes aos tributários. Dessa forma, ao
desvincular o valor do principal de suas multas, o legislador proporcionou uma
maior isonomia quanto à classificação dos créditos na ordem hierárquica
664
supramencionada .
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3.9.6.2.9 Créditos subordinados

Os créditos subordinados são aqueles que os sócios e os administradores que
não possuem vínculo empregatício com a falida desfrutam em face da pessoa
jurídica, além daqueles que por lei ou contrato venham assim previstos, como é
o caso do credor por debêntures subordinadas, a teor do art. 58, §4º, da Lei nº.
6.404/76.

Como ressalta Fábio Ulhoa Coelho,

pertencem à última categoria dos credores da falida os debenturistas titulares
de debêntures subordinadas, na falência da sociedade anônima emissora,
(LSA, art. 58, §4º), e os diretores ou administradores da sociedade falida sem
vínculo empregatício, bem como sócios da sociedade limitada ou acionista da
665
anônima por créditos de qualquer natureza .

3.10 CANCELAMENTO DO REGISTRO DA HIPOTECA

Não basta apenas a incidência de uma das hipóteses do art. 1.499 do Código
Civil para que a hipoteca deixe de produzir seus efeitos. Além de uma dessas
causas, faz-se imprescindível o cancelamento do registro no Cartório de
Registro de Imóveis. Azevedo Marques fornece o conceito da palavra
cancelamento: “cancellamento, como a palavra o diz, é o apagamento do
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registro para que elle desappareça juridicamente”666. Sem ele, a hipoteca
continua produzindo todos os seus efeitos jurídicos. O nascimento da hipoteca
ocorre com o registro do título no Registro de Imóveis e sua extinção, por sua
vez, resulta do cancelamento deste registro no mesmo Registro de Imóveis
onde foi realizada.

Para Arnoldo Wald, “tratando-se de direito real imobiliário, que só se constitui
mediante registro no Registro de Imóveis, a extinção da hipoteca só se dá, em
relação aos terceiros, após o cancelamento do registro no Registro de
Imóveis”667.

Caio Mário da Silva Pereira acentua a necessidade do cancelamento para a
extinção da hipoteca: “como conseqüência da extinção da hipoteca, ter-se-á de
proceder ao cancelamento da inscrição realizado pelo oficial do respectivo
registro,

por

averbação

à

margem

com

a

menção

da

data,

sob

responsabilidade de sua assinatura e menção da causa extintiva”668. E, mais à
frente, aduz que, “enquanto não cancelada, produz a inscrição o efeito de
manter de pé a hipoteca. É pelo cancelamento que se põe termo ao direito real
e, portanto, uma vez extinta, há interesse em a ele proceder-se (Código Civil,
art. 1.500)”669.

Posição compartilhada por Washington de Barros Monteiro, segundo o qual
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como as hipotecas somente valem contra terceiros desde a data de seu registro;
uma vez registradas, a ninguém se permite ignorá-las. Da mesma forma, sua
extinção só começa a ter efeito contra terceiros depois de averbada no
respectivo registro. Assim como juridicamente não existem sem registro,
perduram também enquanto não canceladas, cabendo o cancelamento em
670
todos os casos especificados no citado art. 1.499 .

Orlando Gomes reafirma essa posição ao sustentar que,

no sistema do direito pátrio, sendo a hipoteca direito real imobiliário, que só se
adquire mediante o registro do título constitutivo, sua extinção só começa a ter
efeito em relação a terceiros depois de averbada. Necessário, em suma, o
cancelamento. Entende-se, porém, que, seja qual for o tempo de averbação,
671
retroage à data em que a causa extintiva ocorreu .

O cancelamento pode ser encarado sob dois aspectos, a saber: o de sua
extensão e o de sua origem. Quanto à extensão, o cancelamento pode ser total
ou parcial. No que tange à origem, pode ser voluntário, se decorrente de
acordo entre as partes, ou judicial, se derivado de decisão proferida pela
autoridade judiciária. Com relação à extensão, pontifica Serpa Lopes:

compreende todo o objeto da inscrição, privando-a totalmente de efeitos; no
segundo caso, quando apenas modifica a inscrição em certos pontos, v.g., no
caso de pagamento de parte da dívida ou no de redução da garantia hipotecária
desta, libertando um ou alguns dos imóveis a que se refere a inscrição,
672 673
permanecendo em vigor quanto aos demais
.

Washington de Barros Monteiro alinhava essa posição, ao diferenciar, em
relação aos efeitos, o cancelamento total e o cancelamento parcial:
670
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O cancelamento corresponde ao meio de que se serve o devedor para anunciar
ao público que solveu o débito. Poder ser geral ou parcial. Geral, quando atinge
todo o ônus; parcial, quando apenas uma parte vem a ser liberada, persistindo o
674
gravame quanto ao remanescente .

Também Nicolau Balbino Filho acompanha esse entendimento:

O cancelamento pode ser: total, quando ocasiona a inutilidade completa de todo
o registro, privando-o de efeitos; parcial, quando apenas o modifica em certos
detalhes, como no caso de pagamentos parciais da dívida ou da liberação de
algum dos bens objeto da garantia; judicial, necessário ou forçado, quando
resulta de decreto ou sentença do juiz e não há qualquer recurso pendente de
julgamento; e voluntário ou consensual, quando decorrente da vontade das
675
partes, sendo-lhe indispensáveis o consentimento e a capacidade .

Em relação à origem, o cancelamento judicial ou necessário deriva de decisão
ou sentença do juiz. Nesse ponto, é de bom alvitre observar que o art. 259 da
Lei de Registros Públicos estatui que o cancelamento não pode ser feito em
virtude de sentença sujeita, ainda, a recurso.

Azevedo Marques afirmava, mesmo sob a égide do Decreto nº. 4.857/1939,
com as alterações introduzidas pelo Decreto nº. 5.318/1940, que

qualquer recurso contra qualquer sentença, ainda que seja o extraordinário para
o Supremo Tribunal Federal, e ainda que não tenha efeito suspensivo, impedirá
o cancelamento. De modo que o oficial do registro deve exigir que do documento
a registrar conste a circunstância de ser irrecorrível a sentença, que se pretende
676
registrar .
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No que diz respeito ao cancelamento total derivado de ação judicial, o Superior
Tribunal de Justiça sustenta que a ação cautelar não é cabível para obter o
cancelamento da hipoteca, mas, apenas, ação de conhecimento própria para
tal fim. Confira-se:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. OBJETIVO DE OBTER O
CANCELAMENTO DE HIPOTECA DADA EM GARANTIA A CONTRATO DE
FINANCIAMENTO, POSTO À REVISÃO JUDICIAL EM OUTRO PROCESSO.
INVIABILIDADE.
A ação cautelar não pode ser proposta com o objetivo de obter o cancelamento
de hipoteca dada em garantia a contrato de financiamento, cuja discussão
677
judicial não tem o condão de cancelar a hipoteca .

A questão ganha importância atual quando se indaga se em ação de
conhecimento seria possível antecipação de tutela para determinar o
cancelamento de hipoteca?

Trazemos à baila o §2º do art. 273 do Código de Processo Civil, o qual dispõe
que não se concederá a antecipação de tutela quando houver perigo de
irreversibilidade do provimento antecipado. Comentam esse dispositivo Nelson
Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, nos seguintes termos:

A norma fala na inadmissibilidade da concessão da tutela antecipada, quando o
provimento for irreversível. O provimento nunca é irreversível, porque provisório
e revogável. O que pode ser irreversível são as conseqüências de fato ocorridas
pela execução da medida, ou seja, os efeitos decorrentes de sua execução. De
toda sorte, essa irreversibilidade, não é óbice intransponível à concessão do
adiantamento, pois, caso o autor seja vencido na demanda, deve indenizar a
678
parte contrária pelos prejuízos que ela sofreu com a execução da medida .
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Em relação às conseqüências de fato, devem ser separadas as irreversíveis
propriamente ditas, como a destruição de uma reserva florestal, das de direito.
Essas não impedem a antecipação da tutela, porquanto podem resolver-se,
sempre, em perdas e danos, responsabilizando-se o requerente, de forma
objetiva, pelos eventuais prejuízos acarretados com a concessão da medida.

Colacionamos novamente a lição dos professores Nelson Nery Junior e Rosa
Maria de Andrade Nery:

Caso haja real perigo de irreversibilidade ao estado anterior, a medida não deve
ser concedida. É o caso, por exemplo, de antecipação determinando a
demolição de prédio histórico ou de interesse arquitetônico: derrubado o prédio,
sua eventual reconstrução não substituirá o edifício original. Aqui existe a
irreversibilidade de fato, que impede a concessão da tutela antecipada. Quando
houver irreversibilidade de direito, ou seja, quando puder resolver-se em perdas
679
e danos, a tutela antecipada pode, em tese, ser concedida .

A concessão de antecipação de tutela determinando o cancelamento da
hipoteca acarretaria, sempre, uma irreversibilidade de direito e nunca de fato.

O credor hipotecário não busca a titularidade do imóvel objeto da garantia. Este
funciona apenas como um meio hábil para que, com sua alienação, possa o
credor, por meio do direito de preferência que lhe assiste, obter o
ressarcimento dos prejuízos causados pelo devedor. Portanto, o que ele quer,
na verdade, não é a transferência do imóvel para si, mas, sim, o valor obtido
com a venda daquele imóvel para se ressarcir do descumprimento contratual
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causado pelo devedor. Em fato, basta gizar que a lei fulmina de nulidade
absoluta a cláusula comissória celebrada entre credor e devedor.

Ademais, a adjudicação (art. 685-A e seguintes do CPC), que passou a ser a
forma preferencial de satisfação do credor, não modifica esse entendimento.
Isso porque a primazia da adjudicação ocorreu apenas para afastar todos os
percalços e formalismos exigidos pela alienação em hasta pública. Mesmo na
adjudicação, o credor não deseja o bem em si mesmo considerado, mas,
apenas, o valor por ele representado.

Como a hipoteca tem como principal função separar um bem determinado do
patrimônio do devedor para servir de garantia ao credor, em caso de
inadimplemento, a partir do momento em que o autor da ação oferece outro
bem igual ou mais valioso do que aquele que estava hipotecado, ou mesmo
oferece quantia em dinheiro, não haveria, na concessão de tal medida,
qualquer prejuízo para o credor hipotecário.

Ressalve-se, contudo, que se em tese a antecipação de tutela nesses casos é
possível, uma vez que a irreversibilidade é apenas jurídica, o magistrado
deverá tomar todas as cautelas legais para não desfalcar a garantia do credor
hipotecário, tomando redobrada precaução ao não permitir o cancelamento
mediante, por exemplo, a substituição de imóveis avaliados unilateralmente por
corretores ou especialistas contratados apenas pelo devedor. A situação
patrimonial do devedor deverá também ser analisada como forma de se
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averiguar os prejuízos concretos que poderão advir com o deferimento de tal
medida.

O cancelamento voluntário, por sua vez, decorre da vontade dos interessados.
Orlando Gomes alinhava as pessoas interessadas em solicitá-lo:

O cancelamento ou baixa da hipoteca deve ser requerido ao oficial do registro,
que o efetuará à vista da prova de que a hipoteca foi extinta. Pode ser
promovida pelo próprio devedor ou quem o represente, pelo dono do imóvel, ou
pelo credor subipotecário. Requerido pelo credor e pelo devedor conjuntamente,
680
independe de prova .

O cancelamento voluntário exige a presença de dois fatores fundamentais. Um
é a ocorrência de uma das causas mencionadas no art. 1.499 do Código Civil e
o outro, o cancelamento propriamente dito à vista desta prova.

Examine-se o posicionamento de Tupinambá Miguel Castro do Nascimento:
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A extinção do direito real hipotecário, afora duas únicas exceções , envolve a
ocorrência de dois fatos fundamentais, que se somam. Primeiro, uma das
causas arroladas no art. 849 do Código Civil ou, mesmo que não arrolada,
admitida pelo ordenamento jurídico nacional em outros lugares. Segundo, o
cancelamento no Registro Imobiliário, que se fará através de averbação (art. 248
da Lei de Registros Públicos – Lei nº. 6.015/1973). Explica-se: a causa extintiva
é o fato gerador do desfazimento do direito real, tipificado em lei, mesmo porque
tem a força de desfigurar o ato jurídico como vínculo da garantia real acordada.
O que era acordo de transmissão de direito real deixa de sê-lo, porque se
exauriu a garantia pretendida. De outro lado, como o direito real tem a
característica de oponibilidade contra todos, o que se dá com a inscrição
imobiliária, há necessidade de se excluir esta eficácia erga omnes com a
682
desinscrição, o cancelamento” .
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Portanto, ao se estipular no art. 1.500 do Código Civil que extingue-se ainda a
hipoteca com a averbação, no Registro de Imóveis, do cancelamento do
registro, à vista da respectiva prova, têm-se em mira neste dispositivo apenas o
cancelamento voluntário. Quanto à sua redação, porém, há uma imprecisão
terminológica. Não se extingue ainda – como se fosse uma outra modalidade com a averbação do cancelamento no registro. Esta é a forma necessária para
todas as hipóteses de extinção do registro da hipoteca. Transcrevemos, nesse
passo, a advertência de Aldemiro Rezende Dantas Junior:

Nítido é o defeito na redação do presente artigo. Com efeito, logo após ter
listado os casos de extinção da hipoteca, no artigo anterior, diz o legislador que
esta se extingue ainda com a averbação do cancelamento.
A impressão que se colhe, do modo como está redigida a norma legal é que o
artigo em exame apresenta mais uma forma de extinção da hipoteca, além das
que se encontram no artigo 1.499, quando na verdade o que se tem aqui é o
complemento do dispositivo anterior.
Em outras palavras, o artigo 1.499 apresenta as situações nas quais a hipoteca
se extingue, e o presente artigo menciona que, ocorrida uma dessas causas,
deverá o interessado comunicá-la ao Cartório do Registro de Imóveis, fazendo a
devida prova, para que seja efetuada a averbação do cancelamento do registro,
sob pena de continuar valendo tal registro e, portanto, continuar a hipoteca a
683
produzir os seus efeitos .

A averbação do cancelamento do registro da hipoteca no Registro de Imóveis
deve ser feita à vista da respectiva prova.

Tal artigo deve ser interpretado de forma harmônica com o art. 251 da Lei nº.
6.015/1973, que determina que o cancelamento poderá ser feito à vista de: a)
autorização expressa ou quitação outorgada pelo credor, em instrumento
público ou particular; b) decisão proferida em procedimento administrativo ou
683
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contencioso, no qual o credor hipotecário tenha sido intimado; c) na
conformidade da legislação referente às cédulas hipotecárias.

Washington de Barros Monteiro, ao comentar o art. 1.500 do Código Civil,
afirma que “vê-se, por esse dispositivo legal, que o cancelamento da hipoteca
pode ser feito à vista de quitação por instrumento particular. Tendo as firmas
reconhecidas, deve o oficial aceitar a quitação por instrumento particular, para
o fim de cancelar o registro hipotecário”684.

Nicolau Balbino Filho sublinha:

Entendemos por respectiva prova a quitação, que independe de forma especial,
valendo, consequentemente, a escritura pública ou particular de quitação, o
instrumento particular de renúncia ou o recibo-autorização do credor com firma
reconhecida. A qualquer desses documentos deve acompanhar um
requerimento dirigido ao oficial, pedindo que se proceda ao cancelamento do
685
respectivo registro .

Azevedo Marques fornece alguns exemplos do que consistiria a prova para a
averbação do cancelamento do registro da hipoteca: “o texto diz: “á vista da
respectiva prova”. Essa prova consiste, em geral nos documentos revestidos
de forma legal (art. 129, 130, 133 a 137, 140, etc.), taes como: a escriptura de
quitação do credor, a sentença irrecorrível ou acto equivalente, de que resulte a
extincção da inscripção”686.

Para Serpa Lopes,
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De suma relevância é saber-se quando há pagamento e por qual meio se deve
provar a sua efetivação. Importantíssima questão, porque, consoante já
dissemos, assim como para a inscrição da Hipoteca é necessária a
preexistência de um título hábil, tanto intrinsecamente quanto sob o seu aspecto
extrínseco, assim também, na extinção pelo pagamento, é necessário ter-se
bem esclarecido qual o meio de prova de pagamento, pois é por meio dessa
prova que o cancelamento da inscrição pode ser feito.
Discute-se na jurisprudência como na doutrina, sobre se a quitação deve, em
todos os casos, resultar de prova documental, ou se essa prova documental
somente se torna exigível, em se tratando de obrigação representativa de um
valor superior a um mil cruzeiros, e finalmente, se a prova documental pode vir
suprida por qualquer outro meio de prova, como a testemunhal, independente da
687
obrigação ser ou não superior a um mil cruzeiros .

E em adendo estatui:

Conseguintemente, ao lado de um direito à quitação, há uma forma em que essa
quitação deve estar contida, para a sua validade. Essa forma é a documental,
consoante implicitamente se infere das citadas disposições.
Transportada a questão para o caso da extinção da Hipoteca, é claro que
nenhum Oficial, baseado exclusivamente na prova testemunhal, poderia levar a
efeito o cancelamento do ônus hipotecário, sob a alegação de pagamento da
dívida.
Tal prova somente teria eficácia através das vias judiciárias.
Note-se, ainda, que nem mesmo para as dívidas de valor inferior a um mil
cruzeiros é admissível a prova exclusivamente testemunhal, pois a convenção
hipotecária, qualquer que seja o seu valor, não pode, de maneira alguma, ser
provada por testemunhas, de vez que o valor atua, apenas, na forma do
688
instrumento: publico ou particular .

Em fato, como o artigo 251 da Lei nº. 6.015/1973 exige a quitação outorgada
pelo credor, em instrumento público ou particular, não há possibilidade de que
a prova dessa quitação seja feita apenas por meio de testemunhas.
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Além do instrumento público ou particular, deve ser realçado que a quitação
deve preencher todas as exigências previstas no art. 320 do Código Civil, com
a designação do valor e a espécie da dívida, o nome do devedor, ou quem por
este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor ou do
seu representante.

Quanto às cédulas hipotecárias, o artigo 39 do Decreto-Lei nº. 413, de 1969,
que trata da cédula industrial, estipula que o cancelamento do registro será
feito mediante a averbação, no livro próprio, da prova da quitação lançada na
própria cédula ou passada em documento separado, com força probante, ou
então mediante ordem da autoridade judiciária competente. O Decreto-Lei nº.
167, de 1967, que trata da cédula rural, contém os mesmos requisitos dos
mencionados no Decreto-Lei nº. 413, de 1969.
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4 CONCLUSÃO

O objetivo desta dissertação foi analisar as principais questões doutrinárias e
jurisprudenciais acerca da teoria geral e do conteúdo do direito hipotecário,
tema difícil diante de todas as suas controvérsias. A hipoteca continua um tema
atual e instigante. Longe de esgotá-lo, fornecemos nesta conclusão as
principais sínteses do presente trabalho. Vejamo-las:

O direito real de garantia constituído com a hipoteca devidamente registrada no
Cartório de Registro de Imóveis gera o direito de preferência para o credor
hipotecário, excetuando-se os privilégios previstos também na legislação
material. O direito de preferência advindo com a hipoteca não se constitui com
a penhora, instituto de direito processual.

Com o advento do art. 1.424 do Código Civil, a violação ao princípio da
especialidade acaba por tornar sem efeito o oferecimento da garantia real
como um todo, não havendo qualquer diferença de eficácia entre as partes ou
entre terceiros. O art. 1.424 do Código Civil não limitou a ineficácia apenas em
relação a terceiros, mas a alargou, inclusive, para as partes, credor hipotecário
e devedor hipotecante.

A hipoteca em nosso ordenamento jurídico é um direito real que supõe sempre
a existência de um direito obrigacional conexo a este, denominado de principal.

A lei não distinguiu quanto à necessidade de autorização judicial para a
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alienação ou o gravame de ônus reais nos imóveis dos filhos, se esses são
absoluta ou relativamente incapazes. Os maiores de 16 (dezesseis) anos e
menores de 18 (dezoito) anos, mesmo devidamente assistidos, necessitam
também de licença da autoridade judiciária competente.

A possibilidade de constituição de dívida hipotecária em nome dos menores
sob tutela ou dos interditos por seus tutores ou curadores, dependerá da
análise do caso concreto.

A falta de vênia conjugal torna anulável o ato jurídico praticado, podendo o
outro cônjuge pleitear-lhe a anulação até 2 (dois) anos depois de terminada a
sociedade conjugal.

Quando há a intenção deliberada de se omitir o estado civil de quem oferece a
garantia hipotecária ao credor, deve-se manter a constituição da hipoteca,
valorizando quem contratou de boa-fé, acreditando nas veracidades das
informações a ele prestadas.

No

oferecimento

de

hipoteca

pelo

ascendente

ao

descendente,

o

consentimento do cônjuge, a não ser nos casos de separação consensual
absoluta de bens, continua sendo necessário. O consentimento não decorre do
art. 496 do Código Civil, mas, sim, do art. 1.647, I, que vale, inclusive, para
garantia real concedida pelo ascendente ao ascendente.

É possível que o mandatário ofereça o bem do mandante em hipoteca, desde
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que do instrumento do mandato constem, além dos poderes expressos para
hipotecar, os poderes específicos discriminando quais bens serão hipotecados
– se algum discriminado, vários, ou todo o patrimônio de propriedade do
mandante. Se forem conferidos poderes ao mandatário para a constituição de
hipoteca sobre todos os bens do mandante, não há necessidade de descrição
e individualização de todos os bens que formam seu patrimônio.

Quando não houver a constituição de direito real de garantia através da
hipoteca,

a

pequena

propriedade

rural trabalhada

pela

família

será

absolutamente impenhorável. Ainda que o devedor possua em seu patrimônio
uma grande propriedade, a penhora deverá recair apenas sobre a área que
exceder à pequena propriedade rural, havendo, neste caso, a instituição de um
condomínio forçado, em caso de alienação judicial. Nos casos em que houver a
instituição de hipoteca pelo devedor, será preciso avaliar: a) se a hipoteca recai
em pequena propriedade rural, trabalhada pela família, será ineficaz, porquanto
a lei a considera absolutamente impenhorável e proíbe a renúncia a esse
direito pelos donos do imóvel; b) se recai em média ou grande propriedade
rural, a renúncia à impenhorabilidade é válida e o imóvel poderá ser totalmente
penhorado, porquanto a proibição da renúncia não se aplica a este caso, por
não se tratar de pequena propriedade rural.

O inciso V do art. 3º da Lei n.º 8.009/90, em momento algum restringiu a
possibilidade de penhora em execução hipotecária, apenas ao caso em que o
empréstimo que a tenha originado tenha sido dado em benefício exclusivo do
devedor ou sua família. A lei, ao contrário, possibilitou a penhora em execução
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hipotecária de qualquer imóvel oferecido como garantia pelo casal ou entidade
familiar, nada dizendo a respeito da finalidade do empréstimo, se é para
beneficiar terceiros ou pessoa jurídica distinta da pessoa dos sócios que a
compõem.

Concorda-se com a possibilidade de se penhorar o imóvel apenas quando a
execução for movida pelo próprio credor hipotecário e não por terceiro.
Discorda-se, todavia, da necessidade de se analisar a destinação do
empréstimo que tenha originado a constituição da garantia real, para a
averiguação sobre a penhorabilidade ou não do imóvel dado em hipoteca. Não
há previsão legislativa sobre qualquer requisito nesse sentido para a aplicação
da regra. Desnecessária seria a inclusão do inciso V no art. 3º da Lei n.º
8.009/90, se não pudesse haver renúncia sobre o bem de família. Havendo
possibilidade de renúncia, a lei deixou ao alvitre do devedor e de sua família
escolher os casos em que ela ocorrerá.

Com a inovação trazida pelo Código Civil ao art. 1.420, §1º, não mais se exige
que o proprietário aparente venha a se tornar verdadeiro proprietário. Basta,
agora, que quem ofereceu o bem em hipoteca, tendo ou não a aparência de
proprietário ou estando ou não na posse do bem, adquira posteriormente a
propriedade.

O §1º do art. 1.420 do Código Civil atual e o art. 456, parágrafo único, do
Código Civil de 1916 afirmam que a propriedade superveniente torna eficaz,
desde o registro, a garantia real. Essa assertiva só é válida desde que no
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decorrer entre o registro antigo e a aquisição ulterior do domínio não tenha sido
constituída nenhuma outra garantia real pelo então proprietário do bem. Se
houve a constituição da garantia no interregno que medeia a hipoteca oferecida
por quem não era proprietário até sua aquisição superveniente da propriedade,
devem ser respeitadas as outras garantias reais firmadas no decorrer desse
lapso temporal. Todos os direitos de terceiros devem ser resguardados. É
importante observar, portanto, se houve ou não, durante o oferecimento do
bem em hipoteca por quem não era proprietário, a constituição de garantia real
durante esse período pelo então legítimo proprietário. Se houve, essa garantia
real é que terá preferência sobre a outra constituída a non domino.

Por não ser uma característica inerente ao instituto da hipoteca, a
indivisibilidade da garantia hipotecária pode ser afastada em algumas situações
em que há uma clara violação ao princípio da função social dos contratos e da
boa-fé objetiva.

Para assegurar a pretensão dos adquirentes de boa-fé, a jurisprudência passou
a ignorar princípios básicos e inafastáveis do instituto da hipoteca,
desprestigiando por completo um direito real em prol de interesses sociais.
Esqueceu-se da importância da garantia real na composição e na formação
das taxas de juros no Brasil. Qualquer análise que se faça sob o aspecto da
função social do contrato, deve não só observar o adquirente unilateralmente
considerado, mas também a coletividade de consumidores de uma forma geral
que, com o desprestígio da garantia real, terão de se sujeitar a taxas de juros
cada vez mais altas, diante da redução da segurança hipotecária como forma
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de garantia de contratos bancários. A preservação do interesse do adquirente
de imóvel hipotecado deve ser feita de forma harmônica com a teoria geral do
direito hipotecário, não afastando características indissolúveis desse instituto.

A aplicação da Súmula 308 do Superior Tribunal de Justiça só deveria ser
aplicada nos casos em que houvesse, precedentemente à instituição da
garantia hipotecária, uma promessa de compra e venda firmada entre a
construtora-promitente e o adquirente-promissário, devidamente registrada no
Cartório de Registro de Imóveis da situação do imóvel. No entanto, além de
não ter sido essa a posição vencedora, chegou-se quase a ser aceita, no
Superior Tribunal de Justiça, a possibilidade de se estender a Súmula 308 à
hipoteca outorgada em contrato de financiamento não vinculado ao Sistema
Financeiro de Habitação e a imóveis não residenciais.

Com o advento do art. 1.488 do Código Civil, surge um instrumento hábil e
harmônico para equilibrar os interesses legítimos dos credores hipotecários
com adquirentes de unidades autônomas ou loteamento de imóveis
hipotecados.

Ainda que o bem oferecido em hipoteca seja dado por um terceiro, sua
falência, insolvência, ou concurso de credores provocará, da mesma forma, o
vencimento antecipado da dívida principal.

A expressão subsistindo, no caso contrário, a dívida reduzida, com a respectiva
garantia sobre os demais bens, contida no §2º do art. 1.425 do Código Civil
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deve ser interpretada no sentido de que a coisa perecida ou desapropriada se
sub-rogará no valor do seguro ou da indenização, a benefício do credor, e o
restante, ou seja, a dívida reduzida (descontando-se do valor do seguro ou da
indenização), permanecerá garantida com os demais bens, não desapropriados
ou destruídos.

Poderá o credor hipotecário abrir mão da ação de execução real e optar por
ajuizar uma execução comum. Optando por ajuizar a ação de execução real, a
penhora há de recair necessária e unicamente sobre o bem objeto da garantia
real. Apenas após sua excussão, e verificando-se que com o produto obtido
não foi possível adimplir todo o crédito, é que o credor poderá pretender que a
penhora recaia sobre outros bens do patrimônio do devedor.

A hipoteca judicial, assim como a legal, não constitui título executivo
extrajudicial, porquanto o art. 585 do Código de Processo Civil disciplina
apenas o contrato de hipoteca.

Com a revogação do Código Civil de 1916 pelo novo diploma legislativo, a
hipoteca judicial passou a não mais ser prevista pelo Código Civil, restando
atualmente apenas definida no art. 466 do Código de Processo Civil. Assim, a
hipoteca judicial continua válida e eficaz e dotada, agora, de todas as
características do regime hipotecário, inclusive o direito de preferência,
porquanto a norma limitadora do art. 824 do Código Civil que afastava a
prelação nesse tipo de hipoteca não mais existe.
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A hipoteca judiciária constitui um efeito secundário da sentença de
condenação. É uma conseqüência que decorre diretamente da sentença, como
prescreve o art. 466 do Código de Processo Civil. A lei não estipula em
nenhum caso qualquer pressuposto para o início de sua eficácia, apenas que
advém como efeito da condenação, não a condicionando ao trânsito em
julgado da sentença. Assim, mostra-se descabida a necessidade do trânsito em
julgado da sentença para sua efetivação, requisito esse não previsto pela
norma processual.

O terceiro que adquire imóvel hipotecado posteriormente ao seu registro no
Cartório de Registro de Imóveis, em situações não abrangidas pelo Sistema
Financeiro de Habitação, não terá legitimidade para opor embargos de terceiro
em face do direito de preferência do credor hipotecário. Com isso, havendo a
possibilidade de, na própria petição inicial, verificar-se através do registro do
imóvel que o direito de preferência em sua esfera temporal socorre o credor
hipotecário em detrimento do embargante, seria o caso do juiz indeferir a
petição inicial por manifesta ilegitimidade da parte. Quanto mais se simplifica o
procedimento da execução hipotecária e se afastam dúvidas sobre a eficácia
dos direitos reais, mais se reforça a circulação de riquezas e capitais no tráfego
jurídico-comercial.

A lei não exige para a constituição de sub-hipotecas que o valor do imóvel
supere o valor da dívida garantida pela hipoteca primitiva. Fica a cargo do
credor sub-hipotecário analisar concretamente se a garantia proporcionada
pela sub-hipoteca atende ou não aos seus interesses.
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A lei exige para a constituição de sub-hipotecas que essas se façam mediante
novo título, não valendo a mera averbação no registro da primeira.

A hipoteca é constituída em favor da dívida e não da pessoa do devedor.

O art. 1.477 do Código Civil possui duas impropriedades terminológicas em sua
redação. Em primeiro lugar, não apenas o credor da segunda hipoteca não
poderá executar o devedor antes de vencida a primeira hipoteca, mas também
nenhum dos credores sub-hipotecários poderá executar o devedor antes de
vencida uma hipoteca anterior a sua. Em segundo, a possibilidade de executarse o devedor independentemente do vencimento das hipotecas anteriores não
ocorre apenas no caso de insolvência do devedor. Ocorrerá em todos os casos
de vencimento antecipado da dívida.

Na remição promovida pelo credor sub-hipotecário, é possível que o credor de
hipoteca registrada em 3.º (terceiro) lugar efetue a remição, ressalvando-se
que a remição, neste caso, só poderá ser feita desde que tanto a primeira
hipoteca quanto a segunda estejam vencidas e que haja a consignação do
valor total referente aos dois créditos, ou seja, do crédito inicialmente subrogado ao credor da segunda ao remir a hipoteca do credor da primeira e o
crédito da segunda hipoteca propriamente dita.

Na remição promovida pelo adquirente do imóvel hipotecado, só terá este ação
de regresso, pela sub-rogação ocorrida, em face do alienante, nos moldes do
§4º do art. 1.481 do Código Civil, desde que as partes não tenham excluído
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essa possibilidade no contrato celebrado ou que, por suas circunstâncias, tal
situação tenha ficado evidenciada.

Inovando em relação ao procedimento da remição pelo terceiro adquirente do
imóvel hipotecado, anteriormente prevista nos arts. 815 e 816 do Código Civil
de 1916, a licitação, agora, não mais se limita entre os credores hipotecários,
os fiadores e o adquirente. Pela nova regra imposta pelo Código Civil de 2002,
todos os interessados são aptos a licitar o imóvel oferecido em leilão.

Entendemos necessária a propositura de ação consignatória pelo adquirente
do imóvel hipotecado que deseja abandoná-lo quando nem o credor
hipotecário, nem o alienante queiram receber o bem. A adoção dessa medida
obedece ao princípio do contraditório e oportuniza-se às partes o direito de
mostrar a licitude da recusa ao não recebimento do bem.

O prazo de 24 (vinte e quatro) horas para o abandono do imóvel guardava
similitude com aquele para pagamento ou nomeação de bens à penhora,
previsto no art. 652 do Código de Processo Civil, antes da reforma trazida pela
Lei nº. 11.382/2006. Agora, como o prazo para o pagamento da dívida passou
a ser de 3 (três) dias, o tempus ad quem para o abandono do imóvel não será
mais de 24 (vinte e quatro) horas, mas, sim, de 3 (três) dias, em posição
harmônica com a nova norma de direito processual.

O terceiro adquirente, ainda que não se utilize da remição ou do abandono do
imóvel, deve necessariamente ser citado para o processo de execução, por
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envolver expropriação de bens de seu patrimônio.

Se o bem hipotecado for remido pelo devedor ou por seu cônjuge não poderá o
antigo credor hipotecário, agora alçado à condição de quirografário, penhorar
novamente o bem.

Com a redação dada ao art. 1.484 pelo Código Civil de 2002, a possibilidade
de avaliação prévia do bem hipotecado entre os interessados poderá ser
realizada. As partes poderão, todavia, demonstrar que ocorreu uma majoração
ou diminuição superveniente no valor do bem, o que poderá gerar a
necessidade de nova avaliação.

O prazo inicial de duração da hipoteca deve ser contado a partir da data de seu
registro e não da data de seu contrato principal. A averbação requerida por
ambas as partes e tempestivamente efetuada, ou seja, antes do vencimento da
dívida, mantém a preferência do credor hipotecário. Caso a averbação ocorra
após o vencimento, não impedirá que outros credores sub-hipotecários possam
ajuizar ação executiva, desde, é claro, que suas dívidas também estejam
vencidas, ou que possam remir a execução do credor que busca a prorrogação
da hipoteca.

Após o decurso do prazo de 30 (trinta) anos, o contrato de hipoteca só poderá
subsistir através de reconstituição por novo título e novo registro. Neste caso, a
preferência da garantia hipotecária passará a ser contada do novo registro e
não do preexistente. O que existe, é válido e eficaz é apenas o novo registro e
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a partir deste novo registro é que se manifestará a preferência do credor
hipotecário.

A hipoteca não registrada não possui eficácia quer em face de terceiros, quer
em face do próprio devedor. A ausência do registro priva o credor das
características atribuídas à ação hipotecária. Em caso de ação executiva, a
penhora não recairá especificamente sobre o bem objeto do contrato; o imóvel
objeto da hipoteca não registrada poderá ser dividido, não incide a
indivisibilidade dos direitos reais de garantia; a alienação do bem objeto do
contrato não registrado acarreta a perda para o credor da possibilidade de
perseguir o bem em poder de terceiros.

É nulo o registro efetuado fora da circunscrição territorial onde se localiza o
imóvel, porque não preenche a função de publicidade, necessária e
substancial, exigida pelo legislador. Se o título mencionar imóvel situado em
mais de uma comarca, para ser eficaz, deverá a hipoteca ser registrada em
todas as comarcas em que se situa o imóvel, sob pena de sua ineficácia total,
por desatenção ao princípio da especialidade.

O direito de preferência do credor hipotecário não decorre da data da
realização do instrumento público ou particular celebrado com o devedor e,
sim, exclusivamente do número de ordem constante do protocolo.

A interpretação que deve ser dada ao art. 1.494 do Código Civil é a de que se
registrará o primeiro título que vier a ser apresentado no protocolo, fato que
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impedirá o registro de outra hipoteca ou outro direito real apresentado no
protocolo no mesmo dia. Apesar de difícil ocorrência na prática, o que poderá
acontecer é a apresentação de dois títulos ao oficial de registro imobiliário de
forma simultânea. Neste caso, desde o antigo Decreto nº. 4.857/1939 (art.
208), registra-se o título mais antigo em data. Se idênticas, deverá ser
observada a hora em que os títulos foram lavrados para se estabelecer a
prioridade que, de qualquer forma, ocorrerá pelo número de ordem do
protocolo, sendo primeiramente protocolado o título mais antigo em hora em
relação ao outro.

O único caso em que a lei altera a ordem de prioridade e preferência do crédito
hipotecário ocorre na hipótese do art. 1.495 do Código Civil. Para preservar a
harmonia do sistema que confere preferência pelo número de ordem do
protocolo melhor se faz que o oficial do registro, ao tomar ciência da menção
no título de hipoteca posterior, da existência de anterior, determine sua
suspensão antes de protocolá-la. Deve, também, suspender, toda e qualquer
prenotação de hipotecas futuras pelo prazo de 30 (trinta) dias, aguardando-se o
registro da hipoteca mencionada na escritura. Caso o registro não venha a ser
feito, deverá prenotar as hipotecas apresentadas, exatamente de acordo com a
ordem do protocolo.

Mesmo se o procedimento de dúvida for julgado improcedente em período
superior a 90 (noventa) dias, o credor hipotecário não perderá a preferência
advinda com o número de ordem já efetuado.
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O título prenotado, mas não registrado por ter sido julgado procedente o pedido
de suscitação de dúvida, é ineficaz tanto para o credor hipotecário, como para
o devedor hipotecante.

Após o julgamento de improcedência do pedido de suscitação de dúvida
instaurada pelo oficial do registro, compete a este unicamente cumprir a
decisão judicial, registrando o título apresentado no protocolo.

A ação cabível para obter a declaração judicial da extinção da hipoteca é a
declaratória, nos moldes do art. 4º do Código de Processo Civil.

A dação em pagamento é modo indireto de extinção da obrigação. A perda
pelo credor da titularidade da nova coisa recebida, em virtude de evicção,
restabelece a obrigação primitiva, como se nunca houvera sido extinta, mas a
lei expressamente ressalva os direitos de terceiros. Assim, a hipoteca
anteriormente constituída sobre o imóvel garantidor da primeira obrigação só
poderá restabelecer-se por novo registro, preservando-se, contudo, todo direito
real constituído no período compreendido entre o cancelamento originado pela
extinção da primitiva obrigação e a constituição do novo registro.

A execução movida por credor quirografário ou por credor hipotecário não
preferencial só terá o condão de extinguir a hipoteca desde que o credor
hipotecário ou os credores hipotecários preferenciais, no caso de subhipotecas, sejam cientificados por qualquer meio idôneo e com pelo menos 10
(dez) dias de antecedência, da adjudicação ou da alienação particular ou
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pública do bem hipotecado.

A extinção da hipoteca ocorre mesmo que o produto obtido com a excussão do
bem não seja suficiente para a satisfação integral do credor hipotecário.

Há a necessidade de duas notificações ao credor hipotecário. Uma da penhora,
de acordo com o art. 615, II, do Código de Processo Civil, e outra cientificandoo da praça, a teor do art. 698 do Código de Processo Civil. Ambas possuem
finalidades distintas. Aquela busca cientificá-lo de que o bem que lhe serve de
garantia está sendo penhorado por outro credor, gerando o vencimento
antecipado de seu próprio crédito, na forma do inciso II do art. 333 do Código
Civil. Essa objetiva assegura-lo da preferência sobre o produto do bem que
será alienado a terceiros.

A ausência da cientificação gera uma invalidade relativa. Poderá ser alegada
apenas pelo próprio credor hipotecário e desde que se demonstre o prejuízo
concreto advindo com sua ausência. Demonstrando-se o prejuízo concreto
oriundo da ausência, o credor hipotecário deve requerer nos próprios autos,
antes de encerrado o processo executivo, o desfazimento da arrematação,
voltando o bem à licitação pública. Caso o processo executivo já tenha se
encerrado, a arrematação ou adjudicação não produzirá efeitos em relação ao
credor hipotecário.

Não

havendo a

cientificação do

credor hipotecário, o

imóvel deve

necessariamente ser transferido ao arrematante com o gravame hipotecário,
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mantendo-se seu direito de seqüela. Se o juiz da execução, equivocadamente,
cancelar a garantia hipotecária de imóvel adjudicado ou arrematado por
terceiro sem a cientificação do credor hipotecário ou de credores preferenciais,
havendo sub-hipotecas, extinguindo o direito de seqüela, restará ao credor
pleitear judicialmente a anulação do cancelamento do registro hipotecário, na
forma do art. 216 da Lei dos Registros Públicos, demonstrando concretamente
o prejuízo sofrido com o cancelamento indevido.

Quanto à origem, o cancelamento da hipoteca pode ser voluntário, se
decorrente de acordo entre as partes, previsto no art. 1.500 do Código Civil, ou
judicial, se derivado de decisão proferida pela autoridade judiciária.

Apenas a ação de conhecimento é adequada para obter o cancelamento
judicial da hipoteca. A concessão de antecipação de tutela para determinar o
cancelamento da hipoteca acarreta sempre uma irreversibilidade de direito e
nunca de fato. O credor hipotecário busca, sempre, o valor obtido com a venda
do imóvel. Se, em tese, a concessão de antecipação de tutela é possível, o
magistrado deverá tomar todas as cautelas legais para o deferimento de tal
medida, como a exigência de caução, a verificação da situação patrimonial do
credor e a cotação real do imóvel que substituirá àquele anteriormente
hipotecado.
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