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Resumo 

DIREITOS REAIS DE GARANTIA 

Antes de analisar cada um dos direitos reais de garantia, é importante fazer a análise das disposições gerais a 
esses direitos. Dessa forma, tudo que for explicado vale tanto para o penhor, hipoteca e anticrese. Elas estão 
elencadas nos artigos 1.419 a 1.439 d0 do CC. 

Art. 1.419. Nas dívidas garantidas por penhor, anticrese ou hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito, por 
vínculo real, ao cumprimento da obrigação. 

Basicamente é dado um conceito e objetivo dos direitos reais de garantia, que é, estabelecer uma 
preferência, um benefício creditório.  

Daí ser necessário observar o art. 928 do CC, que trata das preferências e privilégios creditórios, no qual há 
afirmação de que os credores com garantia real preferem os demais credores. Os credores comuns 
(quirografários), também possuem uma ordem entre eles, mas o foco aqui é os credores reais. 

Quando uma pessoa estiver insolvente, essa ordem de preferência é muito importante. Pois se o valor das 
dívidas superar o valor dos ativos, entrará em cena essa ordem. Esse é o grande privilégio da garantia real, 
pois é paga em primeiro lugar. 

Além disso, remeter ao artigo 83 da Lei de Falências, que estabelece uma ordem de preferência entre os 
credores no caso de falências. Lá, se verifica, que quem recebe primeiro são os trabalhadores, todavia, existe 
uma limitação de valor aos trabalhadores, qual seja, um limite de até 150 salários-mínimos. Mas quem vem 
em segundo lugar? Os credores com garantia real. 

Existe uma grande crítica, pois quem tem garantia real na prática no Brasil costumam ser as instituições 
financeiras, que são flagrantemente beneficiadas por essas disposições. 

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. 

Esse é o artigo mais importante dessas disposições, pois cria um requisito geral para se estabelecer uma 
garantia real. 

A regra geral é simples: todo bem que posso alienar, posso dar em garantia real. 

Questões de prova costumam perguntar se é possível dar em garantia real o bem de família, ora, se pode 
alienar o bem fé família, por consequência, se pode dar em garantia real. Acrescente-se, também, que se fora 
dado o bem de família em garantia, não será possível opor a sua impenhorabilidade. 

Também costumam perguntar se o locador pode dar o bem em garantia real, na qual deverá ser feito o 
mesmo raciocínio, ora, se pode vender, pode dar em garantia. 
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Também é comum perguntar se se pode dar em garantia um bem gravado com cláusula de inalienabilidade. 
Nesse caso a resposta é não, pois a pessoa não pode alienar esse bem, por óbvio, não poderá dar ele em 
garantia. 

Além disso, necessário observar o art. 1.689 do CC, que disciplina o capítulo do usufruto e à administração 
dos bens do menor. Os representantes do menor podem dar em garantia real um bem que ele tem usufruto 
e administração do menor? É só perguntar: ele pode alienar? Não. Logo, não pode dar em garantia. 

O art. 1.647 do CC elenca atos que precisam de outorga conjugal. Lá consta que precisa dessa outorga 
quando se pretende alienar ou dar em garantia real um bem imóvel. Em provas tentam confundir isso ao 
incluir bens móveis, nos quais não se tem esse requisito.  

§ 1 o A propriedade superveniente torna eficaz, desde o registro, as garantias reais estabelecidas por quem não 
era dono. 

Imagine que temos um devedor e um credor, na qual fica estabelecida uma garantia real, um penhor do seu 
carro. Esse penhor precisa ser levado a registro e assim foi feito, no dia 01/07, por exemplo. Todavia, após o 
registro, descobriu-se que o devedor não é o proprietário do bem, o proprietário, em verdade, é seu pai. Nos 
dizeres do art. 1.420 isso não é possível. Imagine, todavia, que esse pai venha a falecer e o devedor era seu 
único filho. Nesse caso, ocorre a produção efeitos retroativos até a data do registro, sanando o vício. 

§ 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. 
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Resumo 

Art. 1.420, §2º do CC: 

§ 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. 

Esse é o princípio da indivisibilidade. É muito comum em provas perguntar se o proprietário de apenas 10% 
de um apartamento poderá dar esse percentual em garantia. A resposta é positiva. 

Todavia, um bem indivisível, não é possível dar em garantia real todo o bem, apenas o seu percentual é 
possível. 

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. 

Se eu hipotequei meu apartamento e constitui uma garantia real em que vou pagar em 80 parcelas, por mais 
que eu tenha já pago 78 parcelas, não poderei levantar aquela garantia real, salvo disposição expressa no 
título que constitui a garantia. 

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. 

“Excutir” significa “alienar em hasta pública”. Logo, o credor com garantia real pode alienar em hasta pública. 

A garantia real não transfere propriedade. Apenas é estabelecida uma preferência creditória para o credor, 
que irá preferir aos demais. Mas veja, o credor que tem uma garantia real pode executar a dívida, se o 
devedor não pagar, o credor pode levar o imóvel a um leilão público e abater o valor da dívida e o que 
sobrar, entregar ao devedor. 

Além disso, todo esse procedimento é judicial. Por isso que essas garantias reais vêm perdendo espaço para 
outras formas de garantia, como, por exemplo, a alienação fiduciária em garantia. Tanto que a hipoteca, 
penhor e anticrese são chamados de direitos reais de garantia. E a alienação fiduciária é direito real em 
garantia, na qual a propriedade é transferida para o credor, na qual a alienação é possível 
independentemente de autorização judicial. 

De outro lado, será que é possível estabelecer uma cláusula que permitindo ao credor ficar com o bem que 
foi dado em garantia caso a dívida não seja paga? A isso se chama “cláusula comissória”. O art. 1.428 
responde à questão, estabelecendo ser nula essa cláusula. 

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. 
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Parágrafo único. Após o vencimento, poderá o devedor dar a coisa em pagamento da dívida. 

Do contrário, se ela não fosse nula, estaríamos diante de uma compra e venda disfarçada. Seria, inclusive, 
uma simulação. 

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. 

Esse artigo fala especificamente da anticrese, será analisado depois. 

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. 

Esse artigo estabelece os requisitos formais. De todos esses, o mais importante é o inciso IV que traz o 
princípio da especialidade. Costumam perguntar se é possível dar todo o patrimônio em garantia real. É 
possível? 

Olha, até é possível dar todo o patrimônio, desde que, seja especificado um a um os bens. Não pode é ser 
feito uma cláusula genérica nesse sentido. 

Em sequência, o Código traz as hipóteses de vencimento antecipado da dívida. 

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; 

As vezes o bem dado em garantia sofre uma deterioração e diminui muito o valor, daí o credor poder exigir o 
reforço, sob pena do vencimento antecipado da dívida. 

II - se o devedor cair em insolvência ou falir; 

Aqui se faz remissão a lei de falências, notadamente o art. 83, que traz a ordem de preferência. 

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; 

Ou seja, diante de prestações vencidas, pode-se considerar vencida e executar a dívida em seu valor total. 

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. 

Esses dois não tem muitos problemas e os parágrafos seguintes estabelecem coisas muito específicas. 

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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Então aquelas hipóteses do art. 1.425 do CC só se aplica quando o devedor tiver dado os bens em garantia 
real, se for um terceiro que deu o bem, não se fala em vencimento antecipado. 
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Curso: Direito Civil – Direito das Coisas 

Aula: Direito das Coisas – Direitos Reais em Coisa Alheia (Penhor). 

Professor: Rafael da Mota Mendonça 

 

Resumo 

PENHOR - Art. 1.431 do CC 

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. 

Primeiro, o penhor é uma garantia real constituída apenas em favor de bens móveis. E mais, no penhor o 
devedor transfere a posse direta do bem para o credor.  

Quando se faz a garantia real de um de um carro, por exemplo, a garantia será o penhor. Todavia, o que mais 
se costuma se ver de penhor é o caso de joias.  

Assim sendo, o devedor (quem está oferecendo a joia) continua como proprietário do bem, mas o credor é 
quem se torna o possuidor direto (quem funciona como depositário do bem). 

O credor atua como se fosse um depositário, possui os deveres de guarda, conservação e, sobretudo, 
restituição. 

Não confundir, todavia, com o contrato de depósito, são coisa diferentes. 

E se o credor não restituir o bem após o pagamento da dívida pelo devedor? Nesse caso, poderá o devedor 
se falar da ação de reintegração de posse. 

Como todo direito real, ele deve ser registrado, como estabelece o seguinte artigo: 

Art. 1.432. O instrumento do penhor deverá ser levado a registro, por qualquer dos contratantes; o do penhor 
comum será registrado no Cartório de Títulos e Documentos. 

Existem vários tipos de penhor, agrícola, mercantil, direito e títulos de crédito, de veículos, etc. Será que em 
todas essas espécies de penhor ocorrerá a transferência da posse direta para o credor? Não em todas, 
conforme o parágrafo único do art. 1.431 do CC: 

Parágrafo único. No penhor rural, industrial, mercantil e de veículos, as coisas empenhadas continuam em 
poder do devedor, que as deve guardar e conservar. 

Logo, nas modalidades citadas, não há que se falar em transferência da posse direta do bem para o credor. A 
posse direta continua com o devedor, mas por quê? Pois isso decorre da própria natureza desses bens. 
Vejamos: 

- Penhor rural, que subdivide em penhor agrícola e pecuário. No agrícola, por exemplo, o agricultor da em 
garantia uma tonelada de soja, que se encontra estocada. Isso é possível? Sim. Imagine então que se fosse 
necessário fazer a transferência da posse direta do bem para a agência bancária, isso seria totalmente 
inviável. 
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- Penhor pecuário: imagine dar em garantia real a quantidade de cinquenta bois que estão na fazenda. Já 
imaginou a agência bancária cuidando desses bois? Isso é totalmente inviável. A natureza da coisa torna 
inviável. 

Nessas situações, seria necessário o registro: Art. 1.438 do CC: 

Art. 1.438. Constitui-se o penhor rural mediante instrumento público ou particular, registrado no Cartório de 
Registro de Imóveis da circunscrição em que estiverem situadas as coisas empenhadas. 

Nesse caso, o registro dar-se-á no Registro Geral de Imóveis. Foi uma escolha legislativa em razão da própria 
natureza do bem (apesar de móveis), pois, por exemplo, é comum que cinquenta bois fiquem no mesmo 
local, com o que se dará maior segurança jurídica ao credor. 

E nos casos do penhor industrial e mercantil? A mesma coisa. Imagine um empresário que dará em garantia 
real o seu próprio maquinário. Ora, se ele não for mantido na posse direta, não existiria nem razão de ser 
daquele empréstimo pois a produção teria de parar e logo não haveria como o devedor pagar suas dívidas. 

Art. 1.448. Constitui-se o penhor industrial, ou o mercantil, mediante instrumento público ou particular, 
registrado no Cartório de Registro de Imóveis da circunscrição onde estiverem situadas as coisas empenhadas. 

Mais uma vez o registro ocorrerá no RGI. 

Igualmente o penhor de veículos, que são um bem de uso. Veja, não há razão de ser o devedor adquirir a 
posse direta se não for para usá-lo. Daí ser muito importante que a posse direta continue com o devedor.  

Art. 1.462. Constitui-se o penhor, a que se refere o artigo antecedente, mediante instrumento público ou 
particular, registrado no Cartório de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, e anotado no certificado de 
propriedade. 

Nesse caso, o registro será no Cartório de Títulos e Documentos, pois não se tem como engessar o 
deslocamento do veículo, que é diferente dos outros tipos de penhor vistos, em que é possível “engessar a 
coisa”. 
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Iremos trabalhar as formas de extinção do penhor. 

Art. 1.436. Extingue-se o penhor: 

I - extinguindo-se a obrigação; 

II - perecendo a coisa; 

O penhor estará extinto, mas nada impede que o devedor substitua a coisa. 

III - renunciando o credor; 

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

Isso é importante, pois o dono da coisa tem de ser sempre o devedor. Logo, se por alguma razão a 
propriedade se transferir para o credor, o penhor estará extinto. 

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

Claro, pois a adjudicação não é proibida, nada impede, portanto, que o credor assim o faça.  

Não é permitida a cláusula comissória, ora, se a cláusula comissória é proibida é porque as partes não 
podem estipular uma cláusula que permita de pronto o credor já ficar com o bem em garantia em caso de 
inadimplemento do devedor. Nesse caso é diferente, pois nada impede que ao levar o bem para hasta 
pública, o credor adjudique a coisa. 

Ademais, também é possível a dação em pagamento, vale dizer, nada impede que após o vencimento o 
credor aceite receber coisa diversa da originariamente pactuada e essa coisa dada em pagamento pode ser a 
própria coisa penhorada. 

HIPOTECA 

De início destaque-se que a hipoteca recai apenas sobre bens imóveis e nela não há transferência da posse 
direta do bem para o credor. 

Frise-se: o proprietário do bem é o devedor e ele também é o possuidor direto. 

Isso é até muito útil, imagine, por exemplo, que o banco não possuirá interesse nenhum em ficar na posse 
direta de um apartamento, participando de reuniões de condomínio ou coisas do tipo. 

Ressalte-se, todavia, que com o advento da alienação fiduciária, não tem sido muito comum a hipoteca. 

Art. 1.473. Podem ser objeto de hipoteca: 
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I - os imóveis e os acessórios dos imóveis conjuntamente com eles; 

É a aplicação do princípio da gravitação jurídica. 

II - o domínio direto; 

 

III - o domínio útil; 

Domínio direto e útil são desdobramentos das enfiteuses. Recorde-se que o atual Código Civil proíbe a 
constituição de novas enfiteuses, apenas sendo válidas as anteriormente existentes, que se regulam pelo 
Código Civil de 1916. 

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. 

Navios e aeronaves, numa perspectiva isolada, deveriam ser considerados bens móveis. Mas, para fins de 
constituição de garantia real, tendo em vista as especificidades desses bens, eles são considerados bens 
imóveis. 

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) 

Direito de uso especial e direito real de uso são instrumentos de regularização fundiária, ou seja, que buscam 
regularizar a posse. Eles não se confundem com o direito real de uso do art. 1.412 e seguintes do CC, que 
trata dos direitos reais de coisa alheia. São institutos completamente diferentes. 

X - a propriedade superficiária . (Incluído pela Lei nº 11.481, de 2007) 

Se refere ao direito de superfície, que distingue o solo e a superfície. Enfim, a propriedade superficiária é 
autônoma e, portanto, hipotecável. 

Ora, como a hipoteca recai apenas sobre bens imóveis, iremos aplicar, outrossim, a teoria da principalização 
do solo, de modo que qualquer plantação realizada vai agregar a hipoteca. Nesse sentido: 

Art. 1.474. A hipoteca abrange todas as acessões, melhoramentos ou construções do imóvel. Subsistem os ônus 
reais constituídos e registrados, anteriormente à hipoteca, sobre o mesmo imóvel. 

Além disso, destaque-se o seguinte artigo: 

Art. 1.475. É nula a cláusula que proíbe ao proprietário alienar imóvel hipotecado. 

Claro, pois o devedor é o proprietário do bem, logo, não é possível uma cláusula proibir de alienar ao 
terceiro. Mas atenção: quando o devedor aliena o bem ao terceiro e a hipoteca é um direito real, fácil 
concluir que a hipoteca adere a coisa e a acompanha onde quer que ela esteja. 

Ocorre que o terceiro saberá que adquirirá um bem hipotecado, de modo que se aquele devedor não pagar a 
dívida, o terceiro perderá o bem. Com o que se pergunta: a alienação de um imóvel hipotecado pode ser 
considerado uma assunção de dívida? 
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Resposta: a aquisição de imóvel hipotecado até pode ser considerada uma assunção de dívida, desde que o 
credor seja notificado para dar o seu consentimento sobre isso. Aliás, rememore-se o que consta no art. 303 
do CC, o qual estabelece que nessa hipótese o silêncio do credor é uma anuência. 

Parágrafo único. Pode convencionar-se que vencerá o crédito hipotecário, se o imóvel for alienado.  

Isso pode ser convencionado, será uma hipótese de vencimento antecipado. 

Art. 1.476. O dono do imóvel hipotecado pode constituir outra hipoteca sobre ele, mediante novo título, em 
favor do mesmo ou de outro credor. 

Cuidado, pois o “mediante título” costuma cair com “no mesmo título”, de forma a confundir. Frise-se, 
portanto, será necessário novo título. 

Logo, será possível constituir quanta hipotecas se quiser sobre o mesmo bem. Não é muito comum no Brasil, 
mas nos EUA, por exemplo, se faz hipoteca para tudo, até para bens banais, como coisas de supermercado e 
objetos mais simples. 

Ressalte-se, portanto, que será necessário o consentimento dos credores. 
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Hipoteca) 

Professor: Rafael da Mota Mendonça 

Art. 1.476. O dono do imóvel hipotecado pode constituir outra hipoteca sobre ele, mediante novo título, em 
favor do mesmo ou de outro credor. 

Quando se institui várias hipotecas, acaba-se estabelecendo uma ordem de preferência entre os próprios 
credores hipotecários, que ainda terão preferência sobre os credores quirografários.  

Imagine, a título de exemplo, uma hipoteca com vários credores, na qual a dívida do credor que teve 
hipoteca constituída em segundo lugar se venceu. Será que esse credor pode excutir o bem antes de vencer a 
primeira hipoteca? 

Art. 1.477. Salvo o caso de insolvência do devedor, o credor da segunda hipoteca, embora vencida, não poderá 
executar o imóvel antes de vencida a primeira. 

Logo, o segundo credor deverá esperar que se vença a dívida do primeiro credor. A única exceção para se 
quebrar a ordem de vencimento fica por conta da insolvência do devedor. 

Parágrafo único. Não se considera insolvente o devedor por faltar ao pagamento das obrigações garantidas por 
hipotecas posteriores à primeira. 

Será que da para considerar insolvente o devedor só pelo fato de terem se vencidos as segundas, terceiras e 
seguintes? Não, a lei vedou isso. 

Dentro dessa perspectiva, não esquecer que a hipoteca tem de ser registrada no Cartório de Registro de 
Imóveis. 

Normalmente a hipoteca se constitui mediante acordo de vontades (contrato) que é levado a registro no RGI. 
Todavia, existem algumas hipóteses que a hipoteca é instituída por lei, a chamada hipoteca legal: 

Art. 1.489. A lei confere hipoteca: 

I - às pessoas de direito público interno (art. 41) sobre os imóveis pertencentes aos encarregados da cobrança, 
guarda ou administração dos respectivos fundos e rendas; 

Portanto, essas pessoas já têm a propriedades dos bens registrado em hipoteca, como garantia de 
pagamento. Imagine um fundo da União, por exemplo, esses bens já estarão hipotecados em favor da 
própria União, caso o fundo não pague as dívidas. 

II - aos filhos, sobre os imóveis do pai ou da mãe que passar a outras núpcias, antes de fazer o inventário do 
casal anterior; 

Os bens imóveis do pai ou da mãe que passar a outras núpcias ficam em hipoteca em favor do filhos, quando 
esses pais se casarem novamente e não for feita a partilha dos bens anteriores. É uma hipótese pouco 
lembrada no dia a dia. 

III - ao ofendido, ou aos seus herdeiros, sobre os imóveis do delinqüente, para satisfação do dano causado pelo 
delito e pagamento das despesas judiciais; 
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Imagine, aquele que pratica o ilícito tem os seus bens hipotecados em favor daqueles que foram 
prejudicados. 

IV - ao co-herdeiro, para garantia do seu quinhão ou torna da partilha, sobre o imóvel adjudicado ao herdeiro 
reponente; 

V - ao credor sobre o imóvel arrematado, para garantia do pagamento do restante do preço da arrematação. 

São outras hipóteses de hipoteca legal, ou seja, independente de contrato e posterior registro. 

Art. 1.499. A hipoteca extingue-se: 

I - pela extinção da obrigação principal; 

II - pelo perecimento da coisa; 

III - pela resolução da propriedade; 

Pois muitas vezes a hipoteca é constituída em propriedade resolúvel, por exemplo, na superfície. 

IV - pela renúncia do credor; 

V - pela remição; 

Perceba que é uma remição com “ç”, ou seja, quando há uma indicação de um outro bem para garantia ou 
até mesmo quando se constitui uma outra dívida com aquele credor. 

VI - pela arrematação ou adjudicação. 

Lembrando que a arrematação é quando um terceiro adquire o bem em hasta pública e adjudicação quando 
o próprio credor adquiri o bem que está na hasta pública. 

 Como a hipoteca é constituída por registro, em todas essas hipóteses de extinção, também será necessário o 
devido registro. 

 

ANTICRESE 

Muito se questiona se a anticrese ainda está em vigor. É um instituto que não foi revogado, mas é um típico 
direito real em desuso, poucos estabelecem hoje uma anticrese, mas por quê? 

A anticrese também se constitui apenas sobre bens imóveis, mas sua peculiaridade é que há transferência da 
posse direta do bem para o credor. Daí a sua pouca utilização, de modo que as pessoas preferem a hipoteca. 

Mas, afinal, qual seria o interesse do credor ficar na posse direta? Ora, se está na posse direta, é possível 
destinar o bem a algum fim que lhe traga uma renda e, com o valor arrecadado, abater no valor da dívida. 

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. 

As vezes é um imóvel que está em locação, de domo que com o valor dos aluguéis, a dívida é abatida. 

Se o credor conseguir arrecadar o valor total da dívida com a posse direta do bem, ele deverá restituir o bem, 
haja vista que o devedor ainda é o proprietário e o possuidor indireto do bem. De modo que se o credor não 
devolver o imóvel, poderá o devedor ajuizar uma ação de reintegração de posse contra o devedor. 
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§ 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. 

E essa taxa de juros legais está no art. 406 do CC, que estabelece que é a mesma que estiver em vigor para a 
mora no pagamento de impostos para à Fazenda Nacional. 

§ 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. 

O que se quer dizer é que quando um bem é dado em anticrese, como o devedor se mantém na propriedade 
do bem e pode, portanto, alienar o bem para um terceiro. Mesmo que seja dado em anticrese, poderá ser 
dado uma hipoteca para outra pessoa. Seria o caso de se estabelecer duas garantias reais diversas sobre o 
mesmo bem. 

Não há razão de ler os outros artigos, o que se deve apegar é sobre as disposições gerais que recaem sobre 
todos os direitos reais de garantia. 

 


