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Assunto 13 – Direitos reais de garantia 

 

Para adentrar o assunto de Direitos Reais de Garantia, inicialmente vejamos as 

palavras do professor Rafael de Menezes:             

“Vamos começar hoje a terceira e última parte do estudo dos direitos reais 

limitados. Apenas relembrando a aula 1, os chamados “jura in re aliena”, ou direitos nas 

coisas alheias, ou seja, nas coisas de propriedade dos outros, se  dividem em: 1) direitos 

reais de gozo ou fruição, 2) contratos com efeitos reais e 3) direitos reais de garantia. 

            Os três direitos reais de garantia clássicos, conhecidos dos romanos, são 

a hipoteca, o penhor e a anticrese. A alienação fiduciária é um direito real de garantia 

recente e muito utilizado hoje em dia. Estes quatro DRGs serão nossos companheiros 

neste final de semestre.” 

Conceito de Menezes: direito real de garantia é aquele que confere a seu titular 

o privilégio de obter o pagamento de uma dívida com o valor do bem dado em garantia 

aplicado exclusivamente na satisfação dessa dívida. 

 Gonçalves: Nos direitos reais de garantia há vinculação de um bem, pertencente 

ao  devedor, ao pagamento de uma dívida, sem que o credor possa dele usar e gozar, 

mesmo quando o tem em seu poder, como no penhor, sendo que qualquer rendimento 

desse   bem é destinado exclusivamente à liquidação do débito, como na anticrese. 

 

 

 

 

OBJETO DOS DRGS: 

No penhor=  apenas móveis;  

Anticrese=  apenas imóveis;  

Hipoteca= também apenas imóveis, com exceção para navios e aviões, face a 

seu valor e tamanho (pú do 1473);  

na alienação fiduciária tratada pelo CC apenas móveis (1361), mas existe uma 

lei 9.514/97 que dispõe sobre a alienação fiduciária sobre imóveis. 

Art. 1.473. Podem ser objeto de hipoteca: 

I - os imóveis e os acessórios dos imóveis conjuntamente 

com eles; 

II - o domínio direto; 

III - o domínio útil; 
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IV - as estradas de ferro; 

V - os recursos naturais a que se refere o art. 1.230, 

independentemente do solo onde se acham; 

VI - os navios; 

VII - as aeronaves. 

        VIII - o direito de uso especial para fins de moradia; 

(Incluído pela Lei nº 11.481, de 2007) 
        IX - o direito real de uso; (Incluído pela Lei nº 

11.481, de 2007) 
        X - a propriedade superficiária. (Incluído pela Lei 

nº 11.481, de 2007) 
§ 1

o
 A hipoteca dos navios e das aeronaves reger-se-á 

pelo disposto em lei especial. (Renumerado do parágrafo 
único pela Lei nº 11.481, de 2007) 

§ 2
o
  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. (Incluído pela Lei nº 
11.481, de 2007) 

 

 

HISTÓRICO 

Para Maria Helena Diniz (2002, v. 4, p. 407), inicialmente, as primeiras 

civilizações vinculavam a garantia de débitos à vida e à liberdade dos devedores. Ou 

seja, tratava-se de uma garantia ligada à pessoa do devedor, e não ao seu patrimônio.  

MUDANÇA - Lex Paetelia Papiria, do ano de 326 a.C., que estipulou que  

=> o patrimônio do devedor servia como garantia de eventuais dívidas 

contraídas. Entretanto, a garantia prevista na referida Lei tinha o inconveniente de 

propiciar fraudes e simulações. 

 

Para Gonçalves (2010, p. 493): 

O Código Civil brasileiro contempla as seguintes 

modalidades de garantia: penhor, hipoteca e anticrese (art. 

1.419).  

A Lei n. 4.728, de 14 de julho de 1965,   modificada pelo 

Decreto-Lei n. 911, de 1° de outubro de 1969, criou uma nova 

modalidade: a alienação fiduciária, disciplinada no novo Código 

Civil como propriedade fiduciária (arts. 1.361 a 1.368).  

Além dos privilégios a certos créditos criados pela lei, 

podem as partes convencionar uma segurança especial de 

recebimento do crédito, a que se dá o nome de garantia, 

porque muitas vezes os débitos do devedor podem exceder o 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11481.htm#art10
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11481.htm#art10
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11481.htm#art10
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11481.htm#art10
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11481.htm#art10
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11481.htm#art10
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11481.htm#art10
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11481.htm#art10
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valor de seu patrimônio. Pode, então, o credor exigir maiores 

garantias, fidejussórias ou reais, não se contentando com a 

garantia geral representada pelo patrimônio do devedor.  

 

             

Voltando às palavras de Menezes: 

 

 

O QUE É UMA GARANTIA? É uma segurança muito 

importante para o credor, pois aumentam as chances do credor 

receber aquilo que emprestou. 

            Vocês lembram daquela frase, daquele raciocínio 

que eu gosto, e que reflete a essência do direito patrimonial 

privado: quando uma dívida não é paga no vencimento, o direito 

do credor mune-se de uma pretensão, e a dívida se transforma 

em responsabilidade patrimonial. 

            Então se o devedor não pagar o credor, o credor 

vai se munir/vai se armar de uma pretensão, pretensão a que? A 

atacar, a executar, através do Juiz, o patrimônio do devedor para 

tomar seus bens e ser ressarcido.  E se o devedor não tiver bens? 

Ao credor só resta lamentar, é o chamado, em tom de 

brincadeira, “jus sperniandi”. 

            Assim, para correr menos riscos, é prudente o 

credor exigir uma garantia do devedor para aumentar as chances 

do credor receber o pagamento em caso de insolvência do 

devedor. 

            Esta garantia pode ser pessoal ou real. As 

garantias pessoais são o aval e a fiança. Aval vocês vão estudar 

em Dir Comercial/Empresarial e fiança nós já vimos em Civil 3. 

             

Para Gonçalves, “A fidejussória ou pessoal é aquela em que terceiro se  

responsabiliza pela solução da dívida, caso o devedor deixe de cumprir a obrigação. 

Decorre do contrato de fiança (CC, art. 818)”.  E acrescenta que “É uma garantia 

relativa, porque pode acontecer que o fiador se torne insolvente por ocasião do 

vencimento da dívida”. 

Ainda nas palavras de Menezes: 

Quando a garantia é pessoal, uma outra pessoa garante o 

pagamento, mas o credor pode ter o azar do avalista/fiador 

também não possuir bens. Já quando a garantia é real uma coisa 

(ex: um imóvel, uma jóia, um carro) garante o pagamento caso o 

devedor não cumpra sua obrigação. Esta coisa é oferecida pelo 

próprio devedor e, via de regra, será vendida para satisfazer o 
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credor, devolvendo-se o resto do preço ao devedor.  O direito do 

credor vai se concentrar neste bem do devedor (1419), mas caso 

não seja suficiente, outros eventuais bens do devedor serão 

executados (1430, 391, 942). A garantia real é assim mais 

segura para o credor do que a garantia pessoal, esta por sua vez 

já é melhor do que garantia nenhuma.  Eu digo que a garantia 

real é mais segura pois um imóvel, por exemplo, não pode 

desaparecer. Já uma jóia, como no penhor, fica com o credor, e 

se a dívida não for paga o credor vende a jóia que está consigo 

para se ressarcir. 

 

            

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS  

 

Para Menezes: 

- é direito absoluto: como todo direito real, porque se exerce erga omnes = 

contra todos, desde que tenha publicidade com o devido registro no cartório de imóveis 

(1227). 

- é direito solene: o contrato tem várias formalidades do 1424; chama-se de 

especialização tal solenidade para identificar/especializar com precisão a dívida e a 

coisa dada em garantia. 

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 dos juros, se houver; 

IV - o bem dado em garantia com as suas especificações. 

 

- é direito acessório pois o principal é a dívida que o DRG garante; a nulidade 

do DRG não anula a obrigação principal, o contrário sim (art. 184). 

Art. 184. Respeitada a intenção das partes, a invalidade 

parcial de um negócio jurídico não o prejudicará na parte válida, 

se esta for separável; a invalidade da obrigação principal implica 

a das obrigações acessórias, mas a destas não induz a da 

obrigação principal. 

 

- é típico porque exige previsão legal. 
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- tem sequela, assim o credor pode perseguir o bem para executá-lo, não 

importa com quem o bem esteja (ex: se A pega um empréstimo e dá uma fazenda em 

hipoteca a um banco, e depois A vende a fazenda a B, o banco poderá executar a 

fazenda de B caso A não pague a dívida, 1475). 

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. 

 

Para Gonçalves (2010, p. 497): 

 

Direito de sequela — é o direito de perseguir e reclamar a coisa dada em 

garantia, em poder de quem quer que se encontre, para sobre ela exercer o seu direito de 

excussão, pois o valor do bem está afeto à satisfação do crédito.  

Assim, quem adquire imóvel hipotecado, por exemplo, está sujeito a vê-lo 

levado à hasta pública, para pagamento da dívida que está a garantir. 

            - tem preferência: esta é uma característica exclusiva dos DRGs, que 

não encontramos nos direitos reais de gozo ou fruição. A preferência é o privilégio de 

ter o valor do bem dado em garantia aplicado prioritariamente à satisfação do crédito 

(1422). O direito real fica ligado à dívida.  

Art. 1.422. 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 no registro. 

Parágrafo único. Excetuam-se da regra estabelecida neste 

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

precipuamente a quaisquer outros créditos. 

 

 

Quando estudamos os privilégios creditórios, vimos que os créditos reais tem 

prioridade no pagamento (961), mas não se esqueçam de que os créditos alimentícios, 

trabalhistas e tributários tem preferência sobre os créditos civis (pú do 1422).  

Revisem concurso de credores pois é assunto importante e interessante para a 

monografia de final de curso, inclusive com as modificações recentes que a nova lei de 

falências trouxe, e que vocês vão estudar em Direito Comercial. 
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Art. 961. O crédito real prefere ao pessoal de qualquer 

espécie; o crédito pessoal privilegiado, ao simples; e o privilégio 

especial, ao geral. 

 

Para Gonçalves (2010, p. 496): 

Direito de preferência — o credor hipotecário e o pignoratício preferem, no 

pagamento, a outros credores (CC, art. 1.422). O produto da arrematação do bem dado 

em garantia será destinado, primeiramente, ao pagamento do credor titular do direito 

real. As sobras, se houver, serão rateadas entre os demais credores. Em caso de 

insolvência do devedor, receberá preferencialmente o credor com garantia real, com o 

produto da venda do bem clausurado, gozando assim da faculdade de receber sem se 

sujeitar ao rateio. Quando o produto obtido na hasta pública não for suficiente para o 

pagamento da dívida, o credor continuará a sê-lo do saldo, porém na condição de 

quirografário, porque o bem dado em garantia já foi arrematado. O direito de 

preferência subsume-se no seguinte princípio: prior tempore potior iure, de aplicação 

geral em matéria de direitos reais (primeiro no tempo, melhor no direito). 

 

- é vedado o pacto comissório: o credor com garantia real não pode ficar com o 

bem, deve vendê-lo caso a dívida não seja paga, devolvendo-se eventual sobra ao 

devedor; o pacto comissório é proibido por norma imperativa para impedir que o credor 

simplesmente alegue que a coisa dada em garantia vale menos do que o débito, por isso 

o credor deve vendê-la  (1428); porém admite-se que após o vencimento haja dação em 

pagamento por iniciativa do devedor e aceite do credor (pú do 1428 e 356). 

Art. 1.428. 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. 

Parágrafo único. Após o vencimento, poderá o devedor 

dar a coisa em pagamento da dívida. 

...................................................... 

Da Dação em Pagamento 

Art. 356. O credor pode consentir em receber prestação 

diversa da que lhe é devida. 

 

Para Gonçalves: 

Direito de excussão — os credores hipotecário e pignoratício têm o direito de 

excutir a coisa hipotecada ou empenhada (CC, art. 1.422), isto é, promover a sua venda 
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em hasta pública, por meio do processo de execução judicial. É requisito, porém, que a 

obrigação esteja vencida. Havendo mais de uma hipoteca sobre o mesmo bem, observar-

se-á a prioridade no registro. 

Segundo Menezes, as distinções entre os DRGs e os Direitos Reais de Gozo ou 

Fruição são:  

            - os direitos reais de gozo ou fruição são autônomos, têm vida própria, 

têm existência independente, enquanto os DRGs são acessórios, só existem para garantir 

uma obrigação principal. Extinguindo-se a dívida pelo pagamento, os DRGs extinguem-

se sem sequer produzir seus efeitos. 

            - os DRGs têm tensão: trata-se do poder do credor de afrontar o devedor, 

ameaçando executar/vender a coisa dada em garantia caso a dívida não seja paga. 

Lembrem-se que o credor não pode ficar com a coisa pois o pacto comissório é 

expressamente vedado (1428). O devedor fica sob tensão de ser executado/processado e 

ter seu bem penhorado/vendido para satisfazer o credor. O credor tem assim jus 

vendendi, direito de vender a coisa dada em garantia caso o devedor não pague a dívida. 

Enquanto o DRG tem tensão e jus vendendi, o dir real de gozo ou fruição destaca uma 

das faculdades do domínio sobre a coisa alheia: o jus utendi, o jus fruendi ou o jus 

abutendi. 

            - no direito real de fruição a posse da coisa sempre se transfere ao titular 

do direito real sobre a coisa alheia, então a posse sempre se transfere ao superficiário, 

usufrutuário, etc. Já nos DRGs a posse em geral não se transfere ao titular do direito, 

como no caso do credor hipotecário, do credor anticrético, do credor fiduciário e em 

algumas espécies de penhor (pú do 1431).  Salvo no penhor comum (1431), o titular do 

direito real de garantia sobre a coisa alheia  só assume a posse da coisa após o 

vencimento, para fins de execução e venda.   

Art. 1.431. Constitui-se o penhor pela transferência 

efetiva da posse que, em garantia do débito ao credor ou a quem 

o represente, faz o devedor, ou alguém por ele, de uma coisa 

móvel, suscetível de alienação. 

Parágrafo único. No penhor rural, industrial, mercantil e 

de veículos, as coisas empenhadas continuam em poder do 

devedor, que as deve guardar e conservar. 
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            - o credor/titular do DRG tem direito ao valor da coisa para exercer o jus 

vendendi; já o titular do direito real de fruição tem direito à substância da coisa, ou seja, 

à coisa em si para exercer o jus utendi ou fruendi ou abutendi; lembro apenas que, 

excepcionalmente, na anticrese o credor não vai exercer o jus vendendi, mas sim o jus 

fruendi como compensação da dívida (1423 e 1506). 

Art. 1.423. O credor anticrético tem direito a reter em seu 

poder o bem, enquanto a dívida não for paga; extingue-se esse 

direito decorridos quinze anos da data de sua constituição. 

Art. 1.506. Pode o devedor ou outrem por ele, com a 

entrega do imóvel ao credor, ceder-lhe o direito de perceber, em 

compensação da dívida, os frutos e rendimentos. 

§ 1
o
 É permitido estipular que os frutos e rendimentos do 

imóvel sejam percebidos pelo credor à conta de juros, mas se o 

seu valor ultrapassar a taxa máxima permitida em lei para as 

operações financeiras, o remanescente será imputado ao capital. 

§ 2
o
 Quando a anticrese recair sobre bem imóvel, este 

poderá ser hipotecado pelo devedor ao credor anticrético, ou a 

terceiros, assim como o imóvel hipotecado poderá ser dado em 

anticrese. 

 

   

 

            PRINCÍPIOS DOS DRGS: 

            - só aquele que pode alienar é que pode dar em garantia (1420, 1ª parte); 

é por isso que já dissemos que o superficiário pode hipotecar, mas o usufrutuário não;  

- o incapaz não pode dar em garantia;  

o cônjuge só pode dar em garantia (imóveis) com a autorização do outro 

cônjuge, pois embora tenha capacidade, lhe falta legitimidade (1647, I);  

o condômino pode dar em garantia sua fração ideal (§ 2º do 1420). 

 

Art. 1.647. Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum 

dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime 

da separação absoluta: 

I - alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis; 

 

Art. 1.420. Só aquele que pode alienar poderá empenhar, 

hipotecar ou dar em anticrese; só os bens que se podem alienar 

poderão ser dados em penhor, anticrese ou hipoteca. 
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§ 1
o
 A propriedade superveniente torna eficaz, desde o 

registro, as garantias reais estabelecidas por quem não era dono. 

§ 2
o
 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. 

 

            - só as coisas que estão no comércio é que podem ser objeto de garantia 

real (1420, in fine), assim não podem ser dados em garantia os bens públicos e os bens 

gravados com cláusula de inalienabilidade, art 1911. 

Art. 1.911. A cláusula de inalienabilidade, imposta aos 

bens por ato de liberalidade, implica impenhorabilidade e 

incomunicabilidade. 

Parágrafo único. No caso de desapropriação de bens 

clausulados, ou de sua alienação, por conveniência econômica 

do donatário ou do herdeiro, mediante autorização judicial, o 

produto da venda converter-se-á em outros bens, sobre os quais 

incidirão as restrições apostas aos primeiros. 

 

            - princípio da indivisibilidade: a garantia não se adquire e nem se perde 

por partes, ou seja, o pagamento de parte da dívida não implica em exoneração de parte 

da garantia, salvo acordo entre as partes (ex: A pede 100 a um banco e oferece duas 

casas em garantia hipotecária, de modo que o pagamento de cinquenta não implica em 

liberação da hipoteca sobre uma das casas, salvo expresso acordo entre as partes, 1421). 

 

Art. 1.421. 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. 

 

            - princípio da garantia pessoal/patrimonial: se a coisa dada em garantia 

não for suficiente para satisfazer o credor, outros eventuais bens do devedor serão 

executados (1430, 391). Ressalto apenas que o credor tem preferência apenas sobre a 

coisa dada em garantia (1422, 958), pois em executando outros bens do devedor, seu 

crédito será quirografário, sem privilégio algum (957).  Não deixem de revisar concurso 

de credores. 

Art. 1.430. Quando, excutido o penhor, ou executada a 

hipoteca, o produto não bastar para pagamento da dívida e 
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despesas judiciais, continuará o devedor obrigado pessoalmente 

pelo restante. 

Art. 391. Pelo inadimplemento das obrigações 

respondem todos os bens do devedor. 

Art. 1.422. 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 no registro. 

Parágrafo único. Excetuam-se da regra estabelecida neste 

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

precipuamente a quaisquer outros créditos. 

Art. 957. Não havendo título legal à preferência, terão os 

credores igual direito sobre os bens do devedor comum. 

Art. 958. Os títulos legais de preferência são os 

privilégios e os direitos reais. 

 

            Antecipação de vencimento da obrigação: há situações na lei em que se 

permite a execução antes do vencimento da dívida, quando, por exemplo, o devedor 

entra em dificuldades financeiras (1425, II), ou a coisa dada em garantia se deteriora ou 

é desapropriada (1425, I, IV e V). O 1425 é semelhante ao 333. Sem dúvida a 

preservação do bem é a preservação da garantia. Cabe ao credor o ônus de provar a 

circunstância que levou à diminuição da garantia.  

Art. 1.425. A dívida considera-se vencida: 

I - se, deteriorando-se, ou depreciando-se o bem dado em 

segurança, desfalcar a garantia, e o devedor, intimado, não a 

reforçar ou substituir; 

II - se o devedor cair em insolvência ou falir; 

III - se as prestações não forem pontualmente pagas, toda 

vez que deste modo se achar estipulado o pagamento. Neste 

caso, o recebimento posterior da prestação atrasada importa 

renúncia do credor ao seu direito de execução imediata; 

IV - se perecer o bem dado em garantia, e não for 

substituído; 

V - se se desapropriar o bem dado em garantia, hipótese 

na qual se depositará a parte do preço que for necessária para o 

pagamento integral do credor. 

§ 1o 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. 

§ 2o Nos casos dos incisos IV e V, só se 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 
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reduzida, com a respectiva garantia sobre os demais bens, não 

desapropriados ou destruídos. 

 

Para Gonçalves: 

Para maior garantia do credor, a lei antecipa o vencimento das dívidas com  

garantia real, independentemente de estipulação, nas hipóteses mencionadas no art. 

1.425 do Código Civil. O art. 333 prevê o vencimento antecipado das obrigações em 

geral em algumas dessas hipóteses.  Quando, excutido o penhor ou executada a 

hipoteca, o produto não bastar para o pagamento da dívida e das despesas judiciais, 

continuará o devedor obrigado pessoalmente pelo restante (CC, art. 1.430). A garantia 

real não exclui a pessoal. Extinta ou esgotada a primeira, a segunda continua a subsistir. 

Pelo saldo, o credor será quirografário. 

Art. 1.430. Quando, excutido o penhor, ou executada a 

hipoteca, o produto não bastar para pagamento da dívida e 

despesas judiciais, continuará o devedor obrigado pessoalmente 

pelo restante. 
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