
ALEXANDRE GAETANO NICOLA LIQUIDATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O CONTRATO DE PENHOR 

 

 

 

 
Tese apresentada como requisito parcial para a 

obtenção do título de Doutor em Direito Civil pela 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. 

 

Orientador: Prof. Dr. Alcides Tomasetti Jr. 

 

 

 

 

 

 
 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo 
São Paulo 

2012 

 
 



2 
 

 
RESUMO 

 

 

Neste trabalho é investigado o contrato de penhor nos três planos do mundo 

jurídico, para o fim de que seja proposto um modelo dogmático que lhe seja peculiar e que 

esteja em harmonia com o anseio de modernização das técnicas de garantia das relações 

jurídicas obrigacionais. Essa tarefa envolve o estudo de noções tradicionalmente 

assentadas sobre os pilares lógicos do direito privado, em consonância com as relevantes 

contribuições da ciência econômica, num fenômeno de reconhecimento da 

condicionalidade recíproca. Propõem-se, então, os elementos de existência, os requisitos de 

validade e os fatores de eficácia do contrato de penhor, para que, em seguida, seus efeitos 

mais importantes sejam investigados, quer no campo do direito das obrigações, como no 

do direito das coisas. Isso implica, igualmente, as ações materiais pignoratícias, lançando-

se o trabalho numa última etapa de desenvolvimento para a proposição de elementos 

particulares do contrato de penhor qualificáveis como anômalos, num movimento de 

convergência com a tarefa de atualização técnica almejada. 
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RÉSUMÉ 
 

 

Dans ce travail, le contrat de gage est investigué  dans les trois plans du 

monde juridique, en envisageant proposer un modèle dogmatique qui soit particulier et en 

harmonie avec l'envie de modernisation des techniques de garantie des rapports juridiques 

d'obligations. Cette tâche comprend l'étude de notions traditionnellement ancrées sur les 

piliers logiques du droit privé, en consonance avec les importantes contributions de la 

science économique, dans un phénomène de reconnaissance de la conditionnalité 

réciproque. On propose donc des éléments d'existence, les conditions de validité et les 

facteurs d'efficacité du contrat de prêt sur gage, pour que, ensuite, ses effets les plus 

importants soient investigués, qu'il soit dans le domaine du droit d'obligations et dans celui 

du droit réel. Cela implique, également, les actions matérielles pignoratives, en se lançant 

le travail dans un dernier stage de développement pour la proposition d'éléments 

particuliers du contrat de prêt sur gage qualifiés entant qu'anomalie, dans un mouvement de 

convergence avec la tâche d'actualisation technique voulue. 
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RIASSUNTO 
 

 

Nel presente lavoro si esamina il contratto di pegno sui tre piani del mondo 

giuridico, al fine di proporre un modello dogmatico che gli sia peculiare e che sia in 

armonia con il desiderio della modernizzazione delle tecniche di garanzia dei rapporti 

giuridici obbligazionari. Tale compito presuppone lo studio delle nozioni tradizionalmente 

fondate sui pilastri logici del diritto privato, in conformità alle rilevanti contribuzioni della 

scienza economica, in un fenomeno di riconoscimento della condizione reciproca. Si 

propongono, quindi, gli elementi di esistenza, le richieste di validità e i fattori di efficacia 

del contratto di pegno, affinché, in seguito, i suoi effetti più importanti siano esaminati, sia 

sul campo del diritto delle obbligazioni che su quello dei diritti reali. Ciò implica, 

altrettanto, le azioni materiali pignoratizie, avviandosi il lavoro su un’ultima tappa di 

svolgimento al fine della proposta di elementi particolari del contratto di pegno, giudicabili 

come anomali, in un movimento di convergenza con il compito dell’aggiornamento tecnico 

desiderato. 
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INTRODUÇÃO 
 

Ao iniciar uma de suas obras, importante civilista brasileiro1 escreveu que 

“a garantia do crédito, tão ligada à vida econômica e, de certo modo, condicionada às 

concepções éticas, reclama do direito técnicas atualizadas”.  

É inegável o acerto dessa afirmação, assim como foi feliz a associação 

desse pensamento à urgência de uma revisão de antigas construções jurídicas, em função 

das pressões exercidas pelo desenvolvimento e mutabilidade das relações econômicas.  

Realmente, motivos para essa revisão não faltam. Contudo, é difícil 

escolher qual dentre as garantias previstas no sistema brasileiro seria analisada neste 

trabalho e sob qual enfoque. Isso, desde logo, define o seu objeto e perfil metodológico. 

Então, genericamente, pode-se pensar em garantias pessoais e reais, o que 

abriria demais as possibilidades para a eleição do objeto. Isso seria excessivo e implicaria 

uma horizontalização dos estudos, incompatível com a verticalidade desejável.  

Assim, fez-se um primeiro corte, a saber: foram excluídas, arbitrariamente, 

as garantias pessoais. Desse modo sobraram as garantias reais, dissociando-se, num 

segundo corte (igualmente arbitrário), os direitos reais em garantia dos direitos reais de 

garantia, de modo que, com a exclusão dos primeiros, restaram o penhor, a hipoteca e a 

anticrese. 

É certo que há interesse em pesquisas acadêmicas acerca da anticrese e da 

hipoteca, notadamente porque desde a promulgação do Código Civil de 2002 muito pouco 

se escreveu acerca disso e, o que foi escrito, basicamente serviu de comentário à nova lei 

ou de texto didático.  

Por outro lado, ainda não houve tempo bastante para que se construísse 

jurisprudência sólida sobre o novo Diploma. Então, haveria a oportunidade de que a 

edificação jurisprudencial fosse orientada por um pensamento mais moderno, o que 

somente aumentaria o interesse nos estudos monográficos sobre tais garantias. 

                                                 
1 BESSONE, Darcy. Da compra e venda: promessa; reserva de domínio & alienação em garantia. 4. ed. São 

Paulo: Saraiva, 1997, p. 5. Convém, nesta primeira nota de rodapé, esclarecer que as citações e referências 
feitas doravante têm, fundamentalmente, como norte as regras de apresentação de trabalhos acadêmicos 
editadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 14724:2011, ABNT NBR 
12225:2004, ABNT NBR 10520:2002, ABNT NBR 6034:2004, ABNT NBR 6028:2003, ABNT NBR 
6027:2002, ABNT NBR 6024:2002 e ABNT NBR 6023:2002), malgrado nos casos omissos, ou ainda, 
naqueles que estiverem em conflito com o que é tradicionalmente aceito nos meios jurídicos, fossem 
cuidados de acordo com o que foi proposto em manual de metodologia brasileiro (MARCHI, Eduardo C. 
Silveira. Guia de metodologia jurídica: teses, monografias e artigos. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2009). 
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Por outro lado, a anticrese guarda pequeníssima correspondência com o 

mercado imobiliário no Brasil e menor ainda com o de créditos. Já a hipoteca – que perdeu 

espaço para a propriedade fiduciária sobre imóveis − tem práticas judiciais e extrajudiciais 

que são extremamente amplas e profundamente difundidas, ensejando um estudo 

direcionado ao consumo de crédito habitacional, o que poderia afastar as investigações do 

norte que lhe é proposto, a saber: o direito privado. 

Esse norte é comprometido com a satisfação das necessidades do mercado 

que se modificam em compasso com o crescimento econômico e com as tecnologias 

aplicadas aos diferentes setores da economia, que necessitam de crédito com inigualável 

rapidez, de modo que a demanda por segurança das relações jurídicas, tendencionalmente, 

haveria de acompanhar esse movimento, afastando-se, portanto, de procedimentos 

labirínticos ou que dificultassem a circulação do crédito, ou da coisa que se preste como 

garantia.  

Diferentemente disso, o penhor aparece inovado no Código Civil de 2002 

em razão da unificação do direito positivo que o regia, e guarda, sob a bandeira da nova lei, 

comprometimento inegável com o direito das obrigações, dos contratos e das coisas, sem 

que se esqueça do direito de empresa. Essas razões justificaram um terceiro corte, qual 

seja: dentre os direitos reais de garantia, o presente estudo focalizaria apenas o penhor. 

Note-se que, com exceção dos penhores legal e judiciário (arts. 1467 a 1471 

do Código Civil), o penhor ingressa no plano da existência como negócio jurídico, o qual, 

no plano da eficácia, há de gerar, dentre outras posições ativas, direito real de garantia, o 

que se infere dos arts. 1431 a 1435 do Código Civil.  

Isso leva a indagar qual a espécie do negócio jurídico pelo qual o penhor 

surge. Como haverá oportunidade de se demonstrar, à parte os testamentos, o negócio 

jurídico cuja eficácia dá origem ao direito real de penhor é um contrato.  

Esse se faz particularmente instigante, porque gera efeitos tanto 

obrigacionais como reais, nos contextos das garantias aos créditos industriais, 

empresariais, rurais ou mesmo para as atividades ligadas aos transportes terrestres.  

Portanto, pensar no penhor permite analisar tanto uma relação jurídica inter 

partes de direito dos contratos, como outra, real, engendrando posições ativas oponíveis 

erga omnes, cada uma delas com importância e valor próprio. Isso dá ao penhor uma 

riqueza e um dinamismo diferenciados, sobretudo a se considerar o mercado de valores 

mobiliários. 
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Esse talvez seja o ponto decisivo para a escolha do penhor em vez dos 

outros direitos reais de garantia. A segurança prestada sobre coisa móvel reproduz a 

imagem da época presente, na qual valores móveis (potencialmente mais fáceis de serem 

realizados) são uma garantia mais interessante para o crédito2. Isso não se dá com a 

hipoteca ou a anticrese e induz as reflexões a um movimento pendular que oscila entre dois 

polos, a saber: o do desconforto e o da ousadia.  

Há desconforto porque é extremamente difícil trazer uma genuína 

contribuição original para uma ciência que conta mais de dois mil e quinhentos anos. Por 

outro lado, é indispensável boa quantidade de ousadia (inclusive para afastar esse 

desconforto), porque a proposta de um estudo monográfico do penhor, tal como se 

pretende fazer é, até certo ponto, inovadora, no Brasil. 

Diante disso, em seguida, apresenta-se o problema que consiste em se saber 

sob qual enfoque o penhor será cuidado. Propõe-se, portanto, um quarto e último corte 

consistente numa análise comprometida com feições mais relevantes das noções de 

contrato, negócio jurídico e direito real. Razões para tanto são abundantes.  

Como acima já foi dito, os efeitos do penhor não se irradiam 

exclusivamente do contrato, mas também eles têm como fontes a lei ou o ato judicial3. 

Isso, sem qualquer sombra de dúvida é importante, contudo, a medida dessa relevância 

acaba diminuída diante de sua expressão limitada no mercado em uma sociedade 

neoliberal. 

Por isso, o objeto central deste trabalho será o contrato constitutivo de 

penhor, que também pode e deve ser entendido como expressão jurídica de operação 

econômica. Essa se reveste do papel de garantia real e acessória de uma relação jurídica, as 

mais das vezes, obrigacional de meio, ou de resultado, que, embora obedeça aos esquemas 

do Código Civil, em regra, não está circunscrita ao contexto dos contratos típicos. 

                                                 
2 Isso não passou despecebido por Antonio Junqueira de Azevedo, que já no ano de 1973 destacava que os 

bens móveis ganhavam maior importância sobre os imóveis, na economia moderna. Como referência 
bibliográfica, consulte-se o trabalho revisto: JUNQUEIRA DE AZEVEDO, Antonio. Crítica à parte geral 
do projeto de Código Civil. In: JUNQUEIRA DE AZEVEDO, Antonio. Estudos e pareceres de direito 
privado. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 75. 

3 Quanto a isso, vide: PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado: parte 
especial; direito das coisas: direitos reais de garantia; penhor; hipoteca; anticrese. 3. ed. São Paulo: RT, 
1983, t. XX, p. 412-415. Vide também: GORLA, Gino; ZANELLI, Pietro. Dell pegno delle ipoteche; art. 
2784-2899. In: GALGANO, Francesco (org.). Commentario del Codice Civile Scialoja-Branca: Libro 
sesto − della tuttela dei diritti. 4. ed. Bologna-Roma: Zanichelli Editore-Soc. Ed. del Foro Italiano, 1992, p. 
52. 
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Essa aparente contradição não arranha, do ponto de vista teórico, a 

conjugação dos negócios jurídicos destinados à constituição das espécies de penhor regidas 

pelo direito positivo, com a operação econômica (típica) a ser realizada. Esclareça-se: o 

que se propõe fazer está para além do direito positivo, o qual anda muitas vezes alguns 

passos atrás do desenvolvimento econômico.  

Isso sugere um estudo diferenciado do penhor, deduzido da lei, mas 

comprometido com a funcionalização econômica do contrato que lhe dá origem. Essa 

tarefa não escapou à percepção de Cesare Vivante4, mas que permanece sem execução no 

Brasil.  

Então, propõe-se neste trabalho um estudo do contrato de penhor 

relacionado com a explicitação das exigências práticas da vida, tanto em caráter 

econômico, como social e jurídico, o que, em princípio, justifica a diversidade das espécies 

de penhor convencional regidas pelo Código Civil e converge para o direito real de 

garantia, o que realça a abordagem inédita dada ao tema. 

Aliás, o Código Civil brasileiro (arts. 1419 e 1431), a exemplo do diploma 

italiano (art. 2784), é pródigo ao cuidar da função do penhor; contudo, é lacônico no que 

diz respeito à sua estrutura5.  

Ainda mais por tal razão, que se pretende o estudo do penhor comprometido 

com as teorias do negócio jurídico e dos contratos, para que se busque construir um 

modelo dogmático destinado a explicar a gênese de seus efeitos obrigacionais e reais.  

Tal se dá, porque a exemplo do que disse Washington de Barros Monteiro6, 

a ciência na sua expressão autêntica busca conhecer as coisas em seu caráter individual − 

singular e concreto − sem perder de vista sua natureza comum e absoluta. 

Então, neste trabalho, partiu-se de uma premissa. Ao escrever acerca do 

penhor sobre bens incorpóreos, Pontes de Miranda, sem maiores desenvolvimentos, lançou 

a ideia de que malgrado os diversos objetos, os diferentes penhores, então regidos pelo 

Código Civil de 1916, pelo Código Comercial de 1850 e pela legislação esparsa, 

mostravam alguma unidade estrutural, de modo que fosse assentado o seguinte:  

                                                 
4 VIVANTE, Cesare. Del contrato di assicurazione; di pegno − di deposito nei magazzini generali; art. 417-

479 Cod. Comm. In: BOLAFFIO, Leone (coord.); ROCCO, Alfredo (coord.). Il Codice di Commercio 
commentato. 6. ed. Torino: UTET, 1936, v. VII, p. 465. 

5 GABRIELLI, Enrico. Il pegno. In: SACCO, Rodolfo (diret.). Trattato di diritto civile: i diritti reali. 
Torino: UTET, 2005, v. 5, p. 83. 

6 WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO. O direito civil como ciência. Problemas brasileiros. São 
Paulo: SESC-SENAC, nov. 1980, n. 194, p. 28. 
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A despeito da diversidade de objetos, os diferentes penhôres apresentam certa 
unidade de estrutura: o direito é direito a satisfazer-se com o valor do objeto, se 
o outorgante não solve a dívida; direito real de modo que se pode alienar o objeto 
empenhado, e todos, e não só o empenhante são sujeitos passivos na relação 
jurídica de penhor, que é real7.  

 

Ora, diante do que o autor afirmou acerca do penhor sobre bens 

incorpóreos, não se poderia lançar como hipótese que tal unidade estrutural se estenderia a 

todas as espécies de penhor?  

Isso se sustentaria por um estudo do contrato de penhor que reunisse os 

elementos que dariam coesão à estrutura, de modo que essa se harmonizasse com o 

ordenamento legal e fosse determinante para a produção de seus efeitos. 

Pois bem. Essa tarefa, como contribuição na medida do possível inovadora 

para o pensamento jurídico brasileiro, será norteada segundo o pensamento de Pontes de 

Miranda e daqueles que deram desenvolvimento à sua concepção da realidade dividida em 

duas dimensões distintas, a saber: a do mundo dos fatos e a do mundo jurídico (tripartido 

em planos paralelos e sucessivos, relativos à existência, validade e eficácia dos fatos 

jurídicos). 

Também é proposta deste trabalho, como sequência, analisar os efeitos do 

contrato de penhor, tanto comprometidos com o campo obrigacional como com o direito 

das coisas e a subordinação deles aos fatores que lhes são determinantes, sem se perder de 

vista a funcionalização do conceito de contrato às operações econômicas que lhe dão 

substrato social, de modo que aquele acabe por incorporar, de maneira mais clara, o 

contexto social em que se inserta, particularmente a se pensar na ideia de garantia e suas 

projeções no campo das ações em sentido material. 

Isso permitirá confrontar o que foi tradicionalmente estabelecido e as novas 

necessidades do mercado, analisando-se, neste conjunto, as contribuições mais avançadas 

dos sistemas estrangeiros, o que, em outras palavras, importará em falar dos desafios 

relativos à superação daquilo que é tradicionalmente concebido e acatado no Brasil. 

                                                 
7 PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado..., t. XX, p. 460. 
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1 NOÇÕES INICIAIS 
 
1.1 Garantia geral das obrigações, garantias especiais, garantias reais e pessoais 

Para que haja uma comunicação eficiente, é indispensável fixar algumas 

ideias determinantes para este trabalho. Então, antes de se esboçar algo sobre o direito real 

de penhor, ou sobre o contrato de penhor8, faz-se necessário falar acerca da garantia9 geral 

das obrigações e das garantias especiais.  

Em seguida, estabelecer-se-á a distinção entre as garantias reais e pessoais, 

como também entre os direitos reais de garantia e os direitos reais em garantia. Depois, 

cuidar-se-á da conceituação do penhor e serão dados os primeiros passos ao enfrentamento 

de seu contrato constitutivo. 

Porém, antes de tudo, esclareça-se que no cenário em que se desempenha 

este estudo não há “arranjos ótimos de produção ou consumo na existência de informação 

perfeita e atitudes benignas dos agentes10”. Pelo contrário, trata-se do mundo autêntico, 

que se distancia de qualquer paradigma artificial de performance dos contratos11. 

                                                 
8 Também chamado de penhor contratual ou pactício. Quanto a isso, vide: WALDEMAR FERREIRA. 

Tratado de direito comercial: o estatuto obrigacional do comércio e os títulos de crédito. São Paulo: 
Saraiva, 1963, v. 11, p. 451. 

9 Acerca da polissemia da palavra “garantia”, vide, por todos: GALBETTI, Luiz Mario; VANZELLA, 
Rafael. Contratos de garantia e garantias autônomas. São Paulo: USP (folio), 2010, p. 6-12. À parte 
isso, acerca da noção civilística de garantia, vide: GRISI, Giuseppe. Forme e modelli della garanzia. 
Rivista critica del diritto privato. Napoli, jun. 1997, n. 2, p. 183-184. Para esse autor, ainda que de modo 
genérico, a garantia do crédito se presta ao fim de facilitar a consecução de novos bens ou direitos que, na 
prática, serviriam para acrescentar consistência à esfera patrimonial do credor. Em sentido análogo, vide: 
ESTRADA, Eduardo Alonso. Las garantías abstractas en el tráfico civil y mercantil. Madrid: Civitas, 
2000, p. 13. 

10 SZTAJN, Rachel; ZYLBERSZTAJN, Decio. Economia dos contratos: a natureza contratual das firmas. In: 
SZTAJN, Rachel; ZYLBERSZTAJN, Decio; FURQUIM DE AZEVEDO, Paulo. Economia dos contratos. 
In: ZYLBERSZTAJN, Decio (org.); SZTAJN, Rachel (org.). Direito & economia: análise econômica do 
direito e das organizações. Rio de Janeiro: Campus-Elsevier, 2005, p. 105. 

11 O conceito de contrato é uma abstração tanto quanto o de negócio jurídico, hoje em fase de reorganização, 
senão, mutação e funcionalização. Então, não mais bastaria a afirmação bettiana de que é contrato o 
negócio jurídico (bilateral ou plurilateral) em cuja formação se verifica que há interesses divergentes ou 
contrapostos (FLUME, Werner. El negocio jurídico: parte general del derecho civil. Trad. do alemão para 
o espanhol de José María Miquel González e Esther Gómez Calle. 4. ed. Madrid: Fundación Cultural del 
Notariado, 1998, p. 705; BETTI, Emilio. Teoria generale del negozio giuridico. 2. ed. Reimpressão. 
Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 1994, p. 305). Então, apenas para o fim de balizar este trabalho, 
adota-se o pensamento de Tomasetti Jr., para quem o contrato, enquanto modelo dogmático, é passível de 
ser conceituado como um “negócio jurídico − formado pela congruência entre duas ou mais declarações 
negociais, contrapostas e convergentes, emitidas por duas ou mais partes em função de uma operação 
econômica que tem como eficácia categorial correspondente à autovinculação daquelas partes no sentido 
de constituir, modificar ou extinguir relação ou relações jurídicas patrimoniais” [TOMASETTI JR., 
Alcides. Lineamentos de teoria geral da obrigação e do contrato aplicados às espécies da Lei n. 8.245, de 
18-10-1991. In: OLIVEIRA, Juarez de (coord.). Comentários à lei de locação de imóveis urbanos (Lei 
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Então, com amparo em Betti12, admita-se que, de modo geral, toda relação 

obrigacional, engendra, ab initio, uma expectativa de realização do crédito para o lado 

ativo, sob a forma de garantia sobre o patrimônio do devedor, enquanto para o lado passivo 

há de surgir a correspondente responsabilidade que se traduziria na destinação dada aos 

bens do devedor, justamente para o fim de que seja garantida a satisfação coativa do 

crédito, à custa daqueles13.  

Em seguida, Betti14 formula advertência acerca da tradução da palavra 

responsabilità, correspondente na linguagem falada na Itália ao termo alemão 

Verantwortlichkeit (risco subjetivo de um mal) e não a Haftung (destinação ou 

subordinação de uma pessoa ou uma coisa à satisfação de um crédito), que o autor referido 

preferiu traduzir como garanzia. 

Isso, particularmente, quanto ao pensamento que se desejou exprimir acima, 

não compromete o sentido do texto, mas é indicativo de que patrimônio do devedor, em 

geral, presta-se a garantir.  

Enrico Tullio Liebman chama a isso de “direito de agressão ao patrimônio 

de devedor”15. Essa posição ativa não encontrava um amparo preciso no Código Civil de 

1916, mas, curiosamente, apareceu no art. 591 do Código de Processo Civil brasileiro, que 

foi comentado por Pontes de Miranda16 da seguinte maneira: 

                                                                                                                                                    
n. 8.245, de 18 de outubro de 1991). São Paulo: Saraiva, 1992, p. 06]. Em sentido muito próximo (porém 
menos abrangente), vide: PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado: 
parte geral; negócios jurídicos; representação; conteúdo; forma; prova. 4. ed. São Paulo: RT, 1983, t. III, 
p. 210. 

12 BETTI, Emilio. Teoria generale delle obbligazioni: struttura dei rapporti d’obbligazione. Milano: 
Giuffrè, 1953, v. II, p. 23-24. 

13 LIEBMAN, Enrico Tullio. Processo de execução. São Paulo: Saraiva, 1946, p. 63. Quanto a isso, vide, em 
maior grau de detalhamento: MESSINEO, Francesco. Manuale di diritto civile e commerciale: codici e 
norme complementari; diritto delle obbligazioni (parte generale). 9. ed. Milano: Giuffrè, 1959, v. III, p. 
60-63.  

14 BETTI, Emilio. Teoria generale delle obbligazioni..., v. II, p. 28-32. Convém acrescentar instrutiva 
passagem do pensamento de Francesco Messineo, que dizia: “Diverso dal concetto di responsabilità 
patrimoniale (illimitata, o limitata), è il concetto di garanzia, sebbene anch’esso converga, col primo, ad 
assicurare il soddisfacimento delle ragioni del creditore. Mentre la responsabilità si referisce a un 
elemento oggettivo, ossia a ciò che costituisce materia del soddisfacimento del creditore (beni del 
debitore) − la garanzia sta a indicare, invece, un dato soggettivo, ossia determina la misura del potere di 
aggressione di ciascun creditore − messa a confronto con la misura dell’analogo potere degli altri 
creditori (cioè, la determina nell’interno del gruppo creditorio) − sui beni suddetti, agli effetti del 
rispettivo soddisfacimento: cioè, indica la situazione di ciascun creditore, rispetto agli altri (MESSINEO, 
Manuale di diritto civile e commerciale..., v. III, p. 68-69). 

15 LIEBMAN, Processo de execução..., p. 63. 
16 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 566 a 

611. Atual. de Sergio Bermudes. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, t. IX, p. 329. 
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O devedor responde, para adimplir as obrigações, com todos os seus bens, 
presentes e futuros, exceto se há limitação legal, ou se alguma restrição foi feita, 
com observância de lei, em virtude de alguma cláusula. Aliás, no art. 568, já se 
disse que a execução atingirá o devedor, reconhecido como tal no título 
executivo, judicial ou extrajudicial.  

 

Alcides de Mendonça Lima17 criticou18 a inserção dessa norma no Código 

de Processo Civil, reputando-a tecnicamente estranha ao Diploma Processual, visto que sua 

sede autêntica seria o Código Civil, dado que não ostentaria nenhum caráter instrumental, 

o que seria coerente com os ordenamentos processuais, estabelecendo, a bem da verdade, 

“direitos em favor do credor e, consequentemente, obrigação imposta ao devedor”19. Tal 

problema foi superado pelo Código Civil de 2002, com as regras do art. 391 e do caput do 

art. 94220. 

Entenda-se − em favor de uma posição mais processualística −, que isso não 

significaria uma potencial restrição ao domínio do devedor sobre seus bens, mas sim à 

                                                 
17 LIMA, Alcides de Mendonça. Artigos 566 a 645. In: Comentários ao Código de Processo Civil. 7. ed. 

Rio de Janeiro: Forense, 1991, v. VI, p. 409.  
18 Não se pode olvidar que essa posição é controversa. Quanto à corrente contrária a esse pensamento, vide 

por todos: ZAVASCKI, Teori Albino. Do processo de execução: arts. 566 a 645. In: Comentários ao 
Código de Processo Civil. São Paulo: RT, 2000, v. 8, p. 260-261. Para que se documente a discussão, 
segue transcrito o pensamento desse autor: “Na estrutura de uma norma jurídica individualizada de 
natureza creditícia pode-se identificar: (a) no enunciado da endonorma, um sujeito (devedor) obrigado a 
entregar a outro (credor) uma determinada prestação; e (b) no enunciado da perinorma, o Estado-juiz com 
o poder-dever de fazer atuar coativamente sobre determinados bens a sanção prevista para o não 
atendimento do preceito endonormativo. Da relação que existe entre os figurantes da endonorma (credor e 
devedor) nasce o débito, ou seja, o dever de prestar; e, da relação que se estabelece entre o Estado e o 
sujeito sobre cujo patrimônio recai a sanção jurídica, nasce a responsabilidade, ou seja, a sujeição dos 
bens ao atendimento coativo da prestação. O débito está relacionado com o preceito que define a conduta 
do devedor e o seu atendimento espontâneo; a responsabilidade, diferentemente, só ganha sentido e função 
com o inadimplemento do preceito e com a execução forçada da prestação” (ZAVASCKI, Do processo de 
execução: arts. 566 a 645. In: Comentários ao Código de Processo Civil..., v. 8, p. 260). E finaliza o 
autor citado, assim escrevendo: “Acertada, portanto, ao contrário do que afirma certa corrente doutrinária, 
a preocupação do legislador em disciplinar, em capítulo do Código de Processo, o tema da 
responsabilidade patrimonial. Trata-se, com efeito, de instituto de natureza processual, cuja invocação e 
atuação é desencadeada em decorrência da crise que se estabelece pelo não cumprimento espontâneo da 
obrigação e pela conseqüente necessidade do recurso à tutela coativa do Estado.” (ZAVASCKI, Do 
processo de execução: arts. 566 a 645. In: Comentários ao Código de Processo Civil..., v. 8, p. 261). 

19 LIMA, Artigos 566 a 645. In: Comentários ao Código de Processo Civil..., v. VI, p. 409. Para que se 
aprofunde a análise do pensamento expresso pelo processualista mencionado, segue, in verbis, o restante 
de seu pensamento: “A ideia, porém, do legislador, é outra que não a constante do texto. Estabeleceu a 
‘responsabilidade processual’, que, na lição de Amílcar de Castro, ‘surge entre o devedor e o juiz, tendo 
por objeto bens indeterminados, presentes e futuros’. Por via, então, desta ‘responsabilidade’ é que será 
satisfeita a obrigação ou o débito, que ‘se estabelece entre o credor e o devedor, tendo por objeto um bem 
determinado’, ainda na lição do mestre mineiro. Somente assim interpretado, o dispositivo pode estar 
incluído neste Código” (LIMA, Artigos 566 a 645. In: Comentários ao Código de Processo Civil..., v. 
VI, p. 409).  

20 Quanto a isso, vide: MARTINS-COSTA, Judith. Do inadimplemento das obrigações (arts. 389 a 420). In: 
TEIXEIRA, Sálvio Figueiredo (coord.). Comentários ao novo Código Civil. Rio de Janeiro: Forense, 
2003, v. V, t. II, p. 169-185. 
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atribuição de poderes ao credor para que ele assegure a higidez econômica desse 

patrimônio, valendo-se, por exemplo (no sistema brasileiro), de ações cautelares como o 

arresto, o sequestro e o arrolamento de bens21.  

Os autores lusos22, sem as preocupações executivas ou cautelares dos 

processualistas, muito mais comprometidos com o direito material (art. 601º do Código 

Civil português23) e com o aspecto funcional, dão a isso o nome de garantia geral das 

obrigações. 

Evidentemente, há, por oposição, as garantias especiais que são reforços 

suplementares de segurança da garantia geral e comum oferecida pelo patrimônio do 

devedor, que se atribuem à parte credora24. 

Esclareça-se que a função econômica precípua às garantias especiais não é 

pura e simplesmente “recuperar” o crédito pelo ius distrahendi, como se poderia acreditar 

em razão de um olhar menos atento25.  

Diferentemente disso, Menezes Leitão26 expõe que do ponto de vista 

econômico27, as garantias especiais se justificam a fim de que se reduzam as assimetrias 

                                                 
21 Em correspondência a essas ideias, vide: DÍEZ-PICAZO, Luis. Fundamentos del derecho civil 

patrimonial: introducción; teoría del contrato; las relaciones obligatorias. Reimpressão. Madrid: Editorial 
Tecnos, 1972, v. I, 377. 

22 MARTINEZ, Pedro Romano; PONTE, Pedro Fuzeta da. Garantias de cumprimento. 4. ed. Coimbra: 
Almedina, 2003, p. 13-15; MENEZES LEITÃO, Luís Manuel Teles de. Garantias das obrigações: 
relatório sobre o programa, conteúdos e métodos de ensino. Coimbra: Almedina, 2006, p. 74-75. 

23 Diz o art. 601º do Código Civil de Portugal: “Pelo cumprimento da obrigação respondem todos os bens do 
devedor susceptíveis de penhora, sem prejuízo dos regimes especialmente estabelecidos em consequência 
da separação de patrimónios”. 

24 MENEZES LEITÃO, Garantias das obrigações..., p. 108. 
25 BORGES, Luiz Ferreira Xavier. Covenants: instrumento de garantia em project finance. Revista do 

BNDES. Rio de Janeiro, jun. 1999, n. 11, p. 22. Disponível em: <http://www.bndes.gov.br>. Acesso em: 
05 set. 2008. 

26 MENEZES LEITÃO, Garantias das obrigações..., p. 109-114. 
27 Esclareça-se, por oportuno, que afirmar a relevância econômica do fenômeno das garantias reais não 

significa, de modo algum, negar o caráter jurídico da respectiva análise (REGHIZZI, Zeno Crespi. Lex rei 
sitae e disciplina delle garanzie mobiliari nel diritto internazionale privato. Milano: Giuffrè, 2007, p. 
2). 
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informativas28 que existem entre credores e devedores e, com isso, seja mitigado aquilo 

que a linguagem econômica chama de seleção adversa e moral hazard29.  

Explica-se: à parte a folclórica ideia de que uma vez celebrado, por 

exemplo, um contrato de financiamento, embora o credor saiba o que despendeu, somente 

o devedor sabe se aquele voltará a ver seu capital e realizará o seu lucro.  

Assim, é de se ver que a alíquota de juros neste contrato de financiamento 

corresponde, em certa medida, aos riscos envolvidos na operação, de sorte que haveria um 

potencial incentivo para que o devedor, após a liberação dos recursos, agravasse os riscos 

do contrato, aproveitando-se de sua posição informativa privilegiada para obter uma taxa 

de juros menor do que rigorosamente lhe seria estabelecida. 

Em razão disso, os custos do credor subiriam sensivelmente na medida em 

que ele teria de manter estreita vigilância sobre as atividades e o patrimônio do devedor, 

para o fim de que fossem assegurados os riscos do financiamento e também se mantivesse 

a solidez da garantia (geral). O que, em linhas gerais, dificultaria financiamento, porquanto 

esses custos, seguramente, haveriam de crescer e seriam repassados aos potenciais 

devedores30.  

Isso tenderia a ser evitado com as garantias especiais, visto que seriam 

diminuídas as assimetrias informativas que há entre as partes e, consequentemente, os 

                                                 
28 A ideia de assimetria informativa importa que uma das partes numa relação contratual saiba mais do que a 

contraparte (IPPOLITO, Richard A. Economics for lawyers. Princeton: Princeton University Press, 2005, 
p. 283). Para mais aprofundamentos acerca disso, vide o trabalho que lançou as bases para a discussão 
acerca do problema: AKERLOF, George Arthur. The market for “lemons”: quality uncertainty and the 
market mechanism. The quarterly journal of economics. Massachusetts: The MIT Press, Aug. 1970, v. 
84, n. 3, p. 488-500. Disponível em: <http://www.jstor.org/stable/1879431>  Acesso em: 17 ago. 2009. 

29 Há seleção adversa quando produtos de graus diversificados de qualidade são comercializados em situação 
de igualdade de preços, por conta de informações deficitárias dos compradores e dos vendedores, de 
maneira que não seja possível determinar qual é a qualidade autêntica no momento da compra, o que 
acarreta que muitos produtos de baixa qualidade e poucos de alta sejam vendidos. O resultado disso é que 
os fornecedores de produtos ou serviços de qualidade inferior têm um desempenho empresarial melhor do 
que os de qualidade superior. O moral hazard é uma espécie de consequência das dissimetrias 
informativas, que importa em agravamento de riscos pela conduta de uma parte, na execução de um 
contrato, porquanto a outra não possa precisamente verificar essa execução (PINDYCK, Robert S.; 
RUBINFELD, Daniel L. Microeconomia. Trad. do inglês para o português de Eleutério Prado e Thelma 
Guimarães. 6. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007, p. 532-539). Preferiu-se evitar a tradução literal 
de moral hazard (risco moral) geralmente utilizada pelos economistas porquanto seja absolutamente 
inexpressiva na língua portuguesa, particularmente quando essa é aplicada ao Direito. O moral hazard 
significa o agravamento de riscos potenciais e não tem qualquer conexão com a moral, enquanto conceito 
indeterminado, determinado pela função, cláusula geral, ou expressão de extrapatrimonialidade. 

30 Acerca da elaboração de modelos matemáticos comprobatórios disso, vide: BIRCHLER, Urs W. 
Bankruptcy priority for bank deposits: a contract theoretic explanation. The review of finatial studies. 
Oxford: Oxford University Press, autumn. 2000, v. 13, n. 3, p. 813-840. Disponível em: 
<http://www.jstor.org/stable/2646004>.  Acesso em: 05 set. 2008. 
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custos adicionais de monitoramento31 das atividades do devedor seriam barateados, 

porquanto haveria um bem específico afetado, ou ainda mais um patrimônio com o qual 

solver a dívida32. Essas são as linhas gerais da agency costs theory33, que embora bem 

aceita, dá apenas a justificativa econômica ex ante para as garantias especiais. 

Os agency costs são gastos que um contratante assumiria, ex ante, para 

evitar seleção adversa ou moral hazard, desencadeados por assimetrias informativas mal-

administradas por um agent. Por isso, Ippolito34 afirma que tal espécie de custo seja primo-

irmão do moral hazard. 

A se pensar ex post, as dificuldades geradas pelas assimetrias informativas 

entre credor e devedor podem ainda se fazer sentir presentes, vindas normalmente atreladas 

aos transaction costs35.  

Sem sombra de dúvida que os transaction costs podem mesmo conter 

eventuais custos de uma transação, no sentido que lhe empresta a lei civil. Entretanto, isso 

está longe de resumir o todo36.  

Os transaction costs, intimamente ligados ao teorema de Coase37, são 

inerentes às relações contratuais, quer vistas sob o prisma jurídico, quer sob o enfoque 

                                                 
31 Sobre isso, vide por todos: FAMA, Eugene F. Contract costs and financing decisions. The journal of 

business. Chicago: The University of Chicago Press, jan. 1990, v. 63, n. 1, parte 2, p. S71-S91. 
Disponível em: <http://www.jstor.org/stable/2353261>. Acesso em: 05 set. 2008. 

32 Acerca disso, há artigo que serviu de base para tantos outros, a saber: JACKSON, Thomas H.; 
KRONMAN, Anthony T. Secured financing and priorities among creditors. The Yale law journal. New 
Haven: The Yale law journal company, 1978-1979, v. 88, p. 1143-1182. Disponível em: 
<http://heinonline.org>. Acesso em: 05 set. 2008. 

33 A ideia de agency pode corresponder à representação, mandato, agência, corretagem ou mesmo à gestão de 
negócios, o que lhe daria certa elasticidade de significados. Portanto, os agency costs não admitem uma 
tradução das mais confortáveis, razão pela qual se preferiu a expressão original. 

34 IPPOLITO, Economics for lawyers..., p. 369. 
35 Foi repelida a tradução literal de uma expressão da língua inglesa para o idioma pátrio, a saber: de 

transaction costs para custos de transação, ou custos transacionais, malgrado valham-se disso Rachel 
Sztajn e Décio Zylbersztajn. Esta posição foi assumida por uma razão muito simples: a palavra transação 
tem sentido técnico próprio para o direito privado, correspondente a contrato típico, previsto e regulado 
nos arts. 840 a 850 do Código Civil, que não guarda correspondência com transaction do common law 
[SZTAJN, Rachel. Direito de empresa. In: VILLAÇA, Álvaro Azevedo (Coord.). Código Civil 
comentado: arts. 887 a 926 e 966 a 1.195. São Paulo: Atlas, 2008, v. XI, 2008, p. 78 e ZYLBERSZTAJN, 
Decio; SZTAJN, Rachel. Análise econômica do direito e das organizações. In: ZYLBERSZTAJN, Decio 
(org.); SZTAJN, Rachel (org.). Direito & economia: análise econômica do direito e das organizações. Rio 
de Janeiro: Campus-Elsevier, 2005, p. 01-15]. 

36 Acerca disso, vide: GARNER, Bryan (Ed. In Chief); JACKSON, Tiger (Ass. Ed.); NEWMAN, Jeff (Ass. 
Ed.).  Black’s law dictionary. 9. ed. Saint Paul: West, 2009, p. 1635. 

37 De acordo com Ippolito (IPPOLITO, Economics for lawyers..., p. 235), o teorema de Coase se enuncia da 
seguinte maneira: se os custos dos contratos (= transactions) forem zero, e os direitos reais (= property 
rights) estiverem bem definidos, então o mercado proverá a quantidade socialmente ótima de 
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econômico e são tão concretos quanto os custos de produção, sem que, contudo, se 

confundam uns com os outros. 

Os primeiros se prestam a aumentar o valor útil de um determinado produto 

ou serviço, ou ainda diminuir suas deficiências, já os transaction costs são fontes de 

despesas, que acabam custeadas pelas partes, diminuindo-lhes o saldo positivo38. 

Ippolito39, acertadamente, disse que os transaction costs não são bem 

definidos na literatura econômica e, as mais das vezes, somente se clarificam pelo 

contexto. Dessa feita, de acordo com a abordagem deste trabalho, os transaction costs 

geralmente correspondem à coleta de informações indispensáveis para a celebração do 

contrato, de modo que sejam superadas, ou minimamente equilibradas, as dissimetrias 

informacionais.  

Os trasaction costs tenderiam a diminuir ou desaparecer com a criação de 

governance structures que podem ser admitidas como meios de interferência nas 

atividades e no poder de disposição do devedor sobre seus bens, notadamente o que se 

convenciona chamar de fluxo de caixa.  

Quanto a isso, as garantias especiais podem ser decisivas, funcionando até 

mesmo como um sinalizador para o mercado40, acerca do grau de confiabilidade do 

devedor, ou mesmo da higidez de seu patrimônio41. 

Isso é particularmente relevante para o penhor, por exemplo, nos casos em 

que, genericamente, a posse imediata42 do objeto empenhado há de permanecer em poder 

                                                                                                                                                    
externalidades (= externalities) ou efeitos perante terceiros (em caráter transindividual), sem a intervenção 
vinda de fora do mercado. 

38 Acerca disto, vide: BLACK, John; HASHIMZADE, Nigar; GARETH, Myles. A dictionary of economics. 
3. ed. Oxford: Oxford University Press, 2009, p. 456-457 e GARNER-JACKSON-NEWMAN, Black’s 
law dictionary…, p. 398. 

39 IPPOLITO, Economics for lawyers..., p.122. 
40 Acerca da noção de mercado, vide: SZTAJN, Rachel. Regulação e concorrência no sistema financeiro. In: 

CAMPILONGO, Celso Fernandes (Coord.); VEIGA DA ROCHA, Jean Paul Cabral (Coord.); LESSA 
MATTOS, Paulo Todescan (Coord.). Concorrência e regulação no sistema financeiro. São Paulo: Max 
Limonad, 2002, p. 237; IRTI, Natalino. Concetto giuridico di mercato e doveri di solidarietà. In: IRTI, 
Natalino. L’ordine giuridico del mercato. 4. ed. Roma: Laterza, 2001, p. 81 e IRTI, Natalino. Persona e 
mercato. In: IRTI, Natalino. L’ordine giuridico del mercato. 4. ed. Roma: Laterza, 2001, p. 67. 

41 MENEZES LEITÃO, Garantias das obrigações..., p. 112-114. 
42 Quanto às noções de posse mediata e posse imediata, vale lembrar que Pontes de Miranda fixou as 

concepções científicas destas espécies de posse, de sorte que uma funcione como mediadora da outra com 
relação ao poder fático. Ou seja, uma se antepõe a outra quanto ao poder de fato, de sorte que no contexto 
do desdobramento da ideia de posse, pode-se afirmar que a “posse imediata é apenas posse direta exercida 
por outrem” (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado: parte 
especial; direito das coisas: posse. 4. ed. São Paulo: RT, 1983, t. X, p. 95), enquanto a posse mediata 
“pressupõe que o poder fático não seja direto” (PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado..., 
t. X, p. 96). Neste sentido, vide também: WOLF, Martin. Derecho de cosas: posesión; derecho 
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do devedor pignoratício, porquanto imprescindível para a consecução do fim de uma 

atividade a ser “financiada”43, o que, em última análise, será crucial para a satisfação do 

crédito garantido. Outro exemplo disso se dá com os penhores de ações e quotas44 de 

sociedades que contraem débitos com bancos, os quais acabam interferindo na gestão de 

suas atividades. 

As garantias especiais podem ser reais ou pessoais. As garantias reais 

importam em se gravar uma coisa específica para assegurar uma dívida, de modo que se 

confira ao credor um direito real de realização do valor do objeto, para o fim de que se 

satisfaça o crédito, no caso do devedor deixar de cumprir o seu dever de prestação 

voluntariamente.  

A natureza real dessas garantias deita raízes no poder que se confere ao 

credor de realizar o valor da coisa − o direito de exigir ou impor a alienação do objeto da 

garantia, para a obtenção de seu valor pecuniário, pondo-se o respectivo proprietário em 

posição de sujeição − pouco importando quem seja o seu dono ou possuidor, isto é: ainda 

que o devedor a transmita um terceiro, esse haverá de recebê-la com o gravame, que tem 

de ser suportado45. 

Em poucas palavras, as garantias reais asseguram a sujeição de uma 

determinada coisa (contida no patrimônio do devedor ou de terceiro) ao poder executivo do 

credor46, como também estabelecem em favor dele preferência e sequela sobre os outros 

                                                                                                                                                    
inmobiliario; propiedad. In: ENNECCERUS, Ludwig; KIPP, Theodor; WOLF, Martin. Tratado de 
derecho civil. Rev. por Ludwig Raiser. Trad. do alemão para o espanhol de Blas Pérez González e José 
Alguer. 3. ed. Barcelona: Casa Editorial Bosch, 1970, t. 3, v. 1, p. 55. 

43 Esclareça-se que a palavra “financiada” foi empregada de maneira livre e não como efeito do contrato de 
financiamento. Por essa razão as aspas. 

44 Nesse particular, vide: CARVALHOSA, Modesto. Do direito de empresa: da sociedade personificada 
(artigos 1.052 a 1.195). In: JUNQUEIRA DE AZEVEDO, Antônio (Coord.). Comentários ao código 
civil: parte especial. São Paulo: Saraiva, 2003, v. 13, p. 90-91. 

45 DÍEZ-PICAZO, Luis. Fundamentos del derecho civil patrimonial: las relaciones jurídicos-reales; el 
registro de la propriedad; la posesión. Madrid: Editorial Tecnos, 1978, v. II, p. 70. DÍEZ-PICAZO, 
Fundamentos del derecho civil patrimonial... v. I, p. 62. 

46 MESSINEO, Manuale di diritto civile e commerciale..., v. III, p.63 



20 
 

credores que não disponham de uma causa legítima para tanto47 (arts. 957 e 958 do Código 

Civil)48.  

Tal poder executivo não se limita à exteriorização da sequela, ou à ação 

executiva real49. Por exemplo, o credor pignoratício é titular de relevantes posições ativas 

de autotutela executiva e de direito material, como, por exemplo, a retenção da coisa 

empenhada, ou o poder de vender amigável e extrajudicialmente o objeto da garantia, ou 

ainda de apropriação dos frutos que a coisa apenhada produzir em seu poder (art. 1433, II, 

IV e V do Código Civil). 

Então, uma coisa, ou um complexo de bens à parte, ou ainda um patrimônio 

separado/autônomo, destacados e independentes da pessoa do devedor, ou do terceiro 

garante (e do restante de seus patrimônios), seriam especializados com antecedência e 

vinculados em sentido qualitativo e material, isto é, objetivo e real.  

Essa situação recebe por parte dos autores alemães a designação de 

Sachhaftung (garantia real), como antítese das garantias pessoais. Revestindo-se as 

garantias reais do caráter de direito subjetivo têm-se os direitos reais de garantia50. 

Esses são denominados de “direitos pignoratícios” por parte de importantes 

personalidades do passado brasileiro, tais como Lafayette Rodrigues Pereira51, Visconde de 

Ouro Preto52 e Lacerda de Almeida53.  

                                                 
47 PLANIOL, Marcel; RIPERT, George; BECQUÉ, Emile. Traité pratique de droit civil français: suretés 

réelles (première partie). 2. ed. Paris: Libraire Génerale de Droit et de Jurisprudence, 1953, t. XII, p. 2. Em 
sentido idêntico, vide também: DE PAGE, Henri. Traité élémentaire de droit civil belge: les biens 
(deuxième partie), les sûretés (première partie). Colab. de René Dekkers.  Bruxelles: Établissements Émile 
Bruylant, 1953, t. 6, p. 709. 

48 Grimaldi sustenta que por detrás de uma garantia real, há uma decisão política, relativa àquilo que 
legislador assume quanto ao crédito e ao endividamento, ou ainda ao superendividamento. Mais que isso, 
essa política (jurídica, econômica e social) traduz um sentido propriamente classificatório, na medida em 
que rompe com a igualdade entre os credores, atribuindo a uns, preferência, enquanto a outros, não 
(GRIMALDI, Michel. Le garanzie reali in Francia. Problemi e prospettive. Rivista critica del diritto 
privato. Napoli, set. 1999, n. 3, p. 391-392). 

49 GABRIELLI, Il pegno. In: SACCO, Trattato di diritto civile..., p. 11-12.  
50 BETTI, Teoria generale delle obbligazioni..., v. II, p. 44-45. 
51 LAFAYETTE RODRIGUES PEREIRA; ANDRADA E SILVA, José Bonifacio de (Adap.). Direito das 

coisas. Ed. histórica. Rio de Janeiro: Rio, 1977, v. II, p. 5-6. 
52 VISCONDE DE OURO PRETO. Credito movel: pelo penhor e o bilhete de mercadorias. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Laemmert & C.ª Editores, 1898, p. 5-9. 
53 LACERDA DE ALMEIDA, Francisco de Paula. Direito das cousas. Rio de Janeiro: J. Ribeiro dos Santos, 

1910, v. 2, p. 81. 
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O emprego da expressão acima pode ser devido à tradução literal da palavra 

alemã Pfandrecht, para designar os direitos reais de garantia, atribuindo-se ao Conselheiro 

Lafayette a primazia da utilização dessa tradução54.  

Também é possível que isso se deva à ideia de jus in re pignoris ou 

empenho55, aplicáveis ao penhor, à hipoteca e à anticrese, como se infere de Coelho 

Rodrigues56 e de Corrêa Telles57. 

A última posição parece ser mais plausível do ponto de vista histórico, não 

apenas em razão da ancestralidade da influência dos autores lusos no Brasil, mas, 

notadamente, em vista da crítica que foi endereçada à locução “direitos pignoratícios” por 

Pontes de Miranda, que assim escreveu: 
 
A expressão “direitos pignoratícios”, com que ainda hoje alguns autores se 
referem aos três direitos reais de garantia já é obsoleta, por se tratar de conceito 
de “pignus”, no antigo direito romano (cf. L. 5, § 1, D., de pignoribus et 
hypothecis et qualiter ea contrahantur et de pactis eorum, 20, 1). Deve-se evitar. 
Em ciência, tôda a precisão é de exigir-se58. 

 

Diferentemente disso, as garantias pessoais produzem a vinculação de um 

sujeito e não gravam parte especializada de seu patrimônio, para o fim de cumprir o dever 

de prestação no lugar do devedor principal garantido, de modo que seus bens possam ser 

excutidos por credores (com pretensão e ação).  

Assim, forma-se uma segurança (garantia) genérica para todos, livre de 

preferências, que se exerce em caráter obrigacional e não real59, o que redunda numa 

segunda aplicação da garantia geral das obrigações60, com a soma de bens penhoráveis ao 

patrimônio que satisfará o crédito61.  

                                                 
54 LACERDA DE ALMEIDA, Francisco de Paula. Direito das cousas. Rio de Janeiro: J. Ribeiro dos Santos, 

1908, v. 1, p. 339. Vide também: ESPÍNOLA, Eduardo. Os direitos reais limitados: direitos sôbre a coisa 
alheia e os direitos reais de garantia no direito civil brasileiro. Rio de Janeiro: Conquista, 1958, p. 300. 

55 TEIXEIRA DE FREITAS, Augusto. Consolidação das Leis Civis. Edição fac-similar da 3. ed. de 1876. 
Brasília: Senado Federal, 2003, p. 475. 

56 COELHO DA ROCHA, M. A. Instituições de Direito Civil. In: TOMASETTI JR., Alcides (coord.). 
Clássicos do direito brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1984, t. II, p. 355. 

57 CORRÊA TELLES, José Homem. Digesto portuguez: tratado dos modos de adquirir a propriedade; de 
gozar e administrar, e de transferir por derradeira vontade; para servir de subsídio ao “Novo Código 
Civil”. Nova Edição Revista. Lisboa: Livraria Clássica Editora, 1909, t. III, p. 106.   

58 PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado..., t. XX, p. 10-11. 
59 Nesse particular: FRAGALI, Michele. Garanzia. In: Enciclopedia del Diritto. Milano: Giuffrè, 1969, p. 

455-456. Vide também: TUCCI, Giuseppe. Garanzia. In: Digesto: discipline privatistiche; sezione civile. 
4. ed. Torino: UTET, 1998, p. 591. 

60 MENEZES LEITÃO, Garantias das obrigações..., p. 108. 
61 MARTINEZ-PONTE, Garantias de cumprimento..., p. 81. 
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Tudo isso somente faz saltar aos olhos a atualidade da lição de Endemann62, 

para quem as atividades comerciais − hoje chamadas empresariais − repousavam sobre o 

crédito, que, em si, comporta certo quantum de risco, de maneira que se façam necessárias 

garantias e sejam preciosos os princípios jurídicos acerca da proteção de créditos 

pendentes63. 

 
1.2 Direitos reais de garantia e direitos reais em garantia 

Embora seja sabido que no direito não há compartimentações estanques, 

igualmente é reconhecido que a categoria dos direitos reais é de fundamental importância 

para a compreensão dos direitos patrimoniais privados, tendo sido construída ao longo dos 

séculos e, portanto, objeto de contínua reelaboração.  

Essa, por sua vez, implica redefinir, redebater e repensar tarefas tão 

intimamente ligadas ao ato de revolver o passado64, para confrontá-lo com o presente, ou 

ainda para encontrar aspectos comuns, entre diferentes sistemas positivos, em quadro de 

singela comparação65.  

Então, há direitos reais que são susceptíveis de serem transmitidos ou 

constituídos em garantia, a exemplo do que ocorre com o domínio. É o caso da propriedade 

                                                 
62 ENDEMANN, Guglielmo. Manuale di diritto comerciale, maritimo, cambiario: le cose o merci − 

danaro ed equivalenti − carte valori − diritti d’inventore − il diritto delle patenti − del credito − il lavoro − 
la compra-vendita. Trad. do alemão para o italiano de Carlo Betocchi, A. Vighi, V. Olivieri e Ferruccio 
Foà. Napoli: Jovene, 1903, v. II, p. 76. 

63 Em sentido substanciamente igual, vide: CARVALHO DE MENDONÇA, José Xavier. Tratado de 
direito commercial brasileiro: das obrigações, dos contractos e da prescripção em matéria commercial 
(continuação). Atual. de Achilles Bevilaqua e Roberto Carvalho de Mendonça. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Freitas Bastos, 1934, v. VI, p. 551. Acerca disso, na página que acabou de ser indicada, escreveu o autor 
referido: “Para premunir o credor contra as consequencias da impontualidade ou da insolvencia do 
devedor, e, portanto, para facilitar e desenvolver as operações de crédito, a lei estabelece um systema de 
garantias, que podem ser prestadas pelo proprio obrigado ou por terceiro”. 

64 Este é um trabalho que se centraliza no direito privado. Portanto, o seu foco principal não é histórico, nem 
romanístico. O estudo do penhor com tais enfoques, em si, já comportaria monografias autônomas. 
Contudo, sempre que se fizer necessária (ou indispensável) alguma inserção dessa natureza, esta se fará, 
preferencialmente, em notas de rodapé de caráter retrospectivo. Quanto a maiores precisões de caráter 
histórico, vide: GORLA, Gino. Le garanzie reali dell’obbligazione: parte generale. Milano: Giuffrè, 
1935, p. 25-74. Vide também: FAGGELLA, Gabriele. Il pegno commerciale. In: BENSA, Emilio (red.); 
BONELLI, Gustavo (red.); BRUNETTI, ANTONIO (red.). Commentario al Codice di Commercio. 
Milano: Vallardi, 1924, v. VI, p. 3-23. Em língua portuguesa, vide por todos: LYSIPPO GARCIA. O 
registro de imóveis: a transcripção. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1922, v. I, p. 309-324. 

65 GAMBARO, Antonio. La proprietà: beni, proprietà, comunione. In: IUDICA, Giovanni (org.); ZATTI, 
Paolo (org.). Trattato di diritto privato. Milano: Giuffrè, 1990, p. 55.  
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fiduciária66. Pontes de Miranda67 explica que é vedada a transmissão do usufruto, do uso e 

da habitação em garantia, contudo, permite-se a respectiva constituição em segurança.  

Por outro lado, na sequência da exposição do pensamento do autor, fica 

claro que ele entende possível a transmissão do exercício do usufruto para o fim de 

garantir, o que não ocorre quanto ao uso e a habitação, acrescentando ainda o seguinte: 

servidões temporárias podem ser constituídas em garantia, mas jamais transmitidas. 

Em razão disso, é preciso distinguir os direitos reais transmitidos ou 

constituídos em garantia dos direitos reais de garantia. Afirma-se que, nos casos em que 

se dá constituição ou transmissão de direito real em garantia, há acordo (cujo efeito 

principal é o surgimento de relação jurídica em razão da qual haja a constituição ou a 

transmissão68) e o negócio jurídico de outorga da garantia69.  

Essa, contudo, não tem penetração bastante no direito real, para o fim de 

que esse se torne direito real de garantia: o que concerne, propriamente à garantia, é 

estranho a esses direitos reais. Há apenas função de servir de segurança ou, como assentou 

o legislador brasileiro, há escopo de garantia70. 

No Brasil, os direitos reais de garantia são: o penhor, a hipoteca e a 

anticrese. Os três estão arrumados sistematicamente, na Parte Especial do Código Civil, no 

Livro III, pertinente ao Direito das Coisas, o que dita, ao menos à luz do direito positivo, a 

sua inserção na enumeração fechada do quadro dos direitos reais (art. 1225, VII, IX e X).  

                                                 
66 A propriedade fiduciária regida pelos arts. 1361 a 1368-A do Código Civil refere-se a coisas móveis e 

infungíveis (art. 1361, caput), enquanto a propriedade fiduciária sobre imóveis aparece prevista na Lei do 
Sistema de Financiamento Imobiliário (BRASIL. Lei n.° 9.514, de 20 de novembro de 1997. Dispõe sobre 
o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras 
providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 21 nov. 1997; ret. 24 nov. 1997). 

67 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado: parte especial; direito das 
coisas: penhor rural; penhor industrial; penhor mercantil; anticrese; cédulas rurais pignoratícias, 
hipotecárias e mistas; transmissões em garantia. 3. ed. São Paulo: RT, 1984, t. XXI, p. 353. 

68 ORLANDO GOMES. Inovações na teoria geral do contrato. In: ORLANDO GOMES. Novos temas de 
direito civil. Rio de Janeiro: Forense, 1983, p. 91. 

69 Acerca disso, sem qualquer razão, Luís Ivani de Amorim Araujo não distingue os direitos reais de garantia 
dos direitos reais em garantia (AMORIM ARAUJO, Luís Ivani de. Alienação fiduciária e penhor de 
aeronaves. In: Estudos jurídicos em homenagem ao professor Caio Maio da Silva Pereira. Rio de 
Janeiro: Forense, 1984, p. 452-453). 

70 Quanto a isso, vide: o caput do art. 1361 do Código Civil e o caput do art. 22 da Lei do Sistema de 
Financiamento Imobiliário. 
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A inclusão do penhor no quadro dos direitos reais71 não é uma característica 

singular da lei brasileira, muito menos se pode dizer que tal critério de organização seja 

unânime.  

O BGB igualmente coloca os direitos reais de garantia em seu Livro III, 

dedicado ao Direito das Coisas72, o que não ocorre, por exemplo, no Código Civil italiano, 

muito menos no Código Civil português.  

No sistema alemão, conforme Wolf-Raiser73 dão a conhecer, hipoteca (§§ 

1113 a 1190) e penhor (§§ 1204 a 1296) são direitos reais de garantia, enquanto a anticrese 

(Satzung) teria tido seu regime absorvido pela hipoteca, sendo formalmente excluída do 

BGB74.  

A doutrina italiana reconhece a natureza real de direitos como o penhor e a 

hipoteca75, falando, abertamente, em diritti reali di garanzia76. No sistema positivo 

italiano, a anticrese aparece no Código Civil como um contrato (arts. 1960 a 1964) e, de 

modo geral, lhe é negada eficácia real77.  

                                                 
71 A explicação em caráter teórico acerca da classificação do penhor como um direito real será fornecida 

adiante, particularmente, na passagem em que se cuidar do conceito de penhor. 
72 MIRABELLI, Giuseppe. Il deposito e il sequestro − il pegno: il comodato; il mutuo − la costituzione di 

rendita; il contrato vitalizio − l’anticresi − la fideiussione; il giuoco e la scommessa; la transazione. 
Atualizado por Raffaele Sabato. 2. ed. Napoli-Torino: Marghieri-UTET, 1915, p. 383. 

73 WOLF, Martin. Derecho de cosas: posesión; derecho inmobiliario; propiedad. In: ENNECCERUS, 
Ludwig; KIPP, Theodor; WOLF, Martin. Tratado de derecho civil. Rev. por Ludwig Raiser. Trad. do 
alemão para o espanhol de Blas Pérez González e José Alguer. 3. ed. Barcelona: Casa Editorial Bosch, 
1971, t. 3, v. 2, p. 182-188. 

74 WOLF-RAISER, Derecho de cosas: posesión; derecho inmobiliario; propiedad. In: ENNECCERUS-KIPP-
WOLF, Tratado de derecho civil..., t. 3, v. 2, p. 80, p. 180-181. 

75 Nesse sentido, vide: MESSINEO, Manuale di diritto civile e commerciale..., v. III, p. 89. Quanto aos 
autores que escreveram, propriamente para estudantes, vide por todos: TRABUCCHI, Alberto. Istituzioni 
di diritto civile. 40. ed. Padova: CEDAM, 2001, p. 653-655. 

76 Embora o Codice Civile dê ao penhor e à hipoteca tratamento no livro sexto (Della tutela dei diritti), 
particularmente no Título III (Della responsabilitá patrimoniale, delle cause di prelazione e della 
conservazione della garanzia patrimoniale), capítulos III e IV, há de se ter em mente que são direitos 
reais. A esse propósito vide: CORBO, Nicola. Tutela dei diritti. In: Le istituzioni del diritto privato. 
Torino: Giappichelli, 2005, p. 89-90. Em razão do poder de síntese demonstrado pelo autor, transcreve-se 
a seguinte passagem, para que se aprofundem as reflexões: “Il pegno e l’ipoteca constituiscono la 
categoria dei diritti reali di garanzia. essi danno vita ad un rapporto accessorio rispetto a quello 
principale in forza del quale un determinato bene mobile (nel caso del pegno) o immobile (nel caso della 
ipoteca), viene vincolato al soddisfacimento del credito oggeto di garanzia” (CORBO, Tutela dei diritti. 
In: Le istituzioni del diritto privato..., p. 89). 

77 Para Trabucchi, há muito pouco de garantia na anticrese, visto que essa é muito mais um meio de sujeição 
voluntária à responsabilidade patrimonial porque o credor anticresista careceria de preferência do valor 
realizado pela venda do bem (TRABUCCHI, Istituzioni di Diritto Civile..., p. 642). Diferentemente, 
outros admitem a anticrese como um contrato de garantia, destinado a desempenhar apenas função 
satisfativa em razão da percepção dos frutos, sem que se atribua ao credor anticresista nenhum privilégio 
sobre o imóvel. Quanto a isso, vide: ALPA, Guido. Istituzioni di diritto privato: nozioni. 3. ed. Torino: 
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Já a organização dessas garantias no direito positivo francês é bastante 

diferente daquela contida no BGB78. Há no livro terceiro (De différentes manières dont on 

acquiert la propriété) do Código de Napoleão, um título (XVII) dedicado ao nantissement.  

O nantissement é o contrato pelo qual um devedor presta uma coisa a seu 

credor para a garantia da dívida (art. 207179). Nos casos em que o objeto prestado em 

garantia é coisa móvel há penhor (gage), se, todavia, o objeto for imóvel, haverá anticrese 

(antichrèse), tal como se vê do art. 207280 do Code Civile81.  

O título dedicado ao nantissement se divide em dois capítulos, a saber: o 

primeiro, dedicado ao penhor (arts. 2073 a 2084) e o segundo à anticrese (arts. 2085 a 

2091). Em seguida, há o título XVIII referente aos privilégios e às hipotecas (arts. 2092 a 

2203-1). 

Portanto, em França, penhor e anticrese do ponto de vista legal são vistos 

como contratos de garantia82, enquanto a hipoteca, diferentemente, é um direito real de 

garantia, como se extrai do art. 211483 deste Diploma. 

No sistema positivo português, penhor e hipoteca são regulados no Livro II 

do Código Civil, pertinente ao Direito das Obrigações, num capítulo especificamente 

designado das “Garantias especiais das obrigações”, destacando-se deste as Secções IV 

(arts. 666º a 685º) e V (arts. 686º a 732º), respectivamente, para o penhor e hipoteca84. 

                                                                                                                                                    
UTET, 2001, p. 431-432. Vide, outrossim: GALGANO, Francesco. Istituzioni di diritto privato: con 
tavole di comparazione giuridica. 2. ed. Padova: CEDAM, 2002, p. 319-320. 

78 MIRABELLI-SABATO, Il deposito e il sequestro − il pegno..., p. 382. 
79 Diz o artigo de lei francês: “Le nantissement est un contrat par lequel un débiteur remet une chose à son 

créancier pour sûreté de la dette”. 
80 Eis o texto original: “Le nantissement d'une chose mobilière s'appelle gage. Celui d'une chose immobilière 

s'appelle antichrèse”. 
81 OSSORIO Y FLORIT, Manuel. Prenda. In: Enciclopedia juridica Omeba. Buenos Aires: Ancalo, 1976, 

p. 853. 
82 A expressão contrato de garantia é usada, a exemplo do que fizeram Luiz Mario Galbetti e Rafael 

Vanzella, para o fim de indicar “um tipo contratual geral revela uma opção pela terminologia da doutrina 
italiana das garantias contratuais”, por oposição à “doutrina alemã toma, por seu turno, a expressão 
contrato de garantia (Garantievertrag) não como tipo contratual geral, e, sim, como o contrato 
constitutivo do que os italianos denominam, precisamente, garantias autônomas” (GALBETTI-
VANZELLA, Contratos de garantia e garantias autônomas..., p. 3-4). 

83 Eis a primeira parte do artigo referido, bastante significativa quanto à afirmação de que a hipoteca é tratada 
pelo legislador francês como um direito real de garantia: “L'hypothèque est un droit réel sur les immeubles 
affectés à l'acquittement d'une obligation”. 

84 Note-se que modernos autores portugueses fazem a exposição dessas garantias no âmbito do Direito das 
Obrigações, sem jamais lhes negar sua natureza real. Quanto a isto, vide por todos: ANTUNES VARELA, 
João de Matos. Das obrigações em geral. 7. ed. Coimbra: Almedina, 1997, v. II, p. 527-529 e 549-552.  
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A anticrese está também regulada nesse Livro do Código Civil português, 

no mesmo Capítulo (das Garantias especiais das obrigações), identificada como 

“consignação de rendimentos” e regulada pelos arts. 656º a 665º, sendo reconhecida como 

um direito real85. 

Tudo isso serve para destacar a inegável qualificação real desses direitos, 

notadamente em razão do caráter absoluto e imediato com que os poderes que lhes são 

inerentes se exercem sobre as coisas prestadas em garantia86.  

Some-se ao que se escreveu acima que, segundo Pontes de Miranda87, os 

direitos reais de garantia diferem dos demais direitos reais em razão de suporem a 

existência de um crédito que se presta a garantir, o que implica a peculiaridade de serem 

exauríveis com a respectiva satisfação.  

Então, fica claro, desde logo, que os contratos que dão origem ao penhor, à 

hipoteca e à anticrese são causais88 e, tais direitos reais de garantia, a exemplo da enfiteuse, 

das servidões, do usufruto, do uso e da habitação são direitos restringentes do domínio. O 

penhor é, portanto, direito real limitado. 

 

1.3 O conceito de penhor 

Como já foi adiantado, há de ser trazido neste passo, em caráter 

introdutório, o conceito de penhor. Isso é indispensável não apenas por razões lógicas, mas 

também porque a linguagem usual não é de grande ajuda89. Afirma Pontes de Miranda90 

que a palavra penhor tanto serve para designar a coisa empenhada, o direito real de 

garantia que incide sobre essa e o negócio jurídico de penhor em seu sentido constitutivo.  

                                                 
85 MOTA PINTO, Carlos Alberto. Direitos reais. In: MOREIRA, Álvaro (anot.); FRAGA, Carlos (anot.). 

Direitos reais: segundo as prelecções do Prof. Dr. C. A. da Mota Pinto ao 4º ano jurídico de 1970-1971. 
Coimbra: Almedina, 1971, p. 135. Esclareça-se, desde logo, que a autoria das ideias expressas na obra é 
de Carlos Alberto da Mota Pinto e que a participação das demais pessoas indicadas apenas consistiu na 
anotação das aulas desse docente. 

86 GABRIELLI, Il pegno. In: SACCO, Trattato di diritto civile..., p. 7-9; REALMONTE, Francesco. Pegno: 
I) in generale. In: Enciclopedia giuridica. Roma: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 2007, p. 1. 

87 PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado..., t. XX, p. 10-19. 
88 Se o direito de penhor surge por eficácia de contrato, é de se ver que este tem causa objetiva pressuposta. 

Quanto a isso, vide: JUNQUEIRA DE AZEVEDO, Antônio. Negócio jurídico: existência, validade e 
eficácia. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 147. 

89 CICCARELLO, Sebastiano. Pegno: diritto privato. In: Enciclopedia del Diritto. Milano: Giuffrè, 1982, p. 
682. 

90 PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado..., t. XX, p. 393. Em sentido semelhante, porém 
menos abrangente, vide: MEDEIROS JÚNIOR, Raul da Rocha. Penhor sem tradição. Revista dos 
tribunais. São Paulo: RT, jan. 1962, n. 315. 
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De acordo com Gabrielli91, a doutrina construída na Itália, após o Código 

Civil de 1865, ressentida da ambiguidade apresentada pela noção de penhor − que poderia 

representar o direito genérico de garantia; o direito do credor pignoratício; a coisa prestada 

em garantia e ainda o respectivo contrato constitutivo92 − chegou mesmo a pôr em dúvida a 

sua posição no sistema e a sua natureza real.  

Acresça-se que tais dúvidas foram superadas com o Código Civil de 1942, 

que ressaltou o perfil funcional do penhor (como meio destinado a proteger direitos) e as 

suas características eficaciais mais salientes (ligadas à garantia do direito do credor 

pignoratício). 

A amplitude do campo semântico da palavra penhor, de certa maneira, 

reflete-se no Código Civil brasileiro que expressa sob o nome de penhor o direito real de 

garantia (art. 364 do Código Civil) o contrato que o constitui (caput do art. 1431 do Código 

Civil) e até mesmo parte de seu núcleo (art. 1432 do Código Civil).  

Essa diversidade quanto ao sentido em que se emprega a palavra penhor em 

muito antecede os Códigos Civis de 1916 e de 2002, como pode ser verificado em Coelho 

da Rocha93 e em outros autores portugueses mais antigos como Lobão94 e Mello Freire 

                                                 
91 GABRIELLI, Enrico. Pegno. In: Digesto; discipline privatistiche; sezione civile. 4. ed. Torino: UTET, 

1997, p. 330. 
92 Foi evitada a expressão “contrato pignoratício” pois seria referente não apenas à constituição do penhor, 

mas também, sua modificação, transmissão e extinção. Igualmente evitou-se a designação “negócio 
pignoratício” correspondente a tradução de affare di pegno utilizada por Carlo Betocchi e Ferruccio Foà 
para traduzir o Pfandgeschäft empregado por Endemann, para identificar o contrato pelo qual o devedor 
pignoratício constitui um direito de penhor sobre coisa móvel em favor do credor (ENDEMANN, 
Guglielmo. Manuale di diritto comerciale, maritimo, cambiario: la responsabilità commerciale − il 
contratto d’edizione − i contratti d’assicurazione − gli affari di creditto − gli affari di pagamento. Trad. do 
alemão para o italiano de Carlo Betocchi e Ferruccio Foà, coordenada por Antonio Venditti. Napoli: 
Jovene, 1901, v. III, p. 460). 

93 “Penhor em geral, tomada esta palavra subjetivamente (jus pignoris), é o direito real que ao credor compete 
sobre certa coisa alheia para maior segurança da sua dívida. Tomada formalmente, significa o contrato 
pelo qual se constitui este direito (empenhar ou apenhar na frase da Ordenação), e objetivamente toma-se 
esta palavra para significar a mesma coisa empenhada” (COELHO DA ROCHA, Intituições de Direito 
Civil. In: TOMASETTI JR., Clássicos do direito brasileiro..., t. II, p. 355). 

94 “A palavra Penhor toma-se em tres accepções: 1ª, pela mesma cousa dada em segurança da divida, como 
se vê no § fin., Inst., quib. mod. re contrah. oblig. tot. Tit., ff. et Cod. de distract. pignor.; 2ª, pelo mesmo 
contrato em que elle se estabelece, L. 1, § 4, ff. de pact., L. 5, § 2, ff. commodat.; 3ª, pelo jus in re que da 
legitima constituição do penhor se adquire ao crédor, L. 26, ff. de Pignorat. action., tot. Tit., ff. quid. mod. 
pign. tacit. contr. E d’aqui vem que o penhor se toma umas vezes como jus in re, outras como jus ad rem; 
aqui toma-se pelo jus in re (Stryk., Us. mod. Pand., L. 20, T. 1, § 1, Boehmer., Tom. 3, Diss. 58, C. 1, § 
2)” (LOBÃO, Manuel de Almeida e Sousa de. Notas: no uso pratico e criticas; addições, illustrações e 
remissões à imitação das de Muller a Struvio sobre todos os titulos e todos os paragraphos do livro 
terceiro das instituições do direito civil lusitano do Dr. Pascoal José de Mello Freire. Lisboa: Imprensa 
Nacional, t. III, 1866, p. 467). 
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(segundo a pena de Liz Teixeira95), remontando, de acordo com Pontes de Miranda96, às 

fontes romanas97. Por outro lado, não se pode esquecer que a doutrina mais influenciada 

pelo pensamento romanista (largamente verificável no século XIX) tratava o penhor, 

fundamentalmente, como contrato (típico98).  

Um reflexo disso é que o Código Comercial brasileiro de 1850, em seus 

arts. 271 a 279 (todos revogados pelo Código Civil de 2002), regulava o penhor mercantil 

sob um enfoque de evidente caráter contratual99. 

Isso foi abandonado pelos Códigos Civis de 1916 e de 2002, centrados nos 

conceitos de negócio jurídico e de direito real, o que implicou, do ponto de vista formal, 

aparente distanciamento da visão do penhor como um contrato. 

Esse é um ponto importante. O penhor (direito real de garantia) não pode, 

nem deve, ser confundido com o contrato que lhe dá origem. Para este trabalho, adota-se, a 

exemplo de Gabrielli100, o conceito de penhor elaborado por Domenico Rubino101.  

                                                 
95 “No uso porêm das LL. Patrias e Romanas estes termos não só explicão o objeto do direito de segurança do 

crédor, mas o contracto, que o confere, e tambem o mesmo direito sómente em si considerado. Nesta 
accepção subjectiva, ou como um especial jus in re, é que aqui principalmente os empregamos” (LIZ 
TEIXEIRA, Antonio Ribeiro de. Curso de direito civil portuguez: ou commentario ás instituições do Sr. 
Pascoal José de Mello Freire sobre o mesmo direito; do direito das cousas com relação á propriedade 
limitada. 2.ed. Coimbra: Imprensa da Universidade, v. 3, 1848, p. 295). Esclareça-se que o excerto que se 
acaba de transcrever se insere no seguinte contexto: o autor embora reconhecesse que penhor e hipoteca 
não fossem sinônimos, tratava-os como jura in re de modo que exprimissem a mesma ideia. 

96 PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado..., t. XX, p. 393. A isso acrescente-se que no 
mundo romano a palavra pignus tinha significado que abrangia igualmente o penhor (pignus datum) e a 
hipoteca (pignus obligatum), embora originalmente só se referisse ao penhor (DOS SANTOS, Eduardo. 
Direitos reais de ontem e de hoje: direito romano; sua introdução em Portugal e seus direitos reais. 
Lisboa: Dislivro, s.d., v. 1, p. 350). 

97 De acordo com Jhering, a linguagem romana muitas vezes designava o fato em lugar do direito a ele 
aplicável. Para tanto, usou como exemplo o pignus entendido como contrato e como direito de penhor 
(JHERING, Rudolf von. O espírito do direito romano: nas diversas fases de seu desenvolvimento. Trad. 
do alemão para o português de Rafael Benaion. Rio de Janeiro: Alba, 1943, v. III, p. 93). 

98 Isso pode ser verificado, por exemplo, no Código Civil italiano de 1865 (REALMONTE, Pegno: I) in 
generale. In: Enciclopedia giuridica..., p.1). 

99 WALDEMAR FERREIRA, Tratado de direito comercial..., v. 11, p. 445. O tratamento contratual que o 
Código Comercial de 1850 emprestou ao penhor fica evidente com a simples leitura do seu art. 271, in 
verbis: “O contrato de penhor, pelo qual o devedor ou um terceiro por ele entrega ao credor uma coisa 
móvel em segurança e garantia de obrigação comercial, só pode provar-se por escrito assinado por quem 
recebe o penhor”. Nesse contexto, é de se destacar que esse contrato tinha caráter acessório, tal como 
escreveu Clóvis Bevilaqua: “O penhor é contrato accessorio, que não existe sem obrigação principal, a 
qua adhira, para garantir-lhe o cumprimento” (BEVILAQUA, Clovis. Soluções práticas de direito. Rio 
de Janeiro: Freitas Bastos, 1945, v. IV, p. 124). 

100 GABRIELLI, Enrico. Il pegno. In: SACCO, Trattato di diritto civile..., p. 82. 
101 RUBINO, Domenico. Il pegno. In: VASSALLI, Filippo. Trattato di diritto civile italiano. Torino: 

UTET, 1952. v. 14, t. 1, p. 182. 
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De acordo com tal civilista, o penhor é direito que o devedor ou um terceiro 

atribuem sobre coisa que lhes pertença, para o fim de que essa, por um determinado lapso 

temporal, permaneça particularmente sujeita para a futura satisfação do credor, e este, em 

caso de inadimplemento da obrigação, realize o crédito sobre aquela, com preferência em 

relação a outros credores, ainda que a propriedade da coisa tenha sido transmitida a 

terceiro102. 

De fato, o penhor é direito real103. Rubino104 cuida de sua natureza expondo 

três linhas teóricas básicas, passando a apresentar, em seguida, sua própria posição. De 

acordo com ele, a teoria tradicionalmente acatada na Itália classifica o penhor como direito 

real que tem como conteúdo o poder de expropriação.  

Reconhece-se que há boa parte de verdade nisso, embora tal visão não 

explique a imediatidade do penhor, como também é insatisfatória no que respeita ao caráter 

absoluto do direito. 

A segunda vertente teórica apontada pelo autor, de grande importância na 

Alemanha, é aquela que vê o penhor como direito real diferenciado. Essa diferenciação 

dar-se-ia à medida que haveria um direito ao valor. O penhor seria, então, um direito real à 

extração do valor da coisa empenhada105, o que coloca em realce o aspecto econômico e a 

função do penhor.  

Certamente isso parece mais esclarecedor, contudo acaba por redundar nas 

ideias expressas pela corrente anterior, conquanto, as mais das vezes, a realização do valor 

se dá pelo ius distrahendi. 

A terceira tese apontada pelo autor referido resulta de uma tentativa de 

reconstrução do penhor à luz do direito processual. De acordo com essa tendência, haveria 

grave diminuição do penhor que se circunscreveria aos estreitos limites da execução civil, 

de modo que a preferência seria um direito subjetivo processual, o ius distrahendi 

                                                 
102 Para o fim de que a reflexão possa ser aprofundada, segue o texto original (RUBINO, Il pegno. In: 

VASSALLI, Trattato di diritto civile italiano..., v. 14, t. 1, p. 182.): “Il pegno è il diritto che il debitore 
o un terzo concede sulla propria cosa mobile, affinchè questa nel frattempo rimanga particolarmente 
riservata al futuro soddisfacimento del creditore, e costui, in caso di inadempiemento dell’obbligazione, 
si soddisfi su essa a preferenza degli altri creditori ed anche se intanto la cosa sia passata in proprietà di 
un terzo”. 

103 MAIORCA, Carlo. Il pegno di cosa futura e il pegno di cosa altrui. Milano: Società Editrice Libraria, 
1938, p. 101. 

104 RUBINO, Il pegno. In: VASSALLI, Trattato di diritto civile italiano..., v. 14, t. 1, p. 182-184. 
105 CHIRONI, Gian Piero. Trattato dei privilegi, delle ipoteche e del pegno: parte generale. 2. ed. Torino: 

Fratelli Bocca Editori, 1917, v. I, p. 59-61. 
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confundir-se-ia com a ação executiva, e o próprio contrato de penhor seria negócio jurídico 

processual. 

Essa corrente merece uma pequena digressão. Francesco Carnelutti106, ao 

cuidar da responsabilidade patrimonial do devedor, comparou os caminhos que conduzem 

à satisfação do crédito a antigas estradas, cheias de lombadas e voltas que deveriam ser 

substituídas por novos rumos: retilíneos e uniformes.  

Nesse sentido, dizia-se que, para a retificação de uma longa curva, havia um 

obstáculo a ser superado, a saber: o direito real. Para tanto, indagava-se: como equacionar 

a falta de vontade ou de cooperação do devedor para a venda de um objeto, dado que ele 

era o proprietário? 

Trata-se de pergunta importante, vez que é intimamente ligada às ideias de 

poder de disposição e de venda do objeto empenhado. Essa corrente propõe simplesmente 

que, desde o início, a tomada ou venda da coisa especializada em garantia seja consentida 

pelo devedor, caso ele não cumpra sua prestação, de sorte que o direito real seja diminuído 

por vontade de seu titular, que perderia ou veria mutilado o poder de disposição inerente ao 

domínio. 

Isso, conforme o último autor ao qual se fez referência, explicaria a 

cansativa evolução do penhor, das suas origens remotas até a respectiva afirmação como 

ius in re aliena, dotado de ius distrahendi, caso se se afirmasse que, na luta entre o direito 

de crédito e o direito real, o último se rendesse, para não ser derrotado, conservaria assim a 

honra das armas, de modo que o direito real conferiria parte de seus atributos ao crédito.   

Essa rendição se daria por vontade do devedor, isto é: constitui-se-ia o 

penhor, preservando, de qualquer maneira, a intangibilidade do direito real, porquanto é 

sempre outro direito real que atribuiria ao credor o direito de fazer vender a coisa 

empenhada.  

Com isso, não se afirmava que o penhor e o poder de vender o objeto da 

garantia se confundissem, nem que o penhor seria um direito real em razão do ius 

distrahendi, na medida em que o último fosse a expressão autêntica da tutela executiva do 

credor, substituindo-se o conteúdo coercitivo disso pela execução verdadeira e própria. 

                                                 
106 CARNELUTTI, Francesco. Diritto e processo nella teoria delle obbligazioni. In: CASTELLARI, Antonio 

(org.); CALAMANDREI, Piero (org.); CARNELUTTI, Francesco (org.); REDENTI, Enrico (org.); 
SEGNI, Antonio. Studi di diritto processuale in onore di Giuseppe Chiovenda nel venticinquesimo 
anno del suo insegnamento. Padova: CEDAM, 1927, p. 311-313. 
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Assim, à medida que tal substituição se generalizasse tanto para os titulares 

de penhor como para outros credores, o foco de resistência do direito real teria sido 

vencido, generalizando-se igualmente o ius distrahendi, superando-se a antiga concepção 

de penhor, de maneira que seu centro de gravidade se deslocasse do direito de vender a 

coisa empenhada para o direito de pagar-se, com privilégio, sobre a coisa vendida. 

Dessa maneira, colocou-se em xeque a utilidade da conservação do caráter 

real do penhor, verificável, no direito positivo, provavelmente, como um resíduo histórico. 

Não é necessário grande esforço para perceber que tal linha de pensamento é enganosa e 

reduz o direito real a alguns de seus efeitos que, eventualmente, podem ser manifestados 

em juízo. 

A posição teórica proposta por Rubino parece ser mais adequada do que as 

três já indicadas. Essa consiste em ver o penhor como um complexo de posições jurídicas, 

que orbitam em torno de um direito real107.  

Mais precisamente, esse autor afirma que o penhor importa numa relação 

jurídica complexa, na qual sempre está num dos extremos o credor pignoratício, enquanto 

n’outro, estão em conjunto, ou separadamente, os demais sujeitos possíveis (o devedor 

pignoratício, ou terceiro concedente108 da garantia, o atual proprietário da coisa, ou os 

credores quirografários do proprietário ou os órgãos judiciais).  

Para o credor pignoratício, as posições ativas que adquire constituem o 

aspecto principal do fenômeno, por outro lado, as posições passivas que assume (art. 1435 

do Código Civil) têm caráter subordinado, de modo que, por absorção, fale-se em um 

direito de penhor109.  

Para que se estabeleça a natureza jurídica do instituto, é preciso ter em vista 

as principais posições ativas conferidas ao credor pignoratício. Essas são três. A primeiro 

surge no momento da constituição da relação: é o direito a que todos se abstenham de 

destruir ou diminuir o bem atribuído em garantia, ou ainda na restrição ao gozo de terceiros 

sobre a coisa empenhada110. Nisso se compreende, ao menos do ponto de vista funcional, o 

                                                 
107 RUBINO, Il pegno. In: VASSALLI, Trattato di diritto civile italiano..., v. 14, t. 1, p. 184-187. 
108 Em sentido análogo, vide: FRAGA, Affonso. Direitos reais de garantia: penhor, antichrese e hypotheca. 

São Paulo: Saraiva, 1933, p. 115-117. 
109 Isso se torna mais nítido à medida que são tomados como exemplos os arts. 1433, 1434 e 1435 do Código 

Civil de 2002. 
110 THON, Augusto. Norma giuridica e diritto soggettivo: indagini di teoria generale del diritto. Trad. do 

alemão para o italiano de Alessandro Levi. 2. ed. Padova: CEDAM, 1951, p. 179. 
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direito de manter a posse da coisa, recusando a entrega dessa enquanto não for efetuado o 

pagamento.  

Trata-se, portanto, o penhor, de um direito substancial e absoluto ao qual 

correspondem deveres de abstenção da parte de todos os potenciais interessados. Note-se 

que o inciso I ao art. 1433 e a primeira parte do art. 1434 do Código Civil brasileiro 

concretizam no texto da lei a primeira das posições ativas do credor pignoratício. 

As outras duas posições ativas principais são a sequela e a preferência. A 

sequela aparece como a pretensão de perseguir a coisa para fazê-la expropriar até mesmo 

se, no entretempo, essa tiver sido adquirida por um terceiro.  

Afirma-se a sequela como uma pretensão, porquanto seja uma posição 

jurídica subjetiva elementar decorrente da norma comportamental, proibitiva da violação 

da posse ou da retenção da coisa empenhada. Em verdade, a sequela pode ser 

compreendida como uma manifestação da ideia mais ampla de oponibilidade111 erga 

omnes.  

Explica-se: se sob o manto do princípio da especialidade112, o penhor se 

torna inerente a uma determinada coisa e, ao seu titular, confere-se a pretensão de excluir a 

todas as demais pessoas da ingerência sobre o objeto empenhado, de modo que o credor 

pignoratício possa fazer valer sua posição jurídica ativa contra qualquer sujeito113. 

Note-se que apenas o poder de expropriação acima aludido, entendido como 

a pura e simples ação executiva, não é característico do penhor, porque compete a qualquer 

credor, inclusive ao quirografário.  

Trata-se de expropriação com preferência. A preferência, nesse caso, é o 

poder de satisfazer o crédito garantido com a coisa, prioritariamente com relação aos 

outros credores (segunda parte do art. 1422, 958 e 961 do Código Civil). 

                                                 
111 Explica Orlando Gomes que a ideia de oponiblidade corresponde à “eficácia de poderes e faculdades do 

titular do direito real em relação a todos os outros sujeitos direta e concretamente interessados”, de modo 
que a oponibilidade resulte de sua inerência à coisa, ou seja, da “ligação do poder do titular com uma 
coisa determinada” (ORLANDO GOMES. Significado ideológico do conceito de direito real. In: 
Revereor: estudos jurídicos em homenagem à Faculdade de Direito da Bahia; 1891-1981. São Paulo: 
Saraiva, 1981, p. 4). 

112 Em página acerca da hipoteca – perfeitamente aplicável ao penhor – escreveu Lysippo Garcia: 
“Denomina-se especialidade a individuação do bem sujeito ao vínculo, de modo a torna-lo inconfundível, 
e a determinação do valor da responsabilidade, que a hypotheca assegura” (LYSIPPO GARCIA. O 
registro de imóveis: a inscripção; a hypotheca. Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves, 1927, v. II, p. 
38). 

113 GAMBARO, La proprietà: beni, proprietà, comunione. In: IUDICA (org.); ZATTI (org.). Trattato di 
diritto privato..., p. 62-63. 
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Além disso, do ponto de vista prático, o penhor assumiu a função de 

reforçar as ações (em sentido material) do credor, possibilitando a esse o cumprimento da 

garantia, de modo que ele prevalecesse sobre outros sujeitos com os quais poderia ter um 

conflito de interesses. 

Então, as ações pignoratícias (notadamente as mandamentais e as 

executivas), a sequela e a preferência formam um complexo unitário. Estruturalmente, 

importam em poderes distintos que, frequentemente, atuam em conjunto.  

Explica-se: sequela e preferência podem compor ações pignoratícias de 

forças mandamental ou executiva, sem que, necessariamente, operem no plano da eficácia, 

contemporaneamente àquelas, de modo que ganha contornos mais nítidos a afirmação de 

que a sequela e a preferência correspondam a posições ativas características do penhor.  

Assim, além de ser absoluto, o penhor é igualmente imediato, na medida em 

que não depende da colaboração do devedor pignoratício, diferentemente de um direito de 

crédito114. Então, o credor pignoratício é titular de posições que apresentam duas 

características marcantes dos direitos reais, a saber: são absolutas e imediatas. 

Diante disso, Rubino115 conclui dizendo que a complexidade do penhor 

compreende diversas posições jurídicas cuja natureza é variada, podendo até mesmo 

compreender posições ativas processuais, mas o seu centro é constituído, invariavelmente, 

por um direito real cuja disciplina absorve todas as demais.  

Dessa maneira, a natureza real do penhor o distingue dos outros direitos 

pessoais de garantia, enquanto sua função o separa dos direitos reais limitados de gozo. 

Então, considerando tudo o que foi acima exposto, destaque-se a admirável 

síntese de Pontes de Miranda116, segundo a qual o penhor é direito real limitado e de 

realização de valor117. Não se confunde com a retenção do credor pignoratício por despesas 

ou benfeitorias, muito menos está circunstrito a isso.  

Em verdade, ele tem o direito de extrair o valor da coisa móvel empenhada 

que serve de garantia, sendo de se supor a posse imediata dessa, ou, conforme o caso, a 

                                                 
114 GIORGIANNI, Michelle. Diritti reali (diritto civile). In: Novissimo Digesto Italiano. Torino: UTET, 

1957, p. 749. 
115 RUBINO, Il pegno. In: VASSALLI, Trattato di diritto civile italiano..., v. 14, t. 1, p. 186-187. 
116 PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado..., t. XX, p. 393-394. 
117 Em sentido análogo, vide: OSSORIO Y FLORIT, Prenda..., p. 854. 
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mediata118. Essa síntese concentra o que há de melhor no pensamento do século passado 

acerca do penhor, e sobre ela calaram fundo as palavras de Dernburg: 

 
Il diritto di pegno è um diritto reale. Ben é desso d’altra natura, che i diritti reali 
su cosa altrui sin qui considerati; infatti esso non mira all’uso materiale della 
cosa ed all’aquisto del prodotto, ma bensì autorizza all’alienazione della 
sostanza; ma a tale scopo però esso vincolò immediatamente e durevolemente la 
cosa, e l’assoggetta alla disposizione del creditore. In ciò sta l’essenza del 
diritto reale119. 

 

Por derradeiro, acrescente-se que essas ideias, de acordo com Francesca 

Misurale120, tendem a ser encaradas, doravante, em perspectiva metodológica um tanto 

quanto diferente daquela consagrada pela tradição civilística, reverencida pelos autores que 

foram referidos nas páginas antecedentes.  

Em verdade, essas posições − de valor e atualidade imanentes − ante a 

realidade socioeconômica contemporânea, hão de ser avaliadas em caráter funcional, de 

maneira que seja individualizada a síntese do conjunto de interesses aos quais dizem 

respeito o contrato ou a relação jurídica, evidenciando-se a importância das noções que 

foram vistas nos primeiros itens deste capítulo. 

 
1.4 O contrato constitutivo de penhor 

O meio normal de constituição dos direitos reais de garantia é o negócio 

jurídico121. À parte a ideia de constituição testamentária de penhor122, a se tratar de negócio 

                                                 
118 Nesse sentido, há antigo acórdão do Supremo Tribunal Federal bastante ilustrativo, no qual o relator 

escreveu o seguinte: “No detalhe o que importa é que a coisa dada em penhor não permaneça na livre 
disposição do empenhador, e que este conceda, ao titular do crédito, o necessário poder jurídico sobre ela, 
eis que isto constitui ponto essencial do instituto, nada importando seja o credor quem o exerça (posse 
imediata), ou qualquer pessoa que o represente (posse mediata), como o depositário nomeado pelas 
partes” (BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Recurso extraordinário n.º 74.177. Rel. Min. 
Antonio Neder. DJ. 19.12.1973. Disponível em: <www.stf.gov.br>. Acesso em: 29 jan. 2008. 

119 DERNBURG, Arrigo. Pandette: diritti reali. Colab. de Giovanni  Biermann. Trad. do alemão para o 
italiano de Francesco Bernardino Cicala. 6. ed. Torino: Fratelli Bocca Editori, 1907, v. 1, parte II, p. 262. 

120 MISURALE, Francesca Dell’Anna. Profili evolutivi della disciplina pegno. Napoli: Edizioni 
Scientifiche Italiane, 2004, p. 27-35. 

121 BRUTAU, José Puig. Fundamentos de derecho civil: prenda – anticressis – hipoteca inmobiliaria y 
mobiliaria – reserva de dominio – venta fiduciaria – anotación preventiva – tanteo – retracto – opción 
censos. 3. ed. Barcelona: Bosch, t. III, v. 3, p. 5. Vide, mais: FRAGALI, Garanzia..., p. 458. Em sentido 
idêntico, vide: REALMONTE, Pegno: I) in generale. In: Enciclopedia giuridica..., p. 6. 

122 Se o negócio jurídico pelo qual se constitui o penhor for um testamento, esse acabará por obedecer aos 
moldes estabelecidos para a constituição de direitos reais limitados, compatíveis com essa espécie de 
negócio jurídico (ESPÍNOLA, Os direitos reais limitados..., p. 251-253). Acerca da constituição 
testamentária de penhor assim escreveu Pontes de Miranda: “Ou o testador unilateralmente constituiu o 
penhor, ou unilateralmente outorgou podêres para a constituição dêle” (PONTES DE MIRANDA, 
Tratado de direito privado..., t. XX, p. 422). Note-se que não há acordo de constituição, mas sim 
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jurídico bilateral inter vivos, sejam quais forem as hipóteses, há de se ter em vista que o 

penhor é constituído sempre pela eficácia de um contrato123, de modo que se possa dizer 

que há uma pluralidade de contratos constitutivos124 de penhor, correspondentes, por 

exemplo, às diferentes espécies de penhor regradas pelo Código Civil.   

Portanto, o contrato constitutivo de penhor – denominado, doravante, por 

estipulação, simplesmente “contrato de penhor” –, celebra-se em função de uma operação 

econômica125, acessória, para o fim de gerar um direito real de garantia, correspondente à 

realização de valor sobre coisa móvel susceptível de alienação, em favor do titular da 

posição jurídica ativa na relação jurídica principal, de sorte que essa seja reforçada, isto é, 

desencorajem-se (em tese) o inadimplemento e a mora, neutralizando-se, também, 

assimetrias informativas entre as partes, reduzindo-se custos e reequibrando-se riscos. 

                                                                                                                                                    
declaração unilateral de constituição que não se bilateraliza em razão de qualquer conduta do beneficiário. 
Em outra parte de sua obra, Pontes de Miranda esclarece esse pensamento dizendo o seguinte: “Ao 
testador é facultado desmembrar, em direitos reais, a sua propriedade, ou deixar ao herdeiro ou legatário 
os direitos reais que têm sobre as coisas de outrem. No primeiro caso, o beneficiado adquire o direito real 
pelo simples fato da morte do testador e em virtude do testamento, se herdeiro (Código Civil art. 1572) ou 
legatário de legado puro e simples (art. 1690). Pode também legar direito que o herdeiro, ou, em geral, o 
onerado, deva procurar haver de outrem, dono da coisa, ou deixando a alguém a coisa, ordenar-lhe a 
constituição de direito real a favor do legatário. A um, lega ou deixa a coisa; a outro, o direito” (PONTES 
DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado: parte especial; direito das sucessões: 
sucessão testamentária; disposições testamentárias em geral, heranças e legados. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Borsoi, 1973, t. LVII, p. 208). Contra a primeira hipótese de penhor testamentário proposta pelo autor, 
erguem-se Gorla-Zanelli, a asseverar que o devedor poderia, ocultamente, alterar as garantias comuns dos 
credores com um vínculo que se tornaria eficaz depois da morte [GORLA-ZANELLI, Dell pegno delle 
ipoteche. In: GALGANO (org.), Commentario del Codice Civile Scialoja-Branca..., p. 53-54]. Por 
outro lado, Gabrielli admite a possibilidade da constituição testamentária de penhor, mediante uma 
disposição que obrigue o herdeiro a conceder a garantia (Pegno. In: Digesto..., p. 333).  

123 Quanto a isso, vide: CICCARELLO, Pegno..., p. 693. Sem qualquer assombro, pode-se afirmar que a 
constituição de penhor por eficácia de testamento é algo bastante raro no Brasil, senão fora de uso porque 
a pesquisa bibliográfica e jurisprudencial acerca disso não trouxe resultados. Por essa razão justifica-se a 
concentração do presente estudo no negócio jurídico constitutivo inter vivos, sobretudo porque a pesquisa 
realizada permite afirmar que isso corresponde às situações de normalidade (MEJÍAS GÓMEZ, Javier. 
Prenda de acciones. Cizur Menor: Aranzadi, 2002, p. 128-129). 

124 É constitutivo o contrato de cuja eficácia dependa o aparecimento de uma relação jurídica, em seu perfil 
duplo e correlativo, a saber: o nascimento de posições jurídicas ativas e passivas, no caso do penhor, 
pessoais e reais. Em sentido análogo, vide: BETTI, Teoria generale del negozio giuridico..., p. 9. 

125 Se o conceito de contrato é fundado em substrato econômico é de se ter em conta que esse, visto como 
conceito jurídico, está funcionalizado à operação econômica. Um fato que passa despercebido por muitos 
operadores do direito é que as operações jurídicas subordinam-se às operações econômicas e vice-versa. 
Então, admitindo-se que as operações econômicas correspondem a fenômenos em que a riqueza circula de 
modo objetivo, independente da indagação sobre a respectiva causa (vista nesse particular como motivo), 
é de se ver que, inegavelmente, há justaposição entre as operações jurídicas e econômicas, as primeiras 
assumindo caráter instrumental para as segundas, por mais heterogêneas que sejam umas e outras. Assim, 
a realização da operação econômica, curiosamente, se dá, no mundo jurídico, mais precisamente, no plano 
da eficácia, de modo que os efeitos dos contratos guardem íntima correspondência com a concretização 
das transferências de riqueza, que são o substrato dessas operações (ROPPO, Vincenzo. Il contratto. In: 
IUDICA, Giovanni (org.); ZATTI, Paolo (org.). Trattato di diritto privato. Milano: Giuffrè, 2001, p. 
73; ROPPO, Enzo. O contrato. Trad. do italiano para o português de Ana Coimbra e M. Januário C. 
Gomes. Coimbra: Almedina, 1988, p. 8-13 e p. 211-226). 
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A partir dessas premissas e, tendo-se como referência o direito positivo 

brasileiro, verifica-se que nem todas as constituições de penhor obedecem, 

necessariamente, aos mesmos moldes126, preservando, entretanto, alguma unidade 

estrutural. 

A principal razão disso é a funcionalidade econômica do objeto prestado em 

garantia, que pode ser decisiva para a consecução do cumprimento da prestação (do 

devedor) na relação jurídica principal.  

Esse não é um fato determinante para a formação do núcleo do contrato, 

mas certamente desempenha um papel fundamental para a sua eficácia, senão para a 

respectiva eficiência127.  

Outro motivo tem a ver com a natureza do objeto da prestação, que pode ser 

corpóreo ou incorpóreo. Isso sugere que se faça uma análise particularizada. Para tanto, 

foram tomadas quatro diferentes passagens do pensamento de Pontes de Miranda128.  

Na primeira, o autor afirma que o direito real de penhor supõe a posse por 

parte do credor pignoratício, quer imediata ou mediatamente, conforme a espécie de 

penhor que se esteja a cuidar. No ponto seguinte, foi escrito que o penhor surge do negócio 

de constituição somado à entrega da coisa.  

No terceiro passo, esclarece-se que esse negócio de constituição pode ser 

um acordo de constituição, ou negócio jurídico que seja unilateral em seu início, sendo, 

porém, bilateralizável na medida em que se faz atribuição do direito de penhor a alguém 

que tenha ou que terá a posse da coisa.  

A partir do momento em que o sujeito a quem foi feita a atribuição do 

penhor receber a posse do objeto prestado em garantia, o negócio se bilateralizará, posto 

que o ato de recebimento da posse terá a eficácia de manifestação negocial de vontade 

compatível com o recebimento da coisa em garantia de uma determinada dívida129. Na 

última passagem, o autor afirma que se o penhor recair sobre objeto corpóreo, a posse é 

elemento necessário.  

                                                 
126 PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado..., t. XX, p. 416. 
127 Eficiência é tomada na acepção proposta por Sztajn, nos seguintes termos: “aptidão para atingir o melhor 

resultado com o mínimo de erros ou perdas, obter ou visar o melhor rendimento, alcançar a função 
prevista de maneira mais produtiva” [SZTAJN, Rachel. Law and economics. In: ZYLBERSZTAJN, 
Decio (org.); SZTAJN, Rachel (org.). Direito & economia: análise econômica do direito e das 
organizações. Rio de Janeiro: Campus-Elsevier, 2005, p. 81]. 

128 PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado..., t. XX, p. 394, p. 413, p. 416 e p. 429-430. 
129 Para a facilitação da comunicação, esse negócio jurídico será doravante chamado simplesmente de 

negócio bilateralizável. 
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Aplicando-se o pensamento acima trazido ao caput do art. 1431 do Código 

Civil, é possível deduzir duas ordens de ideias ligadas à classificação da coisa empenhada 

como corpórea ou incorpórea.  

Então, se o objeto prestado em garantia for corpóreo, e a espécie de penhor 

não corresponder a nenhuma daquelas que estão previstas no parágrafo único do art. 1431 

do Código Civil, tem-se o seguinte:  

a) o penhor somente surgirá quando houver a transmissão da posse imediata 

da coisa empenhada (arts. 1431, caput do Código Civil);  

b) essa transmissão tem origem em um acordo de constituição (ou negócio 

bilateralizável) e um acordo de transmissão da posse (mediata ou imediata) que, 

conjugados, formam o núcleo do contrato de penhor;  

c) somente quando esse acordo de transmissão for cumprido (no plano da 

eficácia) é que haverá penhor, pois antes disso há apenas promessa de constituição de 

direito real e, portanto;  

d) o adimplemento do acordo de transmissão da posse é fator de eficácia 

para a constituição do penhor.  

Por outro lado, se a coisa empenhada for corpórea, e o penhor for rural, 

industrial, mercantil ou de veículos (art. 1431, parágrafo único), ou ainda se a coisa 

prestada em garantia for incorpórea130 (passível de pertencialização por documentos − art. 

1452, parágrafo único), pode-se inferir que:  

a) se o devedor pignoratício for desapossado da coisa corpórea empenhada, 

haverá inviabilidade da atividade, de modo que a garantia frustre a satisfação do crédito;  

b) a solução para que se supere esse problema implica desdobramento da 

posse, que pode se tornar mediata ou imediata, reservando-se a primeira ao credor e a 

segunda ao devedor pignoratício;  

c) caso o objeto empenhado seja incorpóreo (por exemplo: o penhor de 

direitos), o acordo de transmissão da posse há, necessariamente, de se referir a pertenças 

do direito, como os documentos comprobatórios, tais como certificados de depósitos, 

instrumentos de contratos e recibos de quotas de fundos de investimento;  

d) em qualquer hipótese em que o adimplemento do acordo de transmissão 

não for bastante como fator de eficácia para o surgimento do penhor, o direito real de 

                                                 
130 Sem qualquer razão, a crítica de Remedios Aranda Rodrígues, conquanto objetos incorpóreos como os 

créditos não são passíveis de serem possuídos, mas suas pertanças as são (ARANDA, Remedios 
Rodríguez. La prenda de créditos. Madrid: Marcial Pons, 1996, p. 108). 
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garantia constituir-se-á pela soma do acordo de constituição com o registro. Daí, falar-se 

em registro constitutivo. 

Então, a se partir da premissa de que o mundo jurídico se organiza de 

maneira lógica, em três planos paralelos e sucessivos (da existência, da validade e da 

eficácia), é de se concluir que a elaboração de um modelo de contrato destinado à 

constituição do penhor deve, necessariamente, começar pela identificação de seus 

elementos de existência, para que, em etapas subsequentes, sejam cuidados os seus 

requisitos de validade e fatores de eficácia131. Cumprir essa tarefa é uma das propostas 

deste trabalho. 

Entretanto, ao se colocar o enfoque exclusivamente teórico de lado, 

percebe-se um problema muito mais profundo, porquanto o penhor − a mais antiga e 

difundida das garantias mobiliárias – e o seu contrato, dissociados desse contexto 

socioeconômico, não se mostram idôneos para a satisfação das exigências da proteção do 

crédito, desde o advento da sociedade industrial132. 

Em outras palavras — e nisso reside uma crítica —, significa que bastaria 

pequena atenção do intérprete para que aparecesse flagrante descompasso entre as 

exigências da vida econômica e a lei. 

Essa crítica é de se afirmar, porque a criação de modelos de operações 

econômicas, relativas ao fornecimento de crédito, não se justapõe exata e automaticamente 

às espécies de penhor previstas no Código Civil133.  

Na realidade, contratos como o mútuo, o financiamento e a abertura de 

crédito, dentre outros, são celebrados, no varejo, com o emprego de técnicas matemáticas 

que, dentre outros dados cadastrais e quantitativos, analisam indicadores 

                                                 
131 Essa terminologia (elementos de existência, requisitos de validade e fatores de eficácia) foi fixada na 

seguinte obra: JUNQUEIRA DE AZEVEDO, Negócio jurídico: existência, validade e eficácia..., p. 26-
61. 

132 TUCCI, Garanzia..., p. 592. 
133 Isso, definitivamente, não é novidade. Num exercício histórico, Angelo Belfiore relata a inadequação do 

modelo legal de penhor (sob a vigência do Código Civil italiano de 1865) fundado na transmissão da 
posse imediata da coisa empenhada ao credor pignoratício, notadamente em função do fenômeno de 
industrialização experimentado pela Itália no período compreendido entre o último quarto do século XIX 
e o primeiro do século XX. Nesse contexto, teria havido uma mudança no cenário do mercado de 
créditos, em especial para a aquisição de objetos móveis, que o penhor não se revelou idôneo para 
garantir, justamente porque esse modelo se pautava pela transmissão da posse imediata do objeto 
empenhado, quer por privar o adquirente da coisa em si, quer por interferir no desempenho da atividade 
do tomador do crédito (BELFIORE, Angelo. Interpretazione e dommatica nella teoria dei diritti reali. 
Milano: Giuffrè, 1979, p. 526-531).  
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sociodemográficos, comprometimento de renda e características comportamentais dos 

devedores, muitas vezes, pessoas físicas ou pequenos empresários134.  

Nesse sentido, tais técnicas levarão em conta as dimensões da atividade que 

demande o crédito, o fim a ser atingido, o desempenho, por exemplo, da indústria, do 

comércio, da agricultura, da pecuária ou dos transportes, naquele setor específico e qual a 

“sensibilidade” ou “permeabilidade” do mercado ao escopo.  

O fato é que tanto para pessoas naturais, como para pessoas coletivas, 

estuda-se, matematicamente, qual a capacidade de comprometimento de renda ou de fluxo 

de caixa e a implementação de políticas públicas de fomento às atividades acima indicadas. 

Hoje não há qualquer sombra de dúvida, notadamente no contexto 

empresarial135, de que os créditos podem ser objeto de negócios jurídicos, e sua 

transmissão quer por cessão de crédito, quer por assunção de dívida, seja um mecanismo 

autêntico de geração de riqueza136. Isso reflete nas garantias.  

Então, é prática corrente que o contrato a ser celebrado (normalmente por 

adesão) resulte da adequação do devedor a um determinado perfil adrede definido − 

submetido a um modelo estatístico (formulado com base em acervos de dados mantidos 

pelos fornecedores de crédito, que dentre outros indicadores colhem dados bancários, de 

cartórios de protestos e de distribuidores da justiça comum).  

Esse modelo, de antemão, avalia matematicamente os riscos de mora 

debitoris e de inadimplemento e, sem embargo do lucro pretendido, determina a 

                                                 
134 Esclareça-se que a palavra “empresário” corresponde, nessa passagem, à noção contida no art. 966 do 

Código Civil. 
135 O Código Civil de 2002 colocou de lado as antigas noções de comerciante e de atos de comércio e de 

mercancia, em favor das noções de empresa e de empresário, seguindo forte influência do Código Civil 
italiano de 1942 (SALOMÃO FILHO, Calixto. A fattispecie empresário no Código Civil de 2002. 
Revista do advogado. AASP: São Paulo, mar. 2008, n. 96, p. 11-13). Nesse sentido, fala-se hoje, mais 
propriamente em direito de empresa e não em direito comercial ou mercantil. Assim, de acordo com o 
caput do art. 966 do Código Civil, é empresário “quem exerce profissionalmente atividade econômica 
organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços”, excluídos deste rol os profissionais 
intelectuais, cientistas e artistas, mesmo que contando com auxiliares e colaboradores, exceto “se o 
exercício da profissão constituir elemento de empresa” (parágrafo único). A atividade empresarial 
subordina-se a este conceito, que abrange tanto a pessoa física, titular de firma individual, como a 
sociedade empresarial [WALD, Arnoldo. Do direito de empresa; arts. 966 a 1.195. In: TEIXEIRA, Sálvio 
de Figueiredo (Coord.). Comentários ao novo Código Civil. Rio de Janeiro: Forense. 2005, v. XIV, p. 
17-46 e SZTAJN, Direito de empresa. In: VILLAÇA, Código Civil comentado..., v. XI, p. 75-89]. Por 
derradeiro, esclareça-se que nesse trabalho a locução penhor mercantil é utilizada de maneira frequente, 
apenas para o fim de que se guarde correspondência direta à linguagem consagrada pelo Código Civil, 
muito embora esteja por detrás disso a atividade empresarial. 

136 Nesse sentido, vide: LEONARDO, Rodrigo Xavier. A cessão de créditos: reflexões sobre a causalidade 
na transmissão de bens no direito brasileiro. Disponível em: <www.rodrigoxavierleonardo.com.br>. 
Acesso em: 06 jan. 2008. 
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remuneração do capital e qual a garantia exigível que, no caso do penhor, é sempre 

acessória e segue a sorte do crédito garantido, mesmo na sua circulação137.  

Isso, paradoxalmente, há de encontrar correspondência naquilo que previu a 

lei, malgrado pareça ser evidente a inversão das assimetrias informativas, facilitando-se 

toda sorte de abusos, vez que os credores passariam a disputar um jogo de cartas marcadas. 

Talvez por isso, na prática, o contrato de penhor tenha perdido espaço para 

o de alienação fiduciária em garantia. Nesse sentido, pode ser que o direito real de penhor 

seja menos interessante para agentes financeiros do que a propriedade fiduciária.   

Isso, fundamentalmente, em razão das ações pignoratícias de força 

executiva parecerem menos eficientes (ou como será visto no sexto capítulo deste trabalho, 

território inexplorado) e, portanto, pouco atrativas em comparação à ação de busca e 

apreensão derivada da propriedade fiduciária. Realmente, o contrato de penhor carece de 

técnicas atualizadas. 

 
1.5 Conclusões deste capítulo 

Para além da ideia de garantia geral das obrigações, há garantias especiais 

destinadas, no campo econômico, a corrigir as assimetrias informativas que há entre as 

partes credora e devedora e, com isso, diminuir os riscos e os custos, as mais das vezes 

correspondentes aos efeitos nocivos da seleção adversa e do moral hazard.  

Essas garantias especiais favorecem o mercado de créditos e, num sentido 

mais propriamente jurídico, são adaptadas a dar uma segurança mais consistente às partes, 

quer em termos de ampliação subjetiva da responsabilidade (garantias pessoais), quer em 

termos de especialização de um determinado objeto para a satisfação do crédito (garantias 

reais). 

As garantias reais são tanto direitos reais em garantia como de garantia, 

sem que ambos jamais se confundam. O penhor é direito real de garantia, marcado não 

apenas pela sequela e preferência, mas também caracterizado pelo poder executivo que se 

confere ao seu titular, redundante, em grande parte e, em princípio, na realização do valor 

da coisa especializada em garantia, quer por eficácia de ação executiva, quer por poder 

outorgado pelo devedor pignoratício, ou ainda por autotutela. 

                                                 
137 BARASSI, Lodovico. I diritti reali limitati: in particolare l’usufrutto e le servitu. Milano: Giuffrè, 1947, 

p. 13. 
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A aparição do direito de penhor pode ocorrer, normalmente, por eficácia de 

contrato celebrado especificamente para esse fim. Desse modo, reflete-se no direito real 

limitado a matéria de fundo econômico-social que é veiculada pelo contrato de penhor e 

pelo contrato (principal) gerador do crédito garantido, malgrado verifique-se o 

descompasso entre as exigências da vida econômica e o esquematismo do Código Civil. 

Então, feitas as distinções necessárias, estipulados os conceitos acima e 

encontradas (em caráter introdutório) essas conclusões, cumpre agora desempenhar a tarefa 

reclamada no início deste trabalho, relativa à atualização das técnicas pertinentes ao 

contrato de penhor, analisando sua estruturação nos três planos do mundo jurídico, seus 

efeitos obrigacionais e reais, além de suas ações e seus novos problemas. 
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2 ELEMENTOS DE EXISTÊNCIA DO CONTRATO DE PENHOR 
 
2.1 Elementos gerais extrínsecos e intrínsecos do contrato de penhor 

Os elementos gerais extrínsecos138 do contrato de penhor são os agentes, 

lugar e tempo. Em sentido mais preciso, convém falar em os sujeitos e não agentes, visto 

que, simplesmente, sem eles não há contrato algum, pois é impossível a hipótese de 

contrato assubjetivado, de sorte que não faça o menor sentido pensar-se em contrato de 

penhor sem credor e devedor pignoratício que comporão as partes contratuais. 

Quanto ao lugar e o tempo, é de se destacar que o aspecto espaço-temporal, 

peculiar ao mundo dos fatos, é imprescindível para que ocorra o fenômeno da incidência. 

Dessa maneira, resta evidente que todos esses elementos gerais extrínsecos são 

pressupostos e antecedentes ao contrato de penhor. 

Por outro lado, o primeiro dos elementos gerais intrínsecos do contrato de 

penhor diz respeito à forma que as declarações negociais assumem. Essas se revestem da 

forma escrita (que é expressa e ativa), quer por instrumento público, quer por instrumento 

particular, segundo os arts. 1432, 1438, 1448, 1452 e 1462 do Código Civil139. 

Já o objeto do contrato de penhor abrangeria todo o seu conteúdo e poderia 

ser sintetizado na constituição de direito real de garantia sobre coisa móvel passível de ser 

alienada, conforme o caput do art. 1431 e os arts. 1442, 1444, 1447, 1451, 1458 e 1461, 

todos do Código Civil140. 

Já, as circunstâncias negociais141 do contrato de penhor revelam algo muito 

mais complexo. Isso vale dizer que no meio social em que o contrato de penhor for 

                                                 
138 Os elementos gerais são aqueles sem os quais qualquer negócio jurídico não poderá sequer pensar-se 

como tal. Classificam-se como extrínsecos (ou pressupostos) e intrínsecos (ou constitutivos). Os 
primeiros podem ser exemplificados por agente, lugar e tempo, enquanto os segundos se exemplificam 
por forma, objeto e circunstâncias negociais. (JUNQUEIRA DE AZEVEDO, Negócio jurídico: 
existência, validade e eficácia..., p. 32-40).  

139 Em sentido análogo, vide: WALDEMAR FERREIRA, Tratado de direito comercial..., v. 11, p. 447-
448. Apenas para efeitos comparativos, acrescente-se que no direito italiano a forma do contrato de 
penhor é livre. Nesse sentido, vide: GABRIELLI, Il pegno. In: SACCO, Trattato di diritto civile..., p. 
95. 

140 Por óbvio que se não houver objeto a ser empenhado ou se este for inempenhável, não haverá penhor. 
Quanto a isso, vide: SÃO PAULO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 
Apelação n.° 901.424-2. Rel. Des. Windor Santos. Data de registro 06.09.2005. Disponível em: <www. 
www.tj.sp.gov.br>. Acesso em: 26 abr. 2011.  

141 Após longo estudo acerca das distinções existentes entre as vontades de declarar, de conteúdo e de 
comportamento, Antonio Junqueira de Azevedo esclarece que as circunstâncias negociais são aquelas 
que, uma vez reconhecidas pela sociedade, vão dar uma espécie de aura de juridicidade às declarações 
negociais, de modo que essas, no contexto cultural em que se inserem, serão tidas como aptas para a 
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celebrado, os comportamentos142 do credor e do devedor pignoratício, quer no acordo de 

constituição, quer no acordo de transmissão da posse, ou ainda para o adimplemento desse, 

ou mais quando do registro, haverão de ser social e tipicamente reconhecíveis143, como 

dirigidos à produção de efeitos jurídicos.  

Tais efeitos poderiam variar, por exemplo, da formação do núcleo do 

contrato de penhor à sua completa validação e eficacização, de sorte que venha à luz o 

direito real de garantia. Então, pode-se concluir que as circunstâncias negociais do contrato 

de penhor, em grande parte, traduzem o contexto econômico e social em que a garantia se 

insere. 

Concretizem-se um pouco essas ideias com um exemplo, extraído de dados 

de campo, coletados pela observação de pessoas que empenhavam joias e relógios numa 

agência da Caixa Econômica Federal na capital de São Paulo:  

a) neste caso, as pessoas buscavam especificamente uma “agência de 

penhores”; 

b) uma vez dentro da agência – por vezes, com feições constrangidas – 

informavam-se do lugar no qual se empenhavam objetos; 

c) então, dirigiam-se a uma sala identificada para a consecução de crédito 

mediante, curiosamente, a celebração de contatos de penhor, que embora fossem 

acessórios, guardavam – no mundo dos fatos – importância maior do que aqueles que lhe 

seriam principais; 

d) esses “candidatos” a devedores pignoratícios eram chamados segundo a 

ordem de chegada, mediante “senhas” especialmente indicadas com a rubrica penhor e, tão 

logo fossem atendidos, exibiam o objeto empenhável ao bancário que os recebera e 

e) assim, um observador minimamente atento poderia perceber em sentido 

social e econômico o modelo de conduta que se traduziria, em instantes, em constituição de 

direito real de penhor. 

 
                                                                                                                                                    

produção de efeitos jurídicos, caracterizando, assim, sua essência (JUNQUEIRA DE AZEVEDO, 
Negócio jurídico: existência, validade e eficácia..., p. 118-140). 

142 Em sentido menos abrangente, vide: MIRANDA, Custódio da Piedade Ubaldino. Teoria geral do 
negócio jurídico. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 47. 

143 Isso não significa que as circunstâncias negociais do contrato de penhor correspondam, necessariamente, a 
tipos sociais. As circunstâncias negociais são elemento de existência de um negócio jurídico, enquanto os 
tipos sociais, as mais das vezes, antecedem a estruturação jurídica do contrato típico ou mesmo atípico, 
conforme se destinem à satisfação de determinados interesses − socialmente úteis −, veiculados por seus 
agentes (FERRI, Giovanni B. Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico. Milano: Giuffrè, 1966, p. 
221-225). 
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2.2 Elementos categoriais inderrogáveis e derrogáveis do contrato de penhor 

Inicie-se pelos elementos categoriais144 inderrogáveis do contrato de 

penhor. Para tanto, é necessário introduzir algumas informações preliminares. Assim, 

tome-se como ponto de partida o fato de que o tipo contratual relativo ao penhor não se 

caracteriza pela forma, mas sim por outro elemento geral intrínseco, a saber: o objeto.  

Disso se infere que sua caracterização típica é objetiva ou, em outras 

palavras, o contrato de penhor é marcado por elementos categoriais inderrogáveis 

objetivos, do que se conclui, necessariamente, que o contrato de penhor é causal145, 

conforme já se adiantou. Além disso, é possível inferir, à luz do que foi lançado acima, que 

o objeto do contrato de penhor é típico. 

Então, sem qualquer retrocesso ou apoio na visão romanística do século 

XIX, é admissível pensar que há um tipo contratual para o penhor − previsto no Livro III 

da Parte Especial do Código Civil146 − ao qual se subordinam as diversas espécies de 

penhor retratadas em lei.  

Nesse contexto, os elementos categoriais inderrogáveis do contrato de 

penhor não apenas seriam objetivos, mas típicos e referentes a outro fato jurídico anterior 

ao contrato e que o justifica. 

Portanto, conforme o pensamento acima exposto, é possível concluir que o 

contrato de penhor tem elementos categoriais inderrogáveis objetivos e com causa 

pressuposta147.  

Em verdade, essa causa não compõe o suporte fático do contrato de penhor, 

mas os elementos categoriais inderrogáveis desse negócio jurídico fazem referência a essa, 

que, em sentido objetivo, só pode ser uma: garantir.  

Por isso, o regime jurídico do contrato de penhor é determinado pelos 

elementos categoriais inderrogáveis do tipo. Esses, segundo o modelo proposto por Pontes 

de Miranda, acabam por configurar o núcleo do suporte fático do contrato, quer como 
                                                 
144 Os elementos categoriais do contrato de penhor são aqueles que “caracterizam a natureza jurídica de cada 

tipo de negócio” e se dividem em duas espécies, a saber: os derrogáveis ou naturais, que podem ser 
afastados pela vontade das partes, e os inderrogáveis ou essenciais que, contrariamente, são inafastáveis, 
pois são definidores da categoria do negócio (JUNQUEIRA DE AZEVEDO, Negócio jurídico: 
existência, validade e eficácia..., p. 35).  

145 Quanto a isso, vide a nota n.º 88. 
146 Isso também era verificável no Livro II da Parte Especial do Código Civil de 1916. Observer-se que isso 

pode ser inferido a partir da leitura de página há muitos anos escrita por Affonso Fraga (FRAGA, 
Direitos reais de garantia..., p. 140). 

147 JUNQUEIRA DE AZEVEDO, Negócio jurídico: existência, validade e eficácia..., p. 147-150. 
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cerne, quer como elemento completante do núcleo. São os já referidos acordos de 

constituição e de transmissão da posse da coisa empenhada, respectivamente. 

O acordo de constituição pode alcançar o plano da existência por si mesmo 

e independe da posse e do acordo em razão do qual essa se transmite, o que vale dizer: é 

um negócio jurídico (existente, válido e eficaz) apto a gerar uma relação jurídica entre as 

partes (eficácia obrigacional), mas não direito real de penhor (eficácia real).  

O núcleo do acordo de constituição consiste no consentimento declarado 

pelas partes, no sentido de que o credor pignoratício aceita que uma determinada coisa 

móvel e passível de alienação se preste a servir de garantia do cumprimento de uma 

obrigação principal, segundo os moldes do direito positivo, enquanto o devedor 

pignoratício concorda com tal prestação para, depois, ver a coisa empenhada ser restituída, 

conforme os arts. 1436 e 1437 do Código Civil. Tudo isso há de ser executado mediante 

outro acordo (a ser celebrado) acerca da transmissão da posse da coisa empenhada148.  

Disso se infere que o contrato de penhor tem um suporte fático compósito, o 

isto é: não há suficiência no acordo de constituição149, para formação do núcleo do contrato 

de penhor, simplesmente porque não se celebrou acordo algum quanto à transmissão da 

posse. Isso significa que às declarações negociais congruentes, que se inscrevem no núcleo 

do acordo de constituição ou do negócio bilateralizável, deve ser somado outro elemento 

volitivo que as complete150 e que seja destinado ao seu cumprimento, ou seja: a garantia. 

Outro ponto saliente do acordo de constituição do contrato de penhor se 

refere à sua causa. Como acima foi afirmado, o acordo de constituição é negócio jurídico 

causal. Sua causa funcional é clara e não pode ser outra a não ser a de garantir151.  

Contudo, é indispensável que se leve em conta a sua causa de atribuição 

patrimonial152. Partindo-se da premissa de que a garantia pignoratícia é a atribuição 

                                                 
148 Por uma questão de simplificação, toda vez que se fizer alusão à transmissão da posse da coisa 

empenhada, admita-se que se inclui nesta operação a entrega dos documentos comprobatórios de direitos 
empenhados, conforme o parágrafo único do art. 1452 do Código Civil. 

149 Como também no negócio bilateralizável. 
150 PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado..., t. III, p. 11-12. 
151 Quanto a isso, vide: NAPOLETANO, Vincenzo; BARBIERI, Ezio Maria; NOVITÀ, Mario. I contratti 

reali: mutuo − deposito − comodato − pegno − contrato estimatorio. 2. ed. Torino: UTET, 1979, p. 461. 
152 De acordo com von Tuhr [von TUHR, Andreas. Derecho civil: teoría general del derecho civil alemán; 

los hechos jurídicos (continuación). Trad. do alemão para o espanhol de Tito Ravá. Madrid: Marcial Pons, 
2005, v. III p. 45], por atribuição deve ser entendido todo negócio jurídico, em virtude do qual uma 
pessoa “A” proporciona benefício patrimonial a outra “B”. Tal benefício pode se dar da seguinte maneira: 
a) o patrimônio de “B” resulta maior do que antes pela agregação de novas posições ativas, ou em razão 
da valorização das posições ativas já existentes em seu patrimônio, ou ainda pela extinção de uma 
obrigação que gravava o setor patrimonial de sua esfera jurídica, sempre pela atividade de “A” e; b) o 
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patrimonial153, tome-se o que Pontes de Miranda154 escreveu: “há sempre causa na 

atribuição”.  

Essa afirmação ganha maior sentido na medida em que se explica155 que, 

embora toda atribuição patrimonial tenha como efeito imediato a produção de um benefício 

ao seu destinatário, essa não se dá sem que haja uma razão. Então, a atribuição patrimonial 

se presta para a consecução de um fim imediato, mediato, ou último. 

Tais fins e os respectivos motivos somente seriam significantes para o direito 

enquanto antecedessem imediatamente à atribuição, determinando, portanto, o conjunto de 

normas a que esta se submeteria156.  

Nesse sentido, esse fim jurídico da atribuição patrimonial (determinante das 

características jurídicas da atribuição), deveria ser tratado tecnicamente como causa. 

Assim a atribuição patrimonial há de ser estabelecida pelas relações jurídicas existentes 

entre as partes, ou entre essas e terceiros, e não pelo conteúdo econômico das prestações157.  

                                                                                                                                                    
patrimônio de “B” aumenta porque “A” lhe evita a respectiva diminuição potencial, oferecendo-lhe 
garantias, ou evitando-lhe desembolsos, ou ainda impedindo que ocorra um evento que diminuiria a parte 
ativa do setor patrimonial de sua esfera jurídica. Segundo tal autor, nos casos em que se constitui o direito 
real de penhor, a atribuição patrimonial se dá por eficácia de negócio jurídico de disposição ou atos e de 
operações jurídicas assemeladas (von TUHR, Derecho civil..., t. III, p. 46-48), como por exemplo aquelas 
em que um sujeito (consumidor, freguês, rendeiro ou locatário) introduz coisas móveis em hospedaria, 
pousada, restaurante, prédio urbano ou rústico, nos termos dos incisos I e II ao art. 1467 do Código Civil. 

153 Quando o credor recebe (mesmo que de terceiro) uma garantia real, prestada em correspondência a 
constituição de uma dívida, ou a posteriori, em razão de uma moratória, há atribuição patrimonial feita a 
título oneroso de sorte que se contitua a garantia em contrapartida do crédito. Acerca disso, vide: MOTA 
PINTO, Carlos Alberto da. Onerosidade e gratuidade das garantias de dívidas de terceiro na doutrina da 
falência e da impugnação pauliana. In: Estudos em homenagem ao prof. doutor J. J. Teixeira Ribeiro: 
Iuridica. Coimbra, 1983, v. III, p. 101. 

154 PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado..., t. III, p. 79. 
155 von TUHR, Derecho civil..., t. III, p. 57-58. 
156 Há correlação entre motivo e causa de atribuição patrimonial, todavia, isso não importa em confusão 

conceitual com a chamada causa-motivo. Esta guarda relação com a razão psicológica ou objetiva que 
leva à celebração do contrato, e se desdobra em duas subespécies, a saber: a causa impulsiva e a justa 
causa. De acordo com Gorostiaga, a causa impulsiva consiste no simples motivo que determina a 
realização de um ato jurídico (GOROSTIAGA, Norberto. La causa en las obligaciones. Buenos Aires: 
Editorial Ideas, 1944, p. 346). A justa causa, enquanto modalidade de causa-motivo liga-se diretamente 
com a causa razoável e com a causa suficiente (PENTEADO, Luciano de Camargo. Doação com 
encargo e causa contratual. Campinas: Millenium, 2004, p. 84). Para maiores aprofundamentos, vide: 
BESSONE, Mario. Causa tipica e “motivo” del contratto, dogmi di teoria generale, orientamenti della 
giurisprudenza. In: ALPA, Guido; BESSONE, Mario; ROPPO, Enzo. Rischio contrattuale e autonomia 
privata. Napoli: Jovene, 1982, p. 13-33. 

157 Acrescente-se a isso as seguintes palavras de Pontes de Miranda: “a causa importa, quando se tem de 
saber qual o ato jurídico de que é efeito a atribuição. Sabendo-se qual foi a causa, sabe-se qual foi a 
atribuição, e a tal tipo de atribuições correspondem regras jurídicas comuns, − junto a regras jurídicas à 
parte, peculiares ao tipo de ato jurídico, ou à espécie de ato jurídico, e não concernentes à atribuição em 
si” (PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado..., t. III, p. 81).  
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Daí falar-se, tradicionalmente, em causa credendi, causa solvendi e causa 

donandi, dentre outras acepções possíveis158.  

Então, a causa de atribuição patrimonial do acordo de constituição (cerne do 

contrato de penhor) é idêntica à do contrato de penhor em si mesmo e consiste no contrato 

de crédito159 a ser garantido160 e não compõe o suporte fático do acordo de constituição. 

Essa causa, segundo Pontes de Miranda, é solvendi. Assim escreveu o autor:  
A prestação de garantia também supõe relação jurídica, logicamente posterius 
entre o que presta e o que é credor, ou entre o credor e outrem a favor de quem se 
presta. Num e noutro caso, embora se trate de segurança (que não deixa de ser 
atribuição), a causa é solvendi, salvo se se quer criar causa à parte, estreitando-se 
o conceito de causa solvendi. Não há por onde se negar que o prestador de 
garantia pignoratícia, hipotecária, anticrética, ou de fiança, pratica ato com causa 
solvendi161. 

 

Nesse contexto, imagine-se que um sujeito adquira um crédito em razão da 

devolução (ou transmissão a terceiro) de sua atribuição. Parece ser justamente esse o caso 

do acordo de constituição de penhor, pelo qual o devedor pignoratício promete prestar em 

garantia determinada coisa móvel, para depois recebê-la de volta. 

Então, uma única atribuição patrimonial pode ter duas causas. Assim, 

dependendo do enfoque que se dá à análise da relação jurídica que há entre o credor e o 

devedor pignoratício, é possível cogitar numa certa ambivalência entre a causa solvendi e a 

causa credendi, ou ainda n’algum caráter acessório, podendo-se mesmo imaginar uma 
                                                 
158 A título de complementação, acrescente-se que se fala também em a causa novandi, causa dotis 

constituendae e a causa condicionis implendae (ENNECCERUS, Ludwig. Parte general: nacimiento, 
extinción y modificación de los derechos subjetivos − pretensiones y excepciones − ejercicio y 
aseguramiento de los derechos. In: ENNECCERUS, Ludwig; KIPP, Theodor; WOLF, Martin. Tratado 
de derecho civil. Rev. Hans Carl Nipperdey. Trad. do alemão para o espanhol de Blas Pérez González e 
José Alguer. 3.ed. Barcelona: Casa Editorial Bosch, 1970, t. I, v. 2, primeira parte, p. 106). 

159 A noção de contrato de crédito normalmente remete ao protótipo da categoria, a saber: o contrato de 
mútuo.  Isso é significativo para que se determinem estrutura e função categoriais, malgrado sejam os 
contratos de crédito, qualificados muito mais em sentido econômico, do que propriamente jurídico 
(pense-se, por exemplo, nas chamadas operações bancárias ativas). A se tratar de contratos de crédito, 
pensa-se, em geral, no aproveitamento, experimentado por uma das partes, de dinheiro, ou de outra coisa 
fungível. Esse aproveitamento decorre de transmissão da propriedade (e não do gozo) e tem como 
contrapartida o surgimento da obrigação de restituir tantundem, depois de certo tempo. Portanto, nos 
contratos de crédito, há finalidade, ao menos análoga, a de empréstimo. Isso sobreleva a função 
econômica da categoria, que se presta a veicular operações de crédito, assim como põe em destaque o 
papel do crédito enquanto atribuição patrimonial. Nesse contexto se inserem, além do mútuo, o mútuo de 
escopo, o financiamento, a abertura de crédito, a antecipação bancária, dentre outros (LUMINOSO, 
Angelo. I contratti tipici e atipici. In: IUDICA, Giovanni (org.); ZATTI, Paolo (org.). Trattato di diritto 
privato. Milano: Giuffrè, 1995, p. 669-677; LORENZETTI, Ricardo Luis. Contratos: Parte especial. 
Colab. de Gonzalo Sozzo. 6.ed. Buenos Aires: Rubinzal, 2003, t. II, p. 333-334; DÁVALOS, Carlos 
Felipe Mejía. Derecho bancario y contratos de crédito: títulos y contratos de crédito, quiebras. 2. ed. 
HARLA: México (D. F.), 1992, t. II, p. 706-707). 

160 VEIGA COPO, Abel Benito. La prenda de acciones. Madrid: Civitas, 2002, p. 70.  
161 PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado..., t. III, p. 84. 
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causa secundária162, que se torna progressivamente mais nítida à medida que se forma e se 

cumpre o acordo de transmissão da posse. 

A esse propósito, como já foi afirmado, apenas o cerne do suporte fático do 

contrato de penhor é, em princípio, insuficiente para a incidência da norma. É de se pensar, 

então, no elemento completante do núcleo: o acordo de transmissão da posse.  

Esse é previsto pelo acordo de constituição e surge para o fim de lhe dar 

cumprimento, somando-lhe sua própria eficácia, que induz a prática de atos-fatos jurídicos, 

atos jurídicos em sentido estrito e negócios jurídicos de disposição e adimplemento 

comprometidos com o direito das coisas (por exemplo: tradição simples, brevi e longa 

manu, o constituto possessório e a cessão da pretensão de entrega da coisa), de modo que 

só nascerá direito real de garantia quando de seu cumprimento. Acerca disso, são 

esclarecedoras as palavras de Pontes de Miranda:  
No direito das coisas, o acôrdo de transmissão é negócio jurídico bilateral, que 
alguns juristas entendem ser, apenas, elemento consensual do suporte fáctico. a) 
O contrato de direito das coisas (dinglicher Vertrag), que escritores italianos, 
espanhóis e franceses traduzem, erroneamente, por contrato real, seria composto 
do acôrdo + a posse, ou do acôrdo + a transcrição do registo de imóveis. O 
acôrdo apenas seria primeiro passo. Apareceria, então, o chamado efeito 
preliminar ou prévio! Mas tal cisão amputa. O acôrdo de transmissão é, por si só, 
negócio jurídico; a eficácia real resulta de outro fato jurídico, que é a tradição ou 
do registo. Não há qualquer efeito prévio; há efeito próprio de acordo e efeito do 
ato que em virtude dêle se obtém (a tradição, o registo)163. 

 

Então se inferem duas conclusões: a) a eficácia do acordo de transmissão da 

posse (negócio de direito das coisas) não se confunde com os efeitos reais dos atos que se 

prestam ao fim de lhe dar cumprimento164 e b) que o acordo de transmissão da posse é 

negócio jurídico marcado pela causalidade.  

Quanto à última conclusão, é de se dizer, mais precisamente, que o acordo 

de transmissão é celebrado solvendi causa. Nesse particular há importante diferença entre a 

constituição do penhor no Brasil e na Alemanha.  

Isso porque no sistema alemão, a aquisição e a transmissão de direitos reais 

exigem que se celebre, não apenas um negócio jurídico basal, tal como o acordo de 

constituição brasileiro, mas também um acordo absolutamente abstrato165 (Einigung), a 

                                                 
162 von TUHR, Derecho civil..., t. III, p. 70-72. 
163 PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado..., t. III, p. 210. Maiores precisões terminológicas 

referentes à utilização da palavra tradição serão feitas no quarto capítulo deste trabalho, no qual há de se 
explicar em quais casos o autor referido emprega-a como entrega ou como acordo de transmissão. 

164 Note-se que o acordo de transmissão é negócio jurídico tendente a propiciar a constituição de um direito 
real limitado, sem, contudo, ter essa eficácia. 

165 BESSONE, Darcy. Do contrato: teoria geral. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 48-49. 
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teor do que está previsto no BGB166 em seus §§ 873167 e 929168, enquanto no Brasil o 

acordo de transmissão é apenas relativamente abstrato, o que implica, portanto, alguma 

causalidade. 

A respeito da Einigung, assim falou Tomasetti Jr.169: “Após o contrato 

obrigacional, os alemães falam em acordo de transmissão (Einigung) e não contrato de 

direito das coisas. O significado de Einigung é acordo de transmissão”.  

Tal civilista prossegue esclarecendo que a Einigung foi tratada por Pontes 

de Miranda como negócio juri-real, acrescentando ainda que “Os alemães, sob a influência 

de Savigny, perceberam contratos cujos efeitos não se expandiam somente no campo do 

direito das obrigações, mas também no campo do direito das coisas”.  

Para o autor, a Einigung pertence ao campo do direito das coisas170. Sendo 

admissível cogitar, luz do pensamento do privatista referido, que o acordo abstrato171 

(Einigung) que aparece nos §§ 873 e 829 do BGB é um contrato172.  

                                                 
166 Nas oportunidades em que se fizer alguma referência ao Código Civil alemão, o texto referido será 

extraído da tradução do BGB para a língua espanhola elaborada por Carlos Melon Infante [MELON, 
Carlos Infante. Código Civil aleman (BGB). In: ENNECCERUS, Ludwig; KIPP, Theodor; WOLF, 
Martin. Tratado de derecho civil: apéndice. Barcelona: Casa Editorial Bosch, 1994]. 

167 “Para la transmissión de la propiedad de uma finca, para el gravamen de una  finca con um derecho, así 
como para la transmissión o gravamen de semejante derecho, es necesario el acuerdo del titular y de la 
outra parte sobre la producción de la modificación jurídica y la inscrpción de dicha modificación 
jurídica em el Registro, em tanto que la ley no prescriba outra cosa. Antes de la inscripción los 
interesados sólo están vinculados acuerdo, si las declaraciones se han emitido ante la Oficina del 
Registro o se han entregado a ésta o si el titular ha entregado a la outra parte una autorización de 
inscripción conforme a las disposiciones de la Ordenanza Registral” [MELON, Código Civil Aleman 
(BGB). In: ENNECCERUS-KIPP-WOLF, Tratado de derecho civil: apéndice..., p. 183]. 

168 “Para la transmission de la propiedad de uma cosa mueble es necesario que el proprietario entregue la 
cosa al adquirente y que ambos estén de acuerdo em la circunstancia de que la propiedad debe 
transmitirse. Si el adquirente está em posesión de la cosa, basta el acuerdo sobre el traspaso de la 
propiedad” (MELON, Código Civil Aleman (BGB). In: ENNECCERUS-KIPP-WOLF, Tratado de 
derecho civil: apéndice..., p. 197). 

169 TOMASETTI JR., Alcides. Fundamentos do direito dos contratos: anotações brevemente revistas pelo 
docente no decurso de disciplina ministrada em nível de pós-graduação na Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo. São Paulo, 1999, p. 130. 

170 Nesse sentido, vide: MOREIRA ALVES, José Carlos. Da alienação fiduciária em garantia. 3. ed. Rio 
de Janeiro: Forense, 1987, p. 53-55. Vide também: BARDAWIL PENTEADO, Mauro. O penhor de 
ações no direito brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 99-105.  

171 A abstração do negócio jurídico pode ser processual ou material. A primeira significa a isenção do ônus de 
se provar a causa do negócio jurídico, enquanto a segunda divide-se em dois graus distintos, a saber: 
absoluto e relativo. Na abstração absoluta a falta de causa é irrelevante. Já a abstração relativa pode dar 
origem a uma ação dirigida ao fim de remover os efeitos danosos do negócio sine causa. No sistema 
brasileiro, a abstração resulta do texto da lei e se expressa tipicamente como a pré-exclusão da causa 
(BIANCA, Cesare Massimo. Dirito civile: il contrato. 2.ed. Milano: Giuffrè, 2000, p. 468;  PONTES DE 
MIRANDA. Tratado de direito privado..., t. III, p. 79-111; JUNQUEIRA DE AZEVEDO. Negócio 
jurídico: existência, validade e eficácia..., p. 142-143). 

172 Em posição isolada, Enneccerus-Nipperdey (ENNECCERUS-NIPPERDEY, Parte General: Nacimiento, 
extinción y modificación de los derechos subjetivos − pretensiones y excepciones − ejercicio y 
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A escrever acerca da separação que existe entre as fases do nascimento e 

desenvolvimento dos deveres e a do adimplemento das obrigações, Clóvis do Couto e 

Silva173 sustentou que o fundamento da diferença entre os sistemas alemão e brasileiro − 

nesse particular − se devia a uma distinção de direito material.  

Essa distinção era, muitas vezes, absoluta, de sorte que o adimplemento se 

desvinculasse totalmente dos atos que o antecederam, filiando-se ao direito das coisas 

(como as transmissões abstratas de propriedade).  

Isso porque se obrigar significa a submissão a um vínculo, enquanto 

adimplir implica o afastamento na liberação deste vínculo, de modo que o processo 

obrigacional, de fato, supõe duas fases, a saber: a do nascimento e desenvolvimento dos 

deveres e a do adimplemento.  

Ainda segundo com o autor referido, essa distinção de fases ganha sua 

maior relevância quando o adimplemento importa em transmissão da propriedade, de modo 

que essa se desloque do campo do direito das obrigações para o do direito das coisas. Tal 

divisão, quando absoluta, implica abstração da causa nas situações em que há aquisição 

derivada.  

Assim, o sistema germânico adota a separação absoluta entre os campos dos 

direitos das obrigações e das coisas, estabelecendo uma linha divisória clara, que não 

existe no Brasil, posto que tal separação é relativa e se caracteriza pelo aspecto causal do 

negócio dispositivo, que depende do negotium antecedens.  

Isso se torna mais evidente a se tratar de garantias acessórias como o 

penhor. Note-se que, embora relativa e de difícil percepção no texto da lei, a separação dos 

campos de atuação dos direitos das obrigações e das coisas realmente existe, tal como 

perceberam Mauro Bardawil Penteado174 e, antes dele, Moreira Alves175, visto que nos 

contratos constitutivos de penhor, hipoteca e anticrese, para além da vontade de criar um 

vínculo obrigacional, há aquela compatível em constituir um direito real. 

                                                                                                                                                    
aseguramiento de los derechos. In: ENNECCERUS-KIPP-WOLF, Tratado de derecho civil..., t. I, v. 2, 
primeira parte, p. 90) entendem que este acordo abstrato não é por si mesmo um contrato, nem negócio 
jurídico, mas apenas parte do suporte fático destes. Aderem à tese do contrato Flume (FLUME, El 
negocio jurídico..., p. 708) e von Tuhr (von TUHR, Andreas. Derecho civil: teoría general del derecho 
civil alemán; los hechos jurídicos. Trad. do alemão para o espanhol de Tito Ravá. Madrid: Marcial Pons, 
2005, v. II, p. 205). 

173 CLÓVIS DO COUTO E SILVA. A obrigação como processo. São Paulo: Bushatsky, 1976, p. 43-55. 
174 BARDAWIL PENTEADO. O penhor de ações no direito brasileiro... p. 105. 
175 MOREIRA ALVES. Da alienação fiduciária em garantia, p. 56. 
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Explica-se melhor: essa diferença entre sistemas que, em princípio, 

deveriam ser assemelhados ― posto que os suportes fáticos dos contratos constitutivos de 

penhor tanto no Brasil, como na Alemanha, exigem a conjugação do cerne e do elemento 

completante ―, é justificável porquanto no sistema alemão vigora uma artificiosa176 

separação absoluta entre os planos (ou campos) do direito das obrigações e do direito das 

coisas, o que não ocorre no Brasil.  

Desse modo, no sistema alemão, essa separação resulta em absoluta 

diferenciação dos negócios jurídicos de direito das obrigações daqueles de direito das 

coisas, que independem dos primeiros.  

Daí a abstração do acordo de transmissão alemão (Einigung), que não se 

verifica no direito brasileiro, posto que o sistema positivo pátrio não adota uma separação 

clara desses campos de atuação, o que conduz à causalidade, ao menos relativa. 

Então, se no Brasil os negócios obrigacionais não se separam dos reais em 

compartimentações estanques, a dependência de uns a outros é inegável, diferentemente do 

que se dá na Alemanha.  

A Einigung, negócio de disposição por excelência, é abstrata e se torna 

eficaz independentemente de causa, porquanto o acordo sobre essa não compõe seu 

conteúdo177, e a atribuição patrimonial daí resultante independe de negócio jurídico 

subjacente178. 

Assim, enquanto na Alemanha a constituição do penhor é marcada pela 

absoluta abstração da Einigung, como se vê do § 1205 do BGB179, no sistema brasileiro, o 

acordo de transmissão da posse da coisa empenhada é negócio jurídico marcado por 

                                                 
176 Como foi dito acima, é artificiosa essa separação absoluta, pois a Einigung, que é negócio jurídico de 

direito das coisas se presta ao fim de dar cumprimento ao acordo obrigacional de constituição 
(MOREIRA ALVES, Da alienação fiduciária em garantia, p. 53), o que sugere, igualmente, a 
artificialidade da abstração da Einigung. 

177 ENNECCERUS-NIPPERDEY, Parte General: Nacimiento, extinción y modificación de los derechos 
subjetivos − pretensiones y excepciones − ejercicio y aseguramiento de los derechos. In: ENNECCERUS-
KIPP-WOLF, Tratado de derecho civil..., t. I, v. 2, primeira parte, p. 106-109. Nesse sentido, vide em 
acréscimo: BIANCA, Dirito civile: il contrato..., p. 468. 

178 PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado..., t. III, p. 87. Vide também: CAIO MÁRIO DA 
SILVA PEREIRA. Código de Napoleão. Revista de direito civil. São Paulo, jan-mar. 1990, n. 51, p. 14. 

179 Diz o § 1205 do BGB: “Para la constitución del derecho de prenda es necesario que el proprietario 
entregue la cosa al acreedor y que ambos estén de acuerdo en la circunstancia de que el derecho de prenda 
debe corresponder al acreedor. Si el acreedor está en posesión de la cosa, basta el acuerdo sobre el 
nacimiento del derecho de prenda. La entrega de una cosa que se encuentre en la posesión mediata del 
propietario puede ser sustituída por la circunstancia de que el propietario transmita la posesión mediata al 
acreedor prendario y notifique la pignoración al poseedor − inmediato −.” [MELON, Código Civil 
Aleman (BGB). In: ENNECCERUS-KIPP-WOLF, Tratado de derecho civil: apéndice..., p. 251]. 
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alguma causalidade, quer para cumprir o acordo de constituição do penhor, quer para gerar 

o direito à restituição posse da coisa empenhada sem que haja rígida fronteira entre os 

campos obrigacional e real (daí a relativa abstração). 

Em nota esclarecedora do dispositivo acima indicado do BGB, Melon180 

explica que dois são os elementos requeridos para que se constitua o direito real de penhor, 

a saber: em primeiro lugar a entrega do objeto, e, em segundo posto, o acordo abstrato 

(Einigung) para que haja a constituição do direito181.  

Não se pense em razão do que foi escrito acima, que na Alemanha o acordo 

de constituição seja dispensável. Não se trata disso. Na verdade, o problema diz respeito à 

(já explicada) separação que se faz no direito alemão, dos campos de atuação do direito das 

obrigações e do direito das coisas que conduz à abstração da Einigung. Por isso, a falsa 

impressão da desnecessidade do acordo de constituição (negócio basal), que é o cerne de 

qualquer contrato de penhor. 

O problema da causa relativa do acordo de transmissão da posse do objeto 

empenhado também não pode ser ignorado na medida em que se tem de investigar o ato 

que tem como efeito a atribuição. Esse corresponde, justamente, ao adimplemento do 

acordo de transmissão do contrato de penhor. 

Ainda que o acordo de transmissão da posse da coisa apenhada fosse 

absolutamente abstrato (a exemplo do que ocorre na Alemanha), seu adimplemento seria 

necessariamente causal.  

Substancialmente, o acordo de transmissão da posse da coisa empenhada é 

causal porque é negócio de disposição, e a sua eficácia normal se subordina à causa da 

atribuição patrimonial do acordo de constituição182.  

Essa se irradia do negócio jurídico basal e como que “pinta” o acordo de 

transmissão da posse e o respectivo ato de adimplemento, como se ambos fossem 

“coloridos” por sua “matiz”183. 

                                                 
180 Código Civil Aleman (BGB), p. 251. Parece evidente que a ordem de apresentação desses elementos 

proposta pelo autor referido deveria ser invertida, visto que a entrega da coisa é adimplemento do acordo 
abstrato de transmissão da posse. 

181 WOLF-RAISER, Derecho de cosas: posesión; derecho inmobiliario; propiedad. In: ENNECCERUS-
KIPP-WOLF, Tratado de derecho civil..., t. 3, v. 2, p. 435. 

182 Afinal, é de se ver que o caput do art. 1431 do Código Civil fala em “transferência efetiva da posse” para 
que haja a constituição do penhor. 

183 Nesse passo, a questão que se apresenta é saber como se dá, no plano da eficácia, o cumprimento do 
acordo de transmissão da posse da coisa empenhada, o que se fará quando do estudo dos fatores de 
eficácia. 
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Falta, ainda, esclarecer um ponto, a saber: como já foi dito anteriormente, 

acordo de transmissão da posse no contrato de penhor também se caracteriza por ser 

negócio de disposição. Acerca dessa espécie escreveu Clóvis do Couto e Silva:  

[...] é aquele que se constitui por declaração de vontade, destinada a produzir 
imediatamente perda de um direito ou a sua modificação gravosa. O 
imediatamente (sofort) não tem significado que lhe atribui von Tuhr, meramente 
temporal. A compra e venda, como contrato obrigacional, não é negócio de 
disposição, pois opera mediatamente, isto é, por meio de ato dispositivo. Este 
último, por sua vez, atua imediatamente, isto é sobre o direito real, para transferi-
lo ou gravá-lo184. 

 

Sustenta-se que o acordo de transmissão da posse é negócio jurídico de 

disposição porque, em virtude desse, se estabelece a modificação da situação possessória, 

em caráter de atribuição patrimonial (garantia), relativamente à coisa a ser empenhada, 

atuando, diretamente, numa posição jurídica ativa já existente, quer em razão da posse, 

quer em razão do acordo de constituição que o acordo de transmissão se presta a cumprir, 

vinculando a coisa a ser empenhada.  

Esclareça-se: a simples vinculação da coisa especializada em garantia já 

implica, necessariamente, disposição185. Isso, aliás, em grande medida, dá a tônica do 

direito de penhor. 

Acrescente-se, ainda, que o acordo de transmissão da posse nos contratos de 

penhor de direitos não se refere, propriamente, a esses, porquanto, em sentido técnico (ao 

menos para o penhor), seria discutível, senão, inadequado falar em posse de direitos186, 

                                                 
184 CLÓVIS DO COUTO E SILVA, A obrigação como processo, p. 53. Isso se torna mais claro, à luz do 

pensamento de Pontes de Miranda (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito 
privado: parte especial; direito das coisas; propriedade mobiliária (bens corpóreos). 4. ed. São Paulo: RT, 
1983, t. XV, p. 241), que, sob a vigência do Código Civil de 1916, assim escreveu: “Diz-se ato de 
disposição o ato que importa em extinguir-se, transferir-se ou diminuir-se alguma relação jurídica 
patrimonial. Da disposição é a espécie a transmissão, a transmissão que resulta de suporte fáctico em que 
ato (negócio jurídico ou ato jurídico stricto sensu ou ato-fato jurídico) do transmitente. Não dispôs o 
decujo, na sucessão legítima; dispõe, na sucessão testamentária. A classe mais importante dos atos de 
disposição são os negócios jurídicos de disposição, quer se trate de negócios jurídicos abdicativos 
(renúncia, e. g., art.589, II), quer de negócios de alienação (translação, ou constitutiva). Há atos-fatos de 
disposição (e. g., o abandono da posse, art. 520, I, e do imóvel, art. 589, III)”.  

185 von TUHR, Derecho civil..., t. II, p. 216-217; ENNECCERUS-NIPPERDEY, Tratado de derecho 
civil..., t. I, v. 2, primeira parte, p. 109; LARENZ, Karl. Derecho civil: parte general. Trad. do alemão 
para o espanhol de Miguel Izquierdo y Macías-Picavea. Madrid: Editorial Revista de Derecho Privado, 
1978, p. 434. 

186 Quanto à negação da tese da posse de direitos, vide: SACCO, Rodolfo; CATERINA, Raffaele. Il 
Possesso. In: CICU, Antonio (diret.); MESSINEO, Francesco (diret.); MENGONI, Luigi (diret.). 
Trattato di diritto civile e commerciale. 2. ed. Milano: Giuffrè, 2000, p. 68. Em sentido oposto, vide: 
MARTÍNEZ DE VELASCO, José Ignacio Cano. La posesión, el usufructo y la prenda de derechos. 
Barcelona: J. M. Bosch, 1992, p. 9-31. A posição que se adota neste trabalho é aquela expressa por Pontes 
de Miranda: “A respeito do penhor sôbre direito de crédito, pretensões e ações, não se pode falar de 
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mas sim, dos “documentos comprobatórios desse direito”, conforme o parágrafo único do 

art. 1452 do Código Civil de 2002. Esses, para os efeitos do contrato de penhor, são 

pertenças do direito. Nesse sentido, escreveu Pontes de Miranda: 

Crédito, direitos, não têm posse, de modo que seria absurdo pensar-se em entrega 
da posse para se completar o suporte fático do penhor. Só bens corpóreos e 
incorpóreos que se “coisificam”, como bem intelectual ou industrial, suscetível 
de propriedade podem ser possuídos (Tomo X, §§ 1.068, 2, e 1.126). Não há 
posse de direitos pessoais. Mas, tendo o Código Civil, art. 791, exigido a entrega 
do título (ou documento), o penhor recai no crédito e no título (ou documento). 
A pertença, aí, é suscetível de posse. 
Para se outorgar direito de penhor sôbre créditos e outros direitos, é preciso que 
haja o acôrdo de constituição com os requisitos de existência, validade e eficácia 
que se exigem à cessão, à transferência da titularidade; mais a entrega dos títulos 
(ou documentos)187. 

 

Como já foi dito neste trabalho, o autor acima referido escreveu sob a 

vigência do Código Civil de 1916, de modo que o texto transcrito acima, particularmente, 

cuidava da então chamada caução de títulos de crédito.  

Isso não denota qualquer superação, mas sim a fina percepção para 

problemas, que somente foram resolvidos muitos anos mais tarde, com as redações que 

foram dadas aos arts. 1451 e 1452 do Código Civil de 2002. 

Nesse sentido, note-se que o legislador deixou muito claro que somente 

direitos cessíveis são empenháveis (art. 1451), o que, do ponto de vista sistemático, pode 

aproximar o acordo de constituição com o negócio jurídico de cessão de crédito188, e que a 

posse dos documentos comprobatórios do direito189 (pertenças) há de se transmitir (art. 

1452, parágrafo único) em cumprimento de acordo. Isso, no caso, não teria a eficácia 

constitutiva de direito real, cabente ao registro, mas se prestaria ao fim de evitar a 

circulação dos direitos empenhados no mercado. 

Em resumo, propõe-se que os dois elementos categoriais inderrogáveis 

acima cuidados (acordos de constituição e transmissão da posse) compõem o núcleo do 

contrato de penhor, cujo cerne é o acordo de constituição, que é completado pelo acordo de 

transmissão da posse.  

                                                                                                                                                    
tradição do título, mas sim de tradição de documento, porque não se poderia falar em posse do direito” 
(PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado: direito das coisas; direitos 
reais limitados; enfiteuse; servidão. 3. ed. São Paulo: RT, 1983, t. XVIII, p. 49).  

187 PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado..., t. XX, p. 469-470. 
188 Notadamente no plano da eficácia, conforme o art. 288 do Código Civil. 
189 Eis alguns exemplos desses documentos: a) certificados de depósitos bancários; b) ordens de pagamentos 

e c) extratos de créditos recebíveis. 
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O cerne é a congruência190 das vontades – que se declararam ou 

manifestaram de maneira consciente e com poder de autorregramento191 – no bojo192 do 

acordo de constituição ou no negócio bilateralizável (seja qual for a espécie de penhor 

convencional), para o fim de que o credor pignoratício receba uma determinada coisa 

móvel em garantia do cumprimento de uma obrigação principal, e o devedor pignoratício 

transmita-a, para depois vê-la restituída, tudo segundo os parâmetros dos arts. 1433 a 1437 

do Código Civil.  

Isso só é possível pela posse da coisa ou dos documentos comprobatórios do 

direito empenhado, cuja transmissão é ajustada pelo respectivo acordo (completante do 

núcleo) que surge para o adimplemento do acordo de constituição. 

Cuidem-se agora dos elementos categoriais derrogáveis do contrato de 

penhor. Há dois exemplos importantes que encontram respaldo legal nos arts. 1421 e 1427 

do Código Civil. Referem-se, respectivamente, à indivisibilidade do penhor e a uma 

posição ativa peculiar ao terceiro garantidor. 

A análise do art. 1421 do Código Civil dá a entender que não há diminuição 

ou fracionamento do direito real de garantia, na hipótese do pagamento de uma ou mais 

prestações da dívida.  

Isso vale dizer: não existe correspondência proporcional entre o direito real 

de garantia estabelecido acessoriamente e o quantum do débito principal, paulatinamente 

minorado, pelo pagamento das prestações. Esse é um elemento categorial derrogável que, 

geralmente, recebe o tratamento de princípio, a saber: da indivisibilidade da garantia real. 

Sob um enfoque metodológico diverso do adotado neste trabalho, Alberto 

Montel193 explica que a indivisibilidade das garantias reais resulta da conjugação de seu 

                                                 
190 Note-se que houve preferência pela expressão congruência das vontades em detrimento do tradicional e 

propalado acordo de vontades, por uma questão de coerência com o já referido conceito de contrato 
formulado por Tomasetti Jr., para quem esta congruência é um acordo de declarações negociais, o que 
vale dizer: de negócios jurídicos (oferta de contrato e aceitação). Esclareça-se que tal autor justifica o 
emprego de tais expressões, vez que se filia a uma corrente teórica acerca do negócio jurídico contratual, 
que nega a vontade psicológica como elemento constitutivo do conceito (TOMASETTI JR., Lineamentos 
de teoria geral da obrigação e do contrato... In: OLIVEIRA, Juarez de (coord.). Comentários à lei de 
locação de imóveis urbanos..., p. 09).  

191 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da existência. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 
2003, p. 51. PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado..., t. III, p. 7-8. 

192 Explica-se: no núcleo desses negócios jurídicos. 
193 MONTEL, Alberto. Garanzia (Diritti reali di). In: Nuovo Digesto Italiano. Torino: UTET, 1938, p. 201. 

Nessa passagem, o autor referido trata a indivisibilidade das garantias reais como uma característica, a 
exemplo de seu aspecto acessório, e não como princípio. De acordo com Montel (Garanzia..., p. 197), 
trata-se, simplesmente, de aumentar a probabilidade da satisfação integral do crédito, o que significa, em 
outras palavras, reforçar a segurança da relação jurídica obrigacional garantida. Nesse sentido, seria 
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escopo de garantir a posição ativa do credor (sem influir na caracterização do crédito) e da 

presumível vontade das partes, que se refere, notadamente, à extensão da garantia e ao 

exercício da ação executiva. Daí, Pontes de Miranda194 dizer que não se divide o direito 

real de garantia, concluindo pela proposição do princípio da integralidade da prestação. 

A integralidade da prestação se opera em dois campos distintos, a saber: o 

primeiro é do crédito garantido e o segundo é o do objeto vinculado195. Tanto num, quanto 

n’outro, há de se levar em conta que para além da pura e simples ideia de indivisibilidade, 

em razão do papel a ser desempenhado pelos direitos reais de garantia, o elemento 

categorial em questão salta aos olhos, porque, em linha de princípio, seria inadmissível 

pensar na diminuição da garantia nos moldes dos incisos I, IV e V do art. 1425 do Código 

Civil e do caput do art. 1429 deste Diploma196.  

Na verdade, o penhor, como qualquer outra garantia real, só é eficiente 

enquanto é exercitado na sua inteireza197. Esse é o juízo de valor que está por baixo destas 

normas legais. Nesse sentido, é apropriada a locução “integralidade da prestação”. 

Contudo, resta ver que isso pode ser afastado pela vontade dos contratantes. 

Tal se dá porque a última parte do art. 1421 do Código Civil faz a ressalva 

de “disposição expressa no título ou na quitação”198. Não há qualquer problema para a 

admissão disso, conquanto haja cobertura pelo princípio da autonomia privada199.  

                                                                                                                                                    
ilógico pensar em “exoneração correspondente da garantia”, conforme houvesse o “pagamento de uma ou 
mais prestações”, salvo se isso resultasse da vontade das partes (art. 1421 do Código Civil). 

194 Pontes de Miranda sustenta que, justamente em razão disso, pode-se falar em dispositividade do princípio, 
visto que a integralidade de que trata não é da essência do direito real, mas sim criação da lei (PONTES 
DE MIRANDA, Tratado de direito privado..., t. XX, p. 34-35). 

195 GABRIELLI, Il pegno. In: SACCO, Trattato di diritto civile..., p. 91; REALMONTE, Pegno: I) in 
generale. In: Enciclopedia giuridica..., p. 3. 

196 RUBINO, Domenico. La responsabilità patrimoniale. In: VASSALI, Filippo. Trattato di diritto civile 
italiano. UTET, 1952. v. 14, t. 1, p. 18-19. 

197 LYSIPPO GARCIA. O registro de imóveis: a transcripção..., v. I, p. 319. 
198 Farracha de Castro diz que a aplicação generalizada da indivisibilidade à hipoteca (nos termos do art. 758 

do Código revogado) pode gerar situações abusivas e injustas, sugerindo sopesar “interesses coletivos” 
em detrimento do credor, numa espécie de interpretação sistemática apta a evitar e superar antinomias, de 
sorte que se busque a efetividade do texto constitucional, relativizando-se, portanto, a ideia de 
indivisibilidade (FARRACHA DE CASTRO, Carlos Alberto. Repensando a indivisibilidade da hipoteca. 
Revista jurídica. Porto Alegre: Síntese, out. 2000, n. 276, p. 20-25). Essa não foi cogitada como 
princípio pelo autor referido, que desconsiderou a parte final do art. 758 do Código Civil de 1916 
(integralmente repetido pelo art. 1421 do Código de 2002), que dava espaço para a derrogação do 
elemento categorial. Para melhor ilustrar isto, segue o dispositivo revogado: “Art. 758.  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”. 

199 Rubino adere a essa ideia, dizendo que a indivisibilidade pode ser excluída mediante cláusula que assim o 
estabeleça (RUBINO, Il pegno. In: VASSALLI, Trattato di diritto civile italiano..., v. 14, t. 1, p. 199). 
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Gorla-Zanelli200 sustentam que a integralidade da prestação não é um 

princípio lógico insuperável, mas que deriva de razões práticas, sendo meramente 

funcional e não essencial do direito real, porém perfeitamente adaptado ao contrato que o 

gera. É apenas um juízo de valor adotado pela lei201. Por isso é um elemento categorial 

derrogável.  

Então parece ser bastante razoável a derrogação do elemento categorial, em 

razão do poder de disposição que o credor tem sobre seu crédito e, consectariamente, sobre 

o direito real de garantia que tem caráter acessório e, fatalmente, segue a sorte do principal, 

experimentando isso nos três planos do mundo jurídico202. 

O outro exemplo de elemento categorial derrogável do contrato de penhor 

consiste na limitação da responsabilidade do terceiro prestador de garantia pignoratícia por 

dívida alheia.  

Esse terceiro não se obriga a “substituí-la, ou reforçá-la, quando, sem culpa 

sua, se perca, se deteriore, ou desvalorize” (art. 1427). Isso significa dizer: não há 

responsabilidade pessoal do terceiro garantidor numa dessas hipóteses203.  

Ora, isso pode ser afastado com uma cláusula expressa, que contenha 

convenção de agravamento da responsabilidade204. O que vale dizer: a posição de 

imunidade205 do terceiro garantidor inocente pela perda, deterioração ou desvalorização 

                                                 
200 GORLA-ZANELLI, Dell pegno delle ipoteche; art. 2784-2899. In: GALGANO (org.), Commentario del 

Codice Civile Scialoja-Branca..., p. 146. Nesse sentido também há de ser considerada a contribuição de 
Ciccarello (CICCARELLO, Pegno..., p. 685). 

201 Nesse sentido: GIORGI, Giorgio. Teoria delle obbligazioni nel diritto moderno italiano: definizione e 
requisiti delle obbligazioni; obbligazioni naturali − solidali − indivisibili − forma e prova delle 
obbligazioni. 7.ed. Torino: UTET, 1930, v. I, p. 282-283. Vide também: GABRIELLI, Pegno. In: 
Digesto..., p. 331. 

202 GABRIELLI, Il pegno. In: SACCO, Trattato di diritto civile..., p. 83-84. 
203 Nesse sentido, vide por todos: ROMITTI, Mário Müller; DANTAS JÚNIOR, Aldemiro Rezende. Do 

direito das coisas; arts. 1.390 a 1.510. In: ARRUDA ALVIM; THEREZA ALVIM (Coord.). 
Comentários ao Código Civil brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2004, v. XIII, p. 137-138. 

204 PRATA, Ana. Cláusulas de exclusão e limitação da responsabilidade contratual: regime geral. 
Coimbra: Almedina, 2005, p. 31-55. 

205 Quanto à ideia de imunidade, vide: LUMIA, Giuseppe. A relação jurídica. Trad. do italiano para o 
português com adaptações e modificações de Alcides Tomasetti Jr., 1995, p. 07-08. In: LUMIA, 
Giuseppe. Lineamenti di teoria e ideologia del diritto. 3. ed. Milano: Giuffrè, 1981, p. 102-123. O 
pensamento de Lumia foi profundamente influenciado pelo de Wesley Newcomb Hohfeld. Com amparo 
neste autor, escreveu Lumia: “Se a vontade de um sujeito é vinculante para outro sujeito, isto é, se o 
primeiro pode, por assim dizer, ‘ditar normas’, ou seja, criar, modificar, transferir ou extinguir situações 
jurídicas, em que se posiciona o segundo, diz-se que este último está sujeito a um PODER FORMATIVO 
(ou poder em sentido estrito) do primeiro. PODER FORMATIVO (ou poder em sentido estrito) e 
SUJEIÇÃO encontram-se igualmente num enlace correlacional, no sentido de que, ao poder formativo de 
um sujeito (posição jurídica ativa), corresponde a sujeição de outro sujeito (posição jurídica passiva). 
Mediante uma operação lógica consistente na negação deste terceiro par, obtém-se um quarto par. 
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pode ser derrogada, estendendo-se os efeitos da relação jurídica de garantia, à generalidade 

dos bens contidos em seu patrimônio, tal qual fiança, sem descaracterização do penhor.  

 
2.3 Elementos particulares 

Os elementos particulares206 do contrato de penhor são aqueles que as partes 

acrescem em específico, a cada negócio isoladamente considerado, segundo o princípio da 

autonomia privada, de maneira que não são comuns à totalidade dos contratos de penhor, 

embora a prática leve à verificação uma repetição generalizada.  

Nesse sentido, esclareça-se que os elementos particulares do contrato de 

penhor, segundo a visão de Antonio Junqueira de Azevedo207, dizem respeito ao plano da 

existência de modo que uma vez, insertados − voluntariamente pelas partes − no suporte 

fático, deles não se pode prescindir.  

O que acima foi escrito significa assumir uma posição metodológica diante 

de um foco nevrálgico entre o pensamento de Pontes de Miranda e de Junqueira de 

Azevedo. Explica-se: trata-se de uma desarmonia entre os pensamentos desses dois autores 

− normalmente compatibilizáveis − porquanto o primeiro remete os accidentalia negotii ao 

plano da eficácia, enquanto o segundo ao plano da existência208.  

                                                                                                                                                    
Realmente se o sujeito A não tem poder formativo sobre o sujeito B, no que respeita a certa situação 
jurídica, isto quer dizer, que o sujeito B está imune ao ter de suportar o exercício do poder (strcto sensu) 
de A. A FALTA DE PODER FORMATIVO do sujeito A corresponde a uma IMUNIDADE do sujeito B: 
o proprietário de uma coisa está imune de sofrer os efeitos de um ato de disposição praticado por um 
terceiro, se este não tem o poder de representá-lo (LUMIA-TOMASETTI, A relação jurídica... In: 
LUMIA, Lineamenti di teoria e ideologia del diritto..., p. 7-8). Para o efeito de melhor documentação e 
maior fidelidade ao pensamento hohfeldiano, segue o texto original, em se desenvolve a ideia de 
imunidade: “As already broguht out, immunity is the correlative of disability (‘no-power’), and the 
opposite, or negation, of liability. Perhaps it will also be plain, from the preliminary outline and from the 
discussion down to this point, that a power bears the same general contrast to an immunity that a right 
does to a privilege. A right is one’s affirmative claim against another, and a privilege is one’s freedom 
from the right or claim of another. Similarly, a power is one’s affirmative ‘control’ over a given legal 
relation as against another; whereas an immunity is one’s freedom from the legal power or ‘control’ of 
another regards some legal relation” (HOHFELD, Wesley Newcomb. Fundamental legal conceptions 
as applied in judicial reasoning.  Westport: Greenwood Press, 1999, p. 60). 

206 Os elementos particulares são justamente aqueles acrescidos pelas partes a um negócio jurídico em 
específico, sem que sejam comuns a todos os negócios ou a certas categorias de negócios, podendo-se 
falar, a título de exemplo, normalmente, em condição, termo e encargo (JUNQUEIRA DE AZEVEDO, 
Negócio jurídico: existência, validade e eficácia..., p. 38-39). 

207 A referência bibliográfica quanto ao que foi afirmado está indicada na nota antecedente. 
208 Por uma questão de coerência metodológica, optou-se por seguir o pensamento de Junqueira de Azevedo, 

notadamente porque a prática contemporânea sugere que não se celebrem contratos de penhor, sem que se 
trate a cláusula comissória como elemento (particular) de existência. 



59 
 

Então, num primeiro momento, se for introduzida no contrato de penhor 

uma cláusula que estabeleça condição suspensiva ou resolutiva, essa seguramente será 

elemento particular.  

Nesse contexto, faça-se destaque ao exemplo fornecido por Del Nero209 que, 

ainda sob a vigência do Código Civil de 1916, referia-se ao pacto de anticrese, que se fazia 

no contrato de penhor, para o fim de que o credor pudesse perceber os frutos da coisa 

empenhada em vez de juros.  

Esse, sem dúvida, sob o regime revogado, seria um elemento particular do 

contrato de penhor, malgrado hoje fosse perdida sua razão de ser, à luz do inciso V ao art. 

1433 do Código de 2002.  

A exemplificação dos elementos particulares do contrato de penhor seria 

amplíssima e poderia englobar os seguintes acordos:  

a) de nomeação de um terceiro como depositário da coisa empenhada;  

b) que acarretam na imposição, ao devedor pignoratício, do dever de 

segurar o objeto empenhado, fazendo o credor figurar como beneficiário na apólice de 

seguro;  

c) disposição sobre os avalistas e  

d) reforço de garantia. 

Some-se a esses exemplos a cláusula − frequentemente contida em contratos 

de penhor de duplicatas (empenhadas em caráter rotativo) −, que veicula acordo que 

permita ao credor pignoratício rejeitar determinados títulos de crédito (presentes ou 

futuros) que componham uma carteira de cobranças, em razão dos dados cadastrais do 

sacado, ou ainda da impossibilidade de protesto, impondo-se ao devedor pignoratício a 

obrigação de substituí-los. Observe-se nisso uma potencial inversão de dissimetria 

informativa engendrando possível prática abusiva. 

Outro exemplo de elemento particular do contrato de penhor é a cláusula 

que contenha acordo sobre a execução do penhor, que autorize o credor pignoratício à 

venda amigável, ou que preveja a outorga de procuração para a venda (art. 1433, IV).  

Nesse sentido, também podem ser elementos particulares do contrato de 

penhor as cláusulas que veiculem acordos autorizadores da venda de animais empenhados 

(art. 1445), da alteração, da mudança de situação e da disposição de objetos gravados por 

penhor industrial ou mercantil (art. 1449).  
                                                 
209 DEL NERO, João Alberto Schültzer. Conversão substancial do negócio jurídico. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2001, p. 67. 
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Por derradeiro, faça-se apenas uma menção superficial à cláusula 

comissória − eficaz após o vencimento da dívida (art. 1428, parágrafo único, do Código 

Civil) −, à cláusula constituti, às cláusulas de rotatividade, de flutuação e de transformação 

da coisa empenhada e à cláusula omnibus, que, igualmente, podem figurar como elementos 

particulares do contrato de penhor.  

 
2.4 Conclusões deste capítulo 

A título de conclusões deste capítulo, é possível dizer que a investigação 

feita permite deduzir um modelo de contrato de penhor, fundado na tripartição do mundo 

jurídico em três planos paralelos e sucessivos, a partir dos elementos de existência que 

foram investigados e que se desdobrarão, nos capítulos subsequentes, em requisitos de 

validade e fatores de eficácia  

Então, seja qual for a espécie de penhor cuja constituição se pretenda 

convencionar, são verificáveis os elementos gerais e categoriais identificados neste 

capítulo, de sorte que, para além dos elementos gerais de existência, o núcleo do suporte 

fático do contrato de penhor é composto por dois negócios jurídicos distintos que são seus 

elementos categoriais inderrogáveis. Um desses negócios é o acordo de constituição 

(cerne), o outro é o acordo de transmissão da posse da coisa empenhada que o completa.  

Esses dois negócios jurídicos articulam-se, visto que o acordo de 

transmissão da posse é celebrado em adimplemento do acordo de constituição, mas não 

geram, isolados ou conjuntamente, direito real de garantia.  

Há apenas contrato de efeitos obrigacionais. Não há direito real de garantia, 

mas apenas promessa de constituição de penhor, que, se não for cumprida, é simplesmente 

redutível a ajuste em perdas e danos, nos termos do art. 389 do Código Civil. 

Como se verá, o direito real de penhor somente surgirá com a integração do 

suporte fático do contrato de penhor pelos seus fatores de eficácia real, conforme será visto 

no quarto capítulo. 

Por derradeiro, acrescente-se apenas pequena nota crítica: a doutrina 

brasileira passou ao largo de tudo isso, sem perceber a inserção de um contrato típico no 

Livro de Direito das Coisas do Código Civil. 
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3 REQUISITOS DE VALIDADE DO CONTRATO DE PENHOR 
 
3.1 Complementação validante do suporte fático do contrato de penhor 

Na configuração do suporte fático do contrato de penhor, para além dos 

elementos gerais, categoriais (inderrogáveis ou derrogáveis) e particulares, há de se cogitar 

naquilo que complementa o setor nuclear do suporte fático e que igualmente acaba sendo 

juridicizado em razão da incidência. Essa complementação não é fundamental para a 

suficiência do suporte fático, de modo que apenas diga respeito aos planos da validade e da 

eficácia210.  

Daí falar-se, segundo uma linguagem convergente com o pensamento de 

Pontes de Miranda, em elementos complementares validantes e eficacizantes, conforme a 

projeção das consequências da presença ou ausência desses nos planos do mundo jurídico. 

Essa complementação validante corresponde a requisitos dos elementos de 

existência do negócio jurídico. Esses são determinadores de sua conformidade com o 

direito, o que significa dizer: se o contrato de penhor ingressou regularmente no mundo 

jurídico, ou seja, se esse é válido ou inválido. Por essa razão, justifica-se adotar a 

terminologia adrede indicada, falando-se em requisitos de validade.  

Então, é preciso ter-se em mente que o ingresso do contrato de penhor no 

mundo jurídico, com sua formação totalmente regular, depende de exigências fixadas pelo 

direito, de modo que essa conformidade seja a medida daquilo que é válido, ou regular, 

segundo as regras jurídicas pertinentes.  

Em razão dessa adjetivação − referente ao válido ou ao inválido (no todo ou 

em parte) −, os requisitos de validade são atributos dos elementos de existência, exigidos 

pela lei, para que o contrato de penhor seja válido, tal como se infere, por exemplo, do art. 

104 do Código Civil. 

 
3.2 Requisitos de validade correspondentes aos elementos gerais do contrato de 

penhor  

O contrato de penhor há de ser celebrado em tempo útil e em lugar 

apropriado. Quanto aos sujeitos, há de se ter em mente que esses deverão ser capazes211 e 

                                                 
210 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da validade. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 

2004, p. 10-12. 
211 FRAGA, Direitos reais de garantia..., p. 154-155. 
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legitimados, esclarecendo-se, desde logo, que legitimidade e legitimação não se 

confundem212. A primeira é requisito de validade, enquanto a segunda é fator de 

eficácia213. A esta altura, convém apenas aduzir que a legitimidade é um atributo da 

pessoa, diametralmente oposto à ilegitimidade.  

Então, o condômino de coisa móvel não pode empenhá-la em sua totalidade 

sem o consentimento de todos os outros condôminos, mas tem legitimidade para fazê-lo, 

individualmente, quanto à sua fração (art. 1420, § 2°).  

Os sucessores do devedor pignoratício estão impedidos de remir o penhor 

proporcionalmente quanto aos seus quinhões, mas a lei lhes confere legitimidade para 

consegui-lo na integralidade (caput do art. 1429 do Código Civil).  

Em um sentido mais amplo, os tutores e os curadores não têm legitimidade 

para empenhar coisas móveis de seus pupilos ou de interditos, confiadas à sua 

administração (art. 1749, II e 1781 do Código Civil), assim como não tem legitimidade o 

mandatário que empenha desprovido de poderes especiais para tanto (art. 661, § 1° do 

Código Civil). 

Note-se que a determinação no tempo, da capacidade e da legitimidade é de 

grande importância, não apenas para a celebração do contrato ou para que se cogite em 

invalidade absoluta ou relativa, mas também para a sua execução, particularmente, naquilo 

que diz respeito ao cumprimento do acordo de transmissão da posse. 

O objeto do contrato de penhor e o objeto da respectiva prestação nesse 

caso se confundem. Essa confusão se justifica na medida em que se está a cuidar do plano 

da validade, pois, nesse contexto, segundo Marcos Bernardes de Mello214, o conceito de 

                                                 
212 É de se esclarecer que embora tenha sido utilizada (fundamentalmente) a edição italiana da Teoria 

generale del negozio giuridico, de Emilio Betti, há de se fazer uma ressalva quanto à edição portuguesa, 
cuja tradução foi feita por Fernando Miranda, na qual, aparentemente, as palavras “legitimidade” e 
“legitimação” são utilizadas como sinônimas (BETTI, Emilio. Teoria geral do negócio jurídico. Trad. 
do italiano para o português de Fernando Miranda. Coimbra: Coimbra Editora, 1969, t. II, p. 30-32), 
enquanto, no texto original, Betti sempre se vale da palavra legittimazione e não legittimità (BETTI, 
Teoria generale del negozio giuridico..., p. 221-232). 

213 JUNQUEIRA DE AZEVEDO, Antônio. Negócio jurídico e declaração negocial: noções gerais e 
formação da declaração negocial. São Paulo, 1986, p. 154-159. Nesse sentido, escreveu-se: “Em matéria 
de negócio jurídico, a legitimidade existe sempre, salvo uma ou outra hipótese em que, então, a 
ilegitimidade é determinada pela lei. O que, de fato, existe, portanto, é a ilegitimidade; a legitimidade, 
como qualidade da pessoa, confunde-se com a personalidade e a capacidade. A ilegitimidade é uma 
situação de exceção, em que, por força de relação jurídica ou fática entre o declarante e outra pessoa, o 
ordenamento cria um obstáculo para a realização de um negócio jurídico. É um impedimento” 
(JUNQUEIRA DE AZEVEDO, Negócio jurídico e declaração negocial..., p. 154). 

 
214 MELLO, Teoria do fato jurídico: plano da validade..., p. 39 e 92. 
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objeto do negócio jurídico apresenta um sentido mais amplo, englobando, assim, o objeto 

da prestação.  

Dessa forma, tal noção se refere tanto à criação, modificação ou extinção de 

relações jurídicas como à coisa ou ao ato humano com o qual se adimple a obrigação. 

Porém, há de se ter cuidado para que não se generalize indiscriminadamente o alcance 

deste conceito, para que não haja confusão entre o objeto do contrato de penhor e o objeto 

da prestação215.  

Desse modo, tanto um como outro haverão de ser idôneos, sendo certo 

quanto ao objeto da prestação, que deverá ser coisa móvel216 (nos termos do art. 82, 83 e 

84, combinados com o art. 1431 do Código Civil), no mercado217, livre e desembaraçada 

de quaisquer impedimentos para a prática de negócio que implique ato de disposição ou 

ainda transmissão da posse ou do domínio (segunda parte do caput do art. 1420 do Código 

Civil).  

Há de se atender, portanto, ao princípio da empenhabilidade do alienável218. 

A coisa apenhada haverá ainda de ser determinada, não apenas em razão do princípio da 

especialidade, mas também daquilo que se infere do inciso IV do art. 1424 do Código 

Civil, ou ao menos, em alguns casos, determinável (arts. 1446 e 1449 do Código Civil).  

Note-se que as espécies de penhor consagradas pelo direito positivo pátrio 

não se identificam propriamente em função da classificação do objeto empenhado, mas em 

razão do setor da atividade econômica em que esse se insere219, de modo que cada uma 

                                                 
215 Quanto a isso, vide: PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado: parte 

geral; validade; nulidade; anulabilidade. 4. ed. São Paulo: RT, 1983, t. IV, p. 134-135). Em sentido 
contrário, registre-se que de acordo com Pugliatti-Falzea, o objeto do negócio jurídico corresponde a um 
perfil especial da noção de objeto do direito subjetivo, ou seja, o bem sobre o qual, em sede de relação 
jurídica obrigacional, incidem a obrigação e a pretensão, que não se confunde, em princípio, com a 
prestação ou seu objeto (PUGLIATTI, Salvatore. I fatti giuridici. Rev. de Angelo Falzea. Milano: 
Giuffrè, 1996, p. 112-113). 

216 FRAGA, Direitos reais de garantia..., p. 143-150. 
217 Quanto a isso, vide por todos: RUGGIERO, Roberto de. Instituições de direito civil: direitos de família e 

direitos reais e posse. Trad. do italiano para o português de Ary dos Santos. São Paulo, Saraiva, 1958, v. 
II, p. 567. 

218 PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado..., t. XX, p. 459. 
219 São elas: máquinas e instrumentos de agricultura; colheitas pendentes ou em via de formação; frutos 

acondicionados ou armazenados; lenha cortada e carvão vegetal; animais do serviço ordinário de 
estabelecimento agrícola; animais que integram a atividade pastoril, agrícola ou de lacticínios; máquinas, 
aparelhos, materiais, instrumentos instalados e em funcionamento, com os acessórios ou sem eles; 
animais utilizados na indústria; sal e bens destinados à exploração das salinas; produtos de suinocultura, 
animais destinados à industrialização de carnes e derivados; matérias-primas e produtos industrializados; 
mercadorias depositadas em armazéns gerais; direitos, suscetíveis de cessão, sobre coisas móveis; títulos 
de crédito e veículos empregados em qualquer espécie de transporte ou condução. 
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dessas justifique o próprio regime, conforme sua adequação à atividade econômica de 

fundo que receberá o crédito a ser garantido pelo penhor. 

Então, some-se a isso, que para além das enumerações contidas no Código 

Civil (arts. 1431, caput; 1442, I, II, III, IV, V; 1444; 1447, 1451 e 1461), também podem 

ser empenhadas quotas de sociedades, ações e debêntures de companhias e 

universalidades, o que transporta o contrato de penhor para uma dimensão econômica mais 

ampla que a do Código Civil de 2002 e das visões comprometidas com o Código Civil de 

1916. 

Um exemplo dessa transcendência pode ser dado a se examinar o penhor de 

universalidades. Por exemplo, discute-se na Itália sobre a admissibilidade do penhor sobre 

estabelecimentos220.  

Embora a jurisprudência italiana se mostrasse favorável a isso221, a doutrina 

se dividia e, de acordo com os autores estudados, acabou vitoriosa a tese segundo a qual se 

permitia o penhor de estabelecimentos, respeitadas as distinções entre as universalidades 

de móveis e as de imóveis, que compusessem a esses e as respectivas destinações.  

Contudo, no que diz respeito ao Brasil, embora fosse teoricamente possível, 

isso tenderia a ser muito mais difícil222 particularmente quanto à gestão da atividade 

econômica do devedor, a qual, as mais das vezes, ostentaria cunho empresarial223.  

No tocante à forma224, é necessário um cuidado especial, vez que tanto o 

acordo de constituição, como o de transmissão, em si mesmos, são negócios jurídicos 

distintos, que usualmente integram o mesmo instrumento, embora isso não seja uma regra.  

                                                 
220 RUBINO, Il pegno. In: VASSALLI, Trattato di diritto civile italiano..., v. 14, t. 1, p. 208; GORLA-

ZANELLI, Dell pegno delle ipoteche; art. 2784-2899. In: GALGANO (org.), Commentario del Codice 
Civile Scialoja-Branca..., p. 44-49; NAPOLETANO-BARBIERI-NOVITÀ, I contratti reali..., p. 483-
484 e CICCARELLO, Pegno..., p. 686-687. 

221 Atestam isso GORLA-ZANELLI, Dell pegno delle ipoteche; art. 2784-2899. In: GALGANO (org.), 
Commentario del Codice Civile Scialoja-Branca..., p. 44 e NAPOLETANO-BARBIERI-NOVITÀ, I 
contratti reali..., p. 483. 

222 Nesse sentido, vide: WALDEMAR FERREIRA. Tratado de direito comercial: O estatuto obrigacional 
do comércio e os títulos de crédito. São Paulo: Saraiva, 1962, v. 9, p. 313. 

223 A fiscalização disso e a desvinculação das universalidades de móveis das universalidades de imóveis 
somente se tornariam economicamente viáveis pela implementação das governance structures aludidas no 
primeiro capítulo deste trabalho. 

224 De acordo com Gorla-Zanelli [GORLA-ZANELLI, Dell pegno delle ipoteche; art. 2784-2899. In: 
GALGANO (org.), Commentario del Codice Civile Scialoja-Branca..., p. 58], Rubino (RUBINO, Il 
pegno. In: VASSALLI, Trattato di diritto civile italiano..., v. 14, t. 1, p. 224-226) e Gabrielli 
(GABRIELLI, Il pegno. In: SACCO, Trattato di diritto civile..., p. 95), a forma do contrato de penhor 
no sistema italiano é livre, podendo ser celebrado até mesmo oralmente. Isso se deve à interpretação dos 
arts. 2784, 2787 e 2800 do Codice Civile, de modo que se entenda que a forma escrita seja fator de 
eficácia para o exercício da preferência, nada tendo a ver com a validade da constituição do penhor entre 
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De qualquer maneira, no Brasil, a teor dos arts. 1432, 1438, 1448, 1452, 

1458 e 1462 do Código Civil, as formas de ambos, como do contrato de penhor, exigem 

escrito público ou particular, sob pena de nulidade (art. 166, IV, do Código Civil)225.  

A forma escrita se impõe também ao penhor de títulos de crédito 

endossáveis (segunda parte do art. 1458 do Código Civil), visto que o endosso-penhor, a 

exemplo de qualquer outra espécie de endosso, exige forma escrita, inscrevendo-se no 

título e dando ao penhor efeitos cambiários226.  

Isso vale dizer: essa espécie de endosso há ser “lançado pelo endossante no 

verso ou anverso do próprio título” de crédito, de modo que a “cláusula constitutiva de 

penhor” seja incorporada ao documento e tornada literal (arts. 887, 910 e 918 do Código 

Civil)227.  

Simplesmente cumpre-se o acordo de transmissão da posse com a tradição 

do título empenhado (arts. 910, § 2º, 1458 e 1459, I do Código Civil)228. 

                                                                                                                                                    
as partes ou o terceiro adquirente. Eis os textos dos dispositivos de lei italianos acima referidos: “Art. 
2784 Nozione − Il pegno è costituito a garanzia dell'obbligazione dal debitore o da un terzo per il 
debitore. Possono essere dati in pegno i beni mobili, le universalità di mobili, i crediti e altri diritti aventi 
per oggetto beni mobili. Art. 2787 Prelazione del creditore pignoratizio − Il creditore ha diritto di farsi 
pagare con prelazione sulla cosa ricevuta in pegno. La prelazione non si può far valere se la cosa data in 
pegno non è rimasta in possesso del creditore o presso il terzo designato dalle parti. Quando il credito 
garantito eccede la somma di lire cinquemila, la prelazione non ha luogo se il pegno non risulta da 
scrittura con data certa, la quale contenga sufficiente indicazione del credito e della cosa. Se però il 
pegno risulta da polizza o da altra scrittura di enti che, debitamente autorizzati, compiono 
professionalmente operazioni di credito su pegno, la data della scrittura può essere accertata con ogni 
mezzo di prova. Art. 2800 Condizioni della prelazione − Nel pegno di crediti la prelazione non ha luogo, 
se non quando il pegno risulta da atto scritto e la costituzione di esso è stata notificata al debitore del 
credito dato in pegno ovvero è stata da questo accettata con scrittura avente data certa”.  

225 Isso igualmente se aplica ao negócio bilateralizável destinado à constituição de penhor. 
226 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado: parte especial; direito das 

obrigações: negócios jurídicos unilaterais; direito cambiário; letra de câmbio. 3. ed. São Paulo: RT, 1984, 
t. XXXIV, p. 360. Nesse sentido, ademais, sem qualquer razão, Gustavo Bonelli que, criticou o 
pensamento alemão, sustentou que no endosso pignoratício haveria um fenômeno de transmissão da 
propriedade (BONELLI, Gustavo. Il pegno cambiario e la girata in garanzia. Reimpressão da edição de 
1895. Breinigsville: Nabu Public Domain Reprints, 2011, p. 32-33). 

227 Acerca da redação da referida cláusula constitutiva de penhor, Waldemar Ferreira, a escrever sobre os 
conhecimentos, forneceu elucidativo exemplo: “A forma, a que o endosso, nesse caso, pode obedecer, 
pode ser esta, ou parecida: ‘Entregue-se a Tício, em penhor da quantia de Cr$ 10.000,00, que lhe pagarei 
no dia 30 de dezembro de 1962, com os juros de oito por cento (8%) ao ano’ . Complete-se êsse endosso 
com a data e assinatura e têm-se a dívida pignoratícia constituída, de molde a produzir os efeitos de 
direito” (WALDEMAR FERREIRA. Tratado de direito comercial: o estatuto obrigacional do comércio 
e os títulos de  crédito. São Paulo: Saraiva, 1963, v. 10, p. 289-290). 

228 Como aponta Viguera Rubio, a aparição de uma cláusula como a que está reproduzida na nota acima é 
pouco frequente na prática comercial. Normalmente, prefere-se celebrar em separado o contrato de 
penhor de títulos de crédito e endossar em branco as cártulas empenhadas, de maneira que não haja 
rastros do direito real de garantia no título, visto que, potencialmente, haveria alguma dificuldade para a 
fácil circulação dos títulos, à luz dos incisos I e II do ao art. 1459 do Código Civil (VIGUERA RUBIO, 
José Maria. La prenda cambiaria: el endoso en garantia. Madrid: Civitas, 1994, p. 61-62). Ora, isso traz 
à luz o problema − que será explorado no quinto capítulo −, da correlação entre a oponibilidade do direito 
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Mas qual o motivo da determinação de forma escrita para o contrato de 

penhor? Em admirável simplificação, Gino Gorla229 relembra que a forma se impõe a 

alguns contratos para a segurança das relações jurídicas daí geradas. Nesse sentido, salta 

aos olhos a conexão que há entre a forma e os princípios da especialidade e da 

publicidade230.  

Por consequência disso, os instrumentos públicos ou particulares 

veiculadores do contrato de penhor hão de ser levados a registro, por força do art. 1432 do 

Código Civil, para reforço de integração do suporte fático, com vistas à constituição de 

direito real limitado, ou ainda de sua datação. Por isso é indispensável o escrito público ou 

particular. 

As circunstâncias negociais não são passíveis de requisitos de validade231, já 

que essas caracterizam a essência do próprio contrato de penhor. Isto é: não há como se 

aferir a compatibilidade do modelo social de conduta que permeia a celebração do contrato 

de penhor, ao ordenamento.  

 
3.3 Requisitos de validade relativos aos elementos categoriais do contrato de penhor 

A exemplo das circunstâncias negociais, não há requisitos de validade 

relativos aos elementos categoriais derrogáveis do contrato de penhor, porquanto esses 

estariam implícitos no sistema.  

Somente há requisitos de validade referentes aos elementos categoriais 

inderrogáveis, pois a escolha de um determinado tipo de contrato pelas partes implica sua 

subordinação ao respectivo regime jurídico, de sorte que se tornem evidentes os requisitos 

pertinentes à categoria para que, no caso, o contrato de penhor seja válido232.  

Desse modo, admitindo-se que os acordos de constituição e de transmissão 

da posse da coisa apenhada sejam, em si mesmos, negócios jurídicos, numa visão 

                                                                                                                                                    
real de penhor, que se manifesta pelo poder de sequela e o regime de circulação dos bens móveis 
(BRIOLINI, Federico. I vincoli sui titoli di credito. Torino: Giappichelli, 2002, p. 25-31). 

229 GORLA, Gino. El contrato: problemas fundamentales tratados según el método comparativo y casuístico; 
exposición general. Trad. do italiano para o espanhol de José Ferrandis Vilella. Barcelona: Bosch, 1959, 
v. 1, p. 239. 

230 Quanto a isso, vide: MIRABELLI-SABATO, Il deposito e il sequestro − il pegno..., p. 391 e VIVANTE, 
Del contrato di assicurazione; di pegno − di deposito nei magazzini generali; art. 417-479 Cod. Comm. 
In: BOLAFFIO, Leone (coord.); ROCCO, Alfredo (coord.). Il Codice di Commercio commentato..., p. 
466. 

231 JUNQUEIRA DE AZEVEDO, Negócio jurídico: existência, validade e eficácia..., p. 43. 
232 Quanto a isso, vide a referência bibliográfica feita na nota precedente. 
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reducionista, não é difícil inferir que há correspondência de seus requisitos de validade 

àqueles pertinentes aos elementos gerais do contrato de penhor, observando-se que 

capacidade e legitimidade induzem pensar sobre as declarações de vontade. 

Essas, consubstanciadas nas declarações negociais relativas à prestação da 

coisa empenhada em garantia real do pagamento de uma dívida e do recebimento da posse 

dessa para esse fim, deverão ser resultantes de um processo volitivo hígido; desejadas com 

consciência da realidade; escolhidas mediante o exercício da liberdade e deliberadas sem 

má-fé e, por derradeiro, deverá haver equidade e boa-fé, caso o contrato engendre relação 

jurídica de consumo233. Em suma, os elementos categoriais inderrogáveis do contrato de 

penhor haverão de ser isentos dos chamados “vícios psíquicos e sociais”234 do negócio 

jurídico. 

Intimamente ligada aos elementos categoriais inderrogáveis do contrato de 

penhor, aparece a causa235. A existência dessa, para o objeto deste estudo, não é requisito 

de validade, como pensariam os adeptos da tradição do pensamento jurídico francês, ou 

ainda os que adotam a teoria da causa-função236 (teoria objetiva da causa).  

De fato, tal posição seria admissível a se pensar na causa como elemento 

categorial inderrogável dos negócios jurídicos causais com causa pressuposta237. Pensar-se-

ia, então, num paralelismo entre contrato e tipo, de sorte que se falasse em causa típica. 

Esse é um posicionamento indubitavelmente sustentável e valioso. 

Pontes de Miranda238 foi categórico ao afirmar que a causa somente diz 

respeito à atribuição ou, mais cuidadosamente, àquilo que “é comum à operação de 

                                                 
233 MELLO, Teoria do fato jurídico: plano da existência..., p. 52. 
234 Acerca disso, vide: LOTUFO, Renan. Código Civil comentado: parte geral (arts. 1° a 232). 2. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2004, v. 1, p. 378-468. Vide, ainda: THEODORO JÚNIOR, Humberto. Dos fatos 
jurídicos: do negócio jurídico. In: TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (Coord.). Comentários ao novo 
Código Civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003, v. III, t. I, p. 3-34. 

235 Acerca da teoria da causa, vide: JUNQUEIRA DE AZEVEDO, Negócio jurídico e declaração 
negocial..., p. 121-129. Vide também: NERY JUNIOR, Nelson; ANDRADE NERY, Rosa Maria de. 
Código Civil comentado e legislação extravagante. 4. ed. São Paulo: RT, 2006, p. 241-246. Além 
disso, destaque-se: GIORGIANNI, Michele. Causa: diritto privato. In: Enciclopedia del Diritto. Milano: 
Giuffrè, 1960, p. 547-575. Nesse trabalho afirmou-se haver verdadeira crise na doutrina italiana acerca da 
causa, falando em diferentes conceitos de causa referíveis tanto ao negócio jurídico como à obrigação, ou 
ainda (de modo mais abrangente) a atribuição patrimonial, sendo todos igualmente admissíveis dentro do 
âmbito a que cada um se propõe. 

236 Em consonância com isso, vide: LORENZETTI, Ricardo Luis. Contratos: parte especial. Colab. de 
Gonzalo Sozzo. Buenos Aires: Rubinzal, 2003, t. I, p. 17-18. Próximo a isso, no pensamento jurídico 
brasileiro, vide: FRAGA, Direitos Reais de garantia..., p. 150-151. 

237 JUNQUEIRA DE AZEVEDO, Negócio jurídico: existência, validade e eficácia..., p. 147-148. 
238 PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado..., t. III, p. 79. 
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transferir, pessoal ou realmente, de um patrimônio a outro”, sendo, para tal autor, 

justamente o substrato dos negócios jurídicos causais, dentre os quais se encontra o 

contrato de penhor.  

Explica-se: segundo Clóvis do Couto e Silva239, a teoria da causa foi 

reelaborada pelo direito moderno, de maneira que o conceito de causa tenha sido 

relacionado ao de atribuição patrimonial, desse modo impera o axioma de que não existe 

atribuição sem causa, embora os sistemas jurídicos possam, em determinadas 

circunstâncias, abstrair dela. 

Então, à luz do sistema brasileiro, quer parecer que a causa realmente deva 

ser vista em sentido diverso daquele defendido pelos partidários da sua concepção como 

elemento categorial inderrogável dos negócios jurídicos causais com causa pressuposta.  

É certo que não se pode fugir da causa-função, ou mesmo da causa-função-

social, entretanto, parece mais próprio ao contrato de penhor pensar-se em causa de 

atribuição patrimonial, já que o direito real de garantia é, por excelência, uma atribuição 

patrimonial. 

Isso implica o plano da eficácia, sendo, portanto, a causa de atribuição 

patrimonial um dos fatores de eficácia do contrato de penhor. Tais fatores hão de ser 

analisados no capítulo seguinte, que trata especificamente dos fatores de eficácia do 

contrato de penhor. 

 
3.4 Requisitos de validade relativos aos elementos particulares do contrato de 

penhor 

Por derradeiro, os elementos particulares do contrato de penhor também são 

providos de requisitos de validade. Daí falar-se, por exemplo, em condições carecedoras de 

seus requisitos de validade que contaminam de nulidade todo o negócio jurídico (vitiantur 

et vitiant) ou não (vitiantur sed non vitiant), o que, mutatis mutandis, poderia ser estendido 

para os exemplos já fornecidos de elementos particulares de contrato de penhor, 

respeitando-se, evidentemente, a diferença de seus regimes jurídicos. 

                                                 
239 CLÓVIS DO COUTO E SILVA, A obrigação como processo..., p. 51. 
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Muito mais dramático do que isso é o problema relativo à afirmação da 

validade da cláusula comissória240 − também referida como pacto comissório ou lex 

commissoria241 −, vista como elemento particular do contrato de penhor242. 

 
3.4.1 A validade da cláusula comissória 

A lex commissoria consiste na autorização conferida ao credor 

pignoratício243, para que ele se aproprie da coisa prestada em garantia, caso a dívida não 

seja paga no vencimento244, sem que surja a obrigação de indenizar ao proprietário pelo 

superfluum245, diferenciando-se, portanto, do pacto marciano246. 

Assim, o núcleo da cláusula comissória contém acordo de transmissão247 do 

objeto prestado em garantia (sujeito a condição), assim como pode conter procuração para 

venda, normalmente outorgada em caráter irrevogável (art. 683 do Código Civil), ou em 

causa própria (art. 685 do Código Civil), para que o credor se torne dono da coisa que 

                                                 
240 Sobre a história da cláusula comissória, vide: MATOS, Isabel Andrade de. O pacto comissório: 

contributo para o estudo do âmbito da sua proibição. Coimbra: Almedina, 2006, p. 31-55.  
241 Acerca disso, escreveu Pontes de Miranda (PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado..., t. 

XX, p. 29): “Lex estava nas fontes romanas por pactum: os pactos davam a lex do contrato (Pacta dant 
legem contractui). No direito canônico, dizia-se pactum legis commissoriae, o que formava pleonasmo 
(pactum pacti commissorii)”. 

242 Trata-se, a cláusula comissória, de negócio jurídico que também pode se inserir no setor complementar do 
suporte fático do contrato de penhor, ou do próprio acordo de constituição, ou ainda pode ser celebrado 
em separado. Embora a cláusula comissória possa desempenhar seu papel em qualquer negócio jurídico 
de garantia real, ou ainda ser pacto adjeto destes, cuidar-se-á de sua validade apenas no que concerne ao 
contrato de penhor. Quanto aos negócios jurídicos de garantia real, estipula-se esta designação para a 
categoria dos negócios jurídicos destinados à aquisição, transferência, modificação ou extinção de direitos 
reais de garantia. Portanto, esta categoria é uma espécie do gênero “negócio jurídico real” (LARENZ, 
Derecho civil: parte general..., p. 431) e compreende os negócios jurídicos constitutivos de penhor, 
hipoteca e anticrese. 

243 Como também hipotecário, anticresista ou fiduciante. 
244 RATTI, Umberto. Sul “ius vendendi” de creditore pignoratizio. In: Sull’accessorietà del pegno e sul ‘ius 

vendendi’ del creditore pignoratizio. Napoli: Jovene, 1985, p. 5. 
245 FREZZA, Paolo. Le garanzie delle obbligazioni: garanzie reali. Padova: CEDAM, 1963, v. 2, p. 226. 
246 CIPRIANI, Nicola. Patto commissorio e patto marciano: proporzionalità e legittimità delle garanzie. 

Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2000, p. 12. Vide também: LOJACONO, Vincenzo. Il patto 
commissorio nei contratti di garanzia. Milano: Giuffrè, 1952, p. 71. 

247 PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado..., t. XX, p. 29-31 e WOLF-RAISER, Derecho de 
cosas: posesión; derecho inmobiliario; propiedad. In: ENNECCERUS-KIPP-WOLF, Tratado de 
derecho civil..., t. 3, v. 2, p. 275. Embora menos perceptível, o poder que o devedor pignoratício confere 
ao credor mediante cláusula expressa do contrato ou procuração, para, amigavelmente, vender a coisa 
empenhada é uma espécie lícita de lex comissoria. 
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garante a obrigação principal, ou ainda possa exigir a transmissão da propriedade, mesmo 

que essa pretensão seja pessoal (cláusula comissória obrigacional)248. 

Antes, de que se cogite mais profundamente nos efeitos da lex commissoria, 

há de se enfrentar outro problema, relativo ao plano da validade, a saber: o caput do art. 

1365 e o caput do 1428 do Código Civil dão a conhecer a regra da proibição da cláusula 

comissória, tal como ocorria no Diploma de 1916 (art. 765). 

 É indiscutível que os legisladores inquinaram de nulidade tal negócio 

jurídico, porquanto haja aparente inidoneidade do objeto. Mais que isso, as redações das 

normas legais acima referidas transpiram inegável cogência249. 

Mas há limites para essa proibição? E, em caso afirmativo, quais seriam? 

Quer parecer, num primeiro lanço e à luz da letra da lei, que a vedação é absoluta. 

Entretanto, com um olhar um pouco mais atento, vê-se o contrário por força do que se 

infere do inciso IV ao art. 1433 e do que expressamente dispõem os parágrafos únicos dos 

arts. 1365 e 1428 do Código Civil, os quais não guardam correspondência com qualquer 

norma contida na lei revogada.  

Contudo, não se dê crédito apenas ao legislador de 2002, pois, no Brasil, 

importante voz sustentou ser proibida a cláusula comissória que produzisse efeitos antes do 

vencimento, sendo, em si, lícita se seus efeitos fossem produzidos depois disto, com o 

assentimento do dono da coisa.  

Certamente, o autor que sustentava essa tese escreveu a respeito do art. 765 

do Código Civil de 1916, sem que tivesse vivido para ver positivados os parágrafos únicos 

dos atuais arts. 1428 e 1365.  

A partir do exame superficial desses dois dispositivos de lei, poder-se-ia 

pensar que a proibição da cláusula comissória teria sido mitigada. Realmente, parece ser 

                                                 
248 WOLF-RAISER, Derecho de cosas: posesión; derecho inmobiliario; propiedad. In: ENNECCERUS-

KIPP-WOLF, Tratado de derecho civil..., t. 3, v. 2, p. 451. 
249 Acerca da antiguidade da proibição do pacto comissório, vide: ROPPO, Enzo. Note sopra il divieto del 

patto commissorio. In: ALPA, Guido; BESSONE, Mario; ROPPO, Enzo. Rischio contrattuale e 
autonomia privata. Napoli: Jovene, 1982, p. 259. De acordo com tal autor, esta vedação teria aparecido 
pela primeira vez em uma constituição imperial de Constantino em 324 d. C., a qual foi ius receptum pelo 
direito canônico, como dá testemunho uma decretal de Inocêncio III, do ano de 1198, tendo se transmitido 
também para o direito comum. 
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essa a verdade, embora a doutrina250 e a jurisprudência não se mostrem sensíveis a essa 

mudança251.  

De acordo com autores contemporâneos252, o parágrafo único do art. 1428 

não mitiga, muito menos revoga a vedação, mas sim reafirma seu vigor à medida que 

regulariza uma situação de dação em pagamento − nos moldes dos arts. 356 a 359 do 

Código Civil – posterior ao vencimento. 

Isso, desde logo, esvaziaria o aspecto potestativo característico da cláusula 

comissória e poderia se estender a outras hipóteses, tais como as procurações para venda e 

em causa própria.  

Contudo, não se resolve o problema dos limites da proibição da cláusula 

comissória. Tal ideia parece se pautar por um falso argumento, porquanto do ponto de vista 

eficacial, a dação em pagamento redunda na apropriação da coisa por parte do credor 

pignoratício tanto quanto a lex commissoria, fundando-se, nesse caso, igualmente, em 

poder formativo253.  

                                                 
250 Quanto a isso, vide por todos: WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO; MALUF, Carlos Alberto 

Dabus. Curso de direito civil: direito das coisas. 40. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 438-439. 
251 Doravante, por uma questão de simplificação, referir-se-ão apenas o art. 1428 do Código Civil e o seu 

parágrafo único, tendo em vista serem essas disposições gerais dos direitos reais de garantia, enquanto o 
art. 1365 deste Diploma se refere à propriedade fiduciária, que a exemplo do que já foi dito, é um direito 
real em garantia. 

252 Nesse sentido, são unânimes Mamede, Viana, Dantas Júnior e Veloso [MAMEDE, Gladston. Direito das 
coisas; penhor; hipoteca; anticrese; arts. 1.419 a 1.510. In: VILLAÇA, Álvaro Azevedo (Coord.). Código 
Civil comentado. São Paulo: Atlas, 2003, v. XIV, p. 115-116; VIANA, Marco Aurélio da Silva. Dos 
direitos reais; arts. 1.225 a 1.510. In: TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (Coord.). Comentários ao novo 
Código Civil. Rio de Janeiro: Forense. 2003, v. XVI, p. 717-718; DANTAS JÚNIOR, Do direito das 
coisas..., In: ARRUDA ALVIM-THEREZA ALVIM (Coord.), Comentários ao Código Civil 
brasileiro...., v. XIII, p. 143-150 e VELOSO, Waldir de Pinho. Comentários aos direitos reais no 
Código Civil. São Paulo: Thomson IOB, 2007, p. 377]. Vide também: FURTADO, Miguel Pró de 
Oliveira. Direitos reais de garantia no novo Código Civil. In: FRANCIULLI NETTO, Domingos 
(Coord.); MENDES, Gilmar Ferreira (Coord.); IVES GANDRA MARTINS (Coord.). O novo Código 
Civil: homenagem ao prof. Miguel Reale. 2. ed. São Paulo: LTR, 2006, p. 1069. 

253 Por esses motivos, com o devido respeito, não se pode concordar com o posicionamento da Sexta Câmara 
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, que nos autos de apelação cível com revisão n.° 
187.075-4/1-00, por votação unânime, assumiu tese do relator (Des. Sebastião Carlos Garcia) nos 
seguintes termos: “É certo que, no caso em tela, sustentam os autores o pacto comissório amoldado às 
disposições do art. 765 do Código Civil (equivalente ao artigo 1428 do Código Civil em vigor). Mas, 
ainda assim sem razão jurídica, com a devida vênia. Não se trata, nem por aproximação de hipótese de 
penhor, muito menos de negócio fiduciário, em qualquer de suas modalidades, entre as partes no presente 
litígio. O que houve, insista-se, foi dação em pagamento de dívida livremente confessada e jamais negada, 
nem mesmo no presente processo. Eis que, conforme já referido, o próprio co-autor Carlos Marcos 
afirmou a existência de dívida para com os réus, o que leva a crer a propriedade de um contrato de 
confissão de dívida. Além disso, obviamente, só se poderia vislumbrar a existência de um pacto 
comissório se fosse concedido um prazo aos devedores, ora apelantes, para quitação da dívida, a qual, não 
ocorrendo, permitiria que os credores ficassem com os bens supostamente dados em garantia. Entretanto, 
os imóveis foram transferidos já no dia seguinte à assinatura do contrato de confissão de dívida, o que 
demonstra que foram dados em pagamento de parte do débito existente.” (SÃO PAULO. TRIBUNAL DE 
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A grosso modo, a dação em pagamento consiste em negócio jurídico 

destinado ao fim de extinguir uma relação jurídica obrigacional, aceitando, a parte credora, 

prestação diversa daquela ajustada. Então, mais uma vez, do ponto de vista meramente 

eficacial, pergunta-se: qual a diferença? A resposta é singela: nenhuma.  

Isso induz outro questionamento, a saber: não seria a dação em pagamento 

apenas o meio extintivo da relação jurídica garantida, apto a cumprir a cláusula 

comissória? E, se houvesse inadimplemento, não se valeria o credor de ação (igualmente 

fundada em poder formativo) apropriada para assegurar a adquisição do objeto? 

Sem se aprofundar nesta discussão, os tribunais têm simplesmente ignorado 

o parágrafo único do art. 1428 do Código vigente e mantido as correntes de jurisprudência 

tradicionalmente estabelecidas, que foram construídas em torno do art. 765 do Código 

Civil de 1916254.  

Portanto, são frequentes os acórdãos em que veiculam ideias como estas: “O 

novo Código Civil previu o pacto comissório no seu artigo 1.428, mas manteve a mesma 

redação do art. 765...”255; ou ainda, que a sistemática atual em nada difere daquela 

revogada256.  

                                                                                                                                                    
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Apelação cível com revisão n.° 187.075-4/1-00. Rel. Des. 
Sebastião Carlos Garcia. Data de registro 06.10.2006. Disponível em: <www. www.tj.sp.gov.br>. Acesso 
em: 18 abr. 2008). 

254 Quanto a isto se faça destaque a alguns julgados recentes: MINAS GERAIS. TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Apelação n.° 1.0024.02.878879/001(1). Rel. Des. Alberto Aluízio 
Pacheco Andrade. DJ 13.02.2007. Disponível em: <www.tj.mg.gov.br>. Acesso em: 22 abr. 2008; 
SANTA CATARINA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA. Embargos de 
declaração 2004.004668-5/0001.00. Rel. Des. Ronaldo Moritz Martins da Silva. J 20.04.2006. Disponível 
em: <www.tj.sc.gov.br>. Acesso em: 22 abr. 2008; RIO GRANDE DO SUL. TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Apelação cível 70015898745. Rel. Des. Paulo Antonio 
Kretzmann. DJ 18.12.2006. Disponível em: <www.tj.rs.gov.br>. Acesso em: 21 abr. 2008; PARANÁ. 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ. Apelação cível 70015898745. Rel. Des. Renato 
Braga Bettega. DJ 09.11.2007. Disponível em: <www.tj.pr.gov.br>. Acesso em: 22 abr. 2008; SÃO 
PAULO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Agravo de instrumento n.° 
1.144.855-0/7. Rel. Des. Romeu Ricupero. Data de registro 18.02.2008. Disponível em: 
<www.www.tj.sp.gov.br>. Acesso em: 18 abr. 2008; SÃO PAULO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO. Apelação cível com revisão n.° 404.480-4/0-00. Rel. Des. Salles Rossi. Data 
de registro 07.03.2008. Disponível em <www.www.tj.sp.gov.br>. Acesso em: 18 abr. 2008; SÃO 
PAULO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Apelação cível com revisão n.° 
533.993-4/7. Rel. Des. Sousa Lima. Data de registro 17.03.2008. Disponível em 
<www.www.tj.sp.gov.br>. Acesso em: 18 abr. 2008; SÃO PAULO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO. Apelação cível n.° 243.419-4/0. Rel. Des. Galdino Toledo Júnior. Data de 
registro 28.03.2008. Disponível em: <www.www.tj.sp.gov.br>. Acesso em: 18 abr. 2008. 

255 SÃO PAULO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Apelação cível com revisão 
n.° 194.811-4/8-00. Rel. Des. Luiz Antonio Costa. Data de registro 21.02.2007. Disponível em: 
<www.www.tj.sp.gov.br>. Acesso em: 18 abr. 2008. 

256 Quanto a isto, vide: SÃO PAULO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Apelação 
cível com revisão n.° 197.999-4/6-00. Rel. Des. Luiz Ambra. Data de registro 08.01.2008. Disponível em: 
<www.www.tj.sp.gov.br>. Acesso em: 18 abr. 2008; MINAS GERAIS. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
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Nenhuma luz para o enfrentamento da questão vem disso257. A chave para a 

solução desse problema seria o conteúdo valorativo que fundamenta a proibição expressa 

pelo caput do art. 1428, que, segundo importantes autores258, ocorre para o fim de proteger 

o devedor pignoratício de relações usurárias259.  

Isso, sem qualquer sombra de dúvida, parece ser verdadeiro, notadamente 

porque a experiência leva a crer que o devedor, as mais das vezes, premido pela 

necessidade260, torna-se particularmente susceptível à falta de escrúpulos do credor. 

                                                                                                                                                    
ESTADO DE MINAS GERAIS. Apelação n.° 1.0433.06.175201-3/002(1). Rel. Des. Alberto Aluízio 
Pacheco Andrade. DJ 30.11.2007. Disponível em: <www.tj.mg.gov.br>. Acesso em: 22 abr. 2008; 
MINAS GERAIS. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Apelação cível n.° 
2.0000.00.495351-7/000(1). Rel. Des. Viçoso Rodrigues. DJ 29.03.2006. Disponível em: 
<www.tj.mg.gov.br>. Acesso em: 22 abr. 2008; MINAS GERAIS. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DE MINAS GERAIS. Apelação cível n.° 2.0000.00.434479-8/000(1). Rel. Des. Teresa 
Cristina da Cunha Peixoto. DJ 23.10.2004. Disponível em: <www.tj.mg.gov.br>. Acesso em: 22 abr. 
2008. 

257 O estado atual de desenvolvimento da jurisprudência acerca do pacto comissório no Superior Tribunal de 
Justiça não difere muito do que se viu acima. Para que se documente a pesquisa, vide por todos: BRASIL. 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso especial n.° 187.998-SP. Rel. Min. Aldir Passarinho 
Júnior. DJ. de 06.03.2006. Disponível em: <www.stj.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008. 

258 Esta fundamentação não pode e nem deve ser histórica. Isto porque a origem da proibição da cláusula 
comissória remonta ao tempo de Constantino, que teria sido o primeiro a impor tal proibição mediante a 
constituição imperial contida em: C. 8, 34, 3 (WOLF-RAISER, Derecho de cosas: posesión; derecho 
inmobiliario; propiedad. In: ENNECCERUS-KIPP-WOLF, Tratado de derecho civil..., t. 3, v. 2, p. 451; 
PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado..., t. XX, p. 28 e 29). Ocorre, contudo, que o texto 
romano não explica bem as razões da proibição e ainda que o fizesse, possivelmente, não haveria 
correspondência entre esta e o contexto sociopolítico em que se insere o Código Civil de 2002, de sorte 
que a fundamentação atual da proibição da cláusula comissória deva ser buscada em outras sedes. Assim, 
apenas como referência bibliográfica, deve-se dizer que o texto original do Codex acima indicado e sua 
tradução para a língua espanhola podem ser encontrados na seguinte obra: GARCIA DEL CORRAL, 
Ildefonso Luis. Cuerpo del derecho civil romano: Código. Reimpressão da edição de 1895. Valladolid: 
Editorial Lex Nova, 1988, t. V, v. II, p. 352. Ei-lo: “Imp. CONSTANTINUS A. ad populum. − Quoniam 
inter alias captiones praecipue commissoriae pignorum legis crescit asperitas, placet, infirmari eam et in 
posterum omnem eius memoriam aboleri. Si quis igitur tali contractu laborat, hac sanctione respiret, 
quae cum praeteritis praesentia quoque depellit et futura prohibet. Creditores enim, re amissa, iubemus 
recuperare, quod dederunt. Dat. II. Kal. Febr. Serdicae, CONSTANTINO A. VI. et CONSTANTINO Caes. 
Conss. [320]. El Emperador CONSTANTINO, Augusto, al pueblo. − Por cuanto entre otros engaños 
crece principalmente la aspereza de la ley comisoria de las prendas, ha parecido bien invalidarla, y que 
para lo sucesivo quede abolido todo su recuerdo. Así pues, si alguno padeciera por tal contrato, respire 
por virtud de esta disposición, que rechaza juntamente con los pasados los casos presentes, y prohibe los 
futuros. Porque mandamos que los acreedores, habiendo perdido la cosa, recuperen lo que dieron. Dada 
en Sérdica á 2 de las Calendas de Febrero, bajo el sexto consulado de CONSTANTINO, Augusto, y el de 
CONSTANTINO, César [320]”. 

259 Neste sentido, há recente acórdão do Superior Tribunal de Justiça, grandemente informado pelo 
pensamento de Caio Mário da Silva Pereira, que dá testemunho da proteção acima referida. Para mais 
detalhes, vide: BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Ação rescisória n.° 366-SP. Rel. Min. 
Fernando Gonçalves. DJ. de 17.12.2007. Disponível em: <www.stj.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008. 

260 Quanto a isto, vide, por exemplo: SÃO PAULO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO 
PAULO. Apelação cível com revisão n.° 435.814-4/7-00. Rel. Des. Donegá Morandini. Data de registro 
14.04.2008. Disponível em: <www.www.tj.sp.gov.br>. Acesso em: 18 abr. 2008. Vide também: 
BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso especial n.° 475.040-MG. Rel. Min. Ari 
Pargendler. DJ. de 13.10.2003. Disponível em: <www.stj.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008. 
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Entretanto, a análise da bibliografia sobre a cláusula comissória permite admitir que o 

fundamento acima apresentado seja insuficiente. 

Entre os anos de 1990 e 2001, surgiram importantes trabalhos que, a partir 

da interpretação teleológica dos arts. 1963261 e 2744262 do Código Civil italiano, 

reconheceram outros fundamentos para essa proibição.  

No quadro dessa produção científica, Angelo Luminoso263 sustenta que há 

indubitável presunção de que o devedor se expõe ao perigo de sofrer uma perda 

patrimonial desproporcional ao valor da dívida que não pagou, além das características 

insidiosas de cada caso concreto em que o devedor, possivelmente, se veria induzido a 

vincular uma determinada coisa (de uma maneira que não evitasse a sua perda definitiva), 

com a esperança, ou a ilusão, de obter meios de cumprir seu dever de prestação antes do 

vencimento, pondo-se formalmente numa posição de sujeição em relação ao credor.  

Numa primeira etapa de desenvolvimento do raciocínio, o autor referido 

sugere que o fundamento “genérico” da proibição consiste em proteger o devedor dos 

possíveis abusos do credor, no contexto dos riscos acima mencionados, vez que esse 

poderia aproveitar a necessidade econômica do devedor ou especular sobre uma avaliação 

otimista, ou superficial de suas possibilidades, para lhe impor condições usurárias, tendo 

em vista, desde logo, apropriar-se do objeto prestado em garantia, as mais das vezes, de 

valor maior do que a dívida.  

À parte isso, em uma segunda etapa da análise, Angelo Luminoso procede a 

um estudo sob a perspectiva da extração da ratio do art. 2744 do Código Civil da Itália de 

acordo com o complexo de elementos idôneos para isso, centralizando seu estudo em 

figuras próximas ou afins à cláusula comissória, expressamente admitidas como válidas 

pela lei, para prospectar, ainda que a contrario sensu, os motivos profundos da nulidade.  

Assim, tal civilista acreditou poder encontrar o “núcleo duro” da ilicitude do 

objeto da cláusula comissória, pelo exame das seguintes espécies negociais previstas no 

                                                 
261 Pertinente à anticrese, o art. 1963 do Código Civil italiano estabelece o seguinte: “È nullo qualunque 

patto anche posteriore alla conclusione del contratto, con cui si conviene che la proprietà dell’immobile 
passi al creditore nel caso di mancato il pagamento del debito”.  

262 Reza o art. 2744 do Código Civil italiano: “È nullo il patto col quale si conviene che, in mancanza del 
pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al 
creditore. Il patto è nullo anche se posteriore alla costituzione del’ipoteca o del pegno”.  

263 LUMINOSO, Angelo. Alla ricerca degli arcani confini del patto commissorio. Rivista di diritto civile. 
Padova: CEDAM, mar./apr. 1990, v. 36, n. 2, p. 221-234. 
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Código Civil italiano: o penhor irregular264 (art. 1851265), a dação em pagamento (art. 

1197266) e venda com cláusula de retrovenda (art. 1500267).  

Em primeiro lugar, o autor inferiu que a razão para a nulidade é que a 

cláusula comissória não assegura ao devedor a recuperação de parte da coisa vinculada (ou 

daquilo que dela for realizado) que exceda o valor da dívida.  

O segundo motivo, extraído da análise da dação em pagamento, é a insídia à 

qual o devedor é exposto. A terceira razão, derivada da venda com cláusula de retrovenda, 

é que a atribuição patrimonial irradiada da cláusula comissória não pode ser gerada para o 

fim precípuo de garantia. Conclui o autor que esses três motivos conjugados formariam o 

fundamento da nulidade da cláusula comissória e, portanto, de sua proibição268.  

Maria Giovanna Cubeddu269, com apoio em decisão da Corte di Cassazione 

italiana, sustenta como o fundamento da proibição da cláusula comissória que a sanção 

prevista no art. 2744 do Código Civil italiano não se volta contra a vontade de constituir 

uma garantia, mas ao resultado efetivo da operação de garantia estabelecida entre as partes, 

que consubstancia um jogo de interesses indigno de tutela jurídica, porquanto cria uma 

situação amplamente desfavorável à posição debitória, o que leva a crer que o fundamento 

da proibição não é uma ilicitude geral da garantia, mas apenas da função que a cláusula 

                                                 
264 O pegno irregolare previsto no art. 1851 do Codice Civile, também conhecido como cauzione in senso 

stretto teve sua disciplina desenvolvida quase que incidentalmente a propósito do contrato de antecipação 
bancária. Trata-se do penhor de coisas fungíveis ou de outras com a atribuição de poder de disposição ao 
credor pignoratício, de modo que este adquira a propriedade do objeto empenhado, obrigando-se, em 
contrapartida a restituir o tantundem eiusdem generis, hipótese de adimplemento da obrigação principal 
garantida (CUSATO, Barbara. Il Pegno. In: CENDON, Paolo (diret.). Fatto & diritto. Milano: Giuffrè, 
2006, p. 129). Acerca dos fundamentos histórico-dogmáticos disso, vide por todos: CLAPS, Tommaso. 
Del cosiddetto pegno irregolare. Reimpressão da edição de 1896. La Vergne: Kessinger Publishing, 
2011, p. 7-48. 

265 “Se, a garanzia di uno o piu crediti, sono vincolati depositi di danaro, merci o titoli che non siano stati 
individuati o per i quali sia stata conferita alla banca la facoltà di disporre, la banca deve restituire solo 
la somma o la parte delle merci o dei titoli che eccedono l’ammontare dei crediti garantiti. L’eccedenza è 
determinata in relazione al valore delle merci o dei titoli al tempo della scadenza dei crediti”.   

266 “Il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore 
uguale o maggiore, salvo che il creditore consenta. In questo caso l’obbligazione si estingue quando la 
diversa prestazione è eseguita. Se la prestazione consiste nel trasferimento della proprietà o di un altro 
diritto, il debitore è tenuto alla garanzia per l’evizione e per i vizi della cosa secondo le norme della 
vendita, salvo che il creditore preferisca esigere la prestazione originaria e il risarcimento del danno. In 
ogni caso non rivivono le garanzie prestate dai terzi”. 

267 “Il venditore può riservarsi il diritto di riavere la proprietà della cosa venduta mediante la restituzione 
del prezzo e i rimborsi stabiliti dalle disposizioni che seguono. Il patto di restituire un prezzo superiore a 
quello stipulato per la vendita è nullo per l’eccedenza”. 

268 LUMINOSO, Alla ricerca degli arcani confini del patto commissorio..., p. 233-234. 
269 CUBEDDU, Maria Giovanna. Patto Commissorio e vendita con patto di riscatto: la risposta delle sezioni 

unite. Rivista di diritto civile. Padova: CEDAM, set./ott. 1990, v. 36, n. 5, p. 629 e 630. 
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comissória exerce, como meio de coerção do devedor, que, efetivamente, pode levar ao 

abuso econômico. 

 De Nictolis270, com apoio nas contribuições de Angelo Luminoso e Maria 

Giovanna Cubeddu, pretende reconstruir a ratio da proibição da cláusula comissória, 

dizendo, de antemão, que o seu fundamento é fraco e não aparece imediatamente ao 

intérprete.  

Contudo, após a revisão de abalizada bibliografia, a autora se posicionou 

sustentando que o fundamento da proibição da cláusula comissória é a necessidade de se 

tutelar o interesse geral, consistente em impedir que tal cláusula possa se difundir 

excessivamente na prática, de modo que prevaleça como um sistema inidôneo de garantias 

reais, com todos os potenciais inconvenientes e abusos que lhe são compatíveis. Por fim, a 

autora reconhece que esse problema ainda permanece aberto.  

Para Gregorio Gitti271, o fundamento da proibição é a necessidade que há do 

direito fazer frente ao perigo de usura ao qual o devedor se expõe, consentindo na 

transferência de um de seus bens para a satisfação do credor (que potencialmente terá 

lucros exorbitantes), reservando para si apenas a esperança de pagar o débito quando do 

vencimento. Esse perigo de usura se materializaria quando houvesse efetiva desproporção 

entre os valores da coisa prestada em garantia e do débito.  

Em consonância com os demais autores referidos, Ilaria Riva272 afirma que 

o juízo de valor negativo expresso pelo legislador italiano no art. 2744 se explica 

considerando-se o elevado risco de abusos que se coaduna com a cláusula comissória. 

Esses se concentrariam em desfavor da parte devedora, normalmente mais fraca e 

necessitada de dinheiro, que poderia ser pressionada para tomar parte numa operação 

arriscada, com amparo na mera esperança de pagar o débito e, assim, não perder o bem 

vinculado.  

Tais riscos, em menor incidência, também recairiam sobre os demais 

credores, visto que esses seriam prejudicados pela satisfação de um credor (beneficiado 

pela cláusula comissória), fora das causas legítimas de preferência, rompendo-se a pars 

condictio creditorum.  

                                                 
270 DE NICTOLIS, Rosanna. Divieto del patto commissorio, alienazioni in garanzia e sale-lease-back. 

Rivista di diritto civile. Padova: CEDAM, set./ott. 1991, v. 37, n. 5, p. 537 a 539. 
271 GITTI, Gregorio. Divieto del patto commissorio, frode alla legge, “sale and lease back”. Rivista 

trimestrale di diritto e procedura civile. Milano: Giuffrè, giug. 1993, v. 47, n. 2, p. 463 e 464. 
272 RIVA, Ilaria. Il contrato di sale and lease back e il divieto di patto commissorio. Contrato e impresa. 

Padova: CEDAM, gen./apr. 2001, v. 17, n. 1, p. 304. 
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Franco Angeloni273 oferece interessante opinião divergente das demais. De 

acordo com ele, não se pode afirmar que a norma do art. 2744 do Código Civil italiano 

seja, propriamente, proibitiva, em razão de ser incerto o seu fundamento, visto que nenhum 

dos setores da doutrina conseguiu fixá-lo e afirmar-se sobre um fundamento unívoco 

extraído do direito positivo.  

Por derradeiro, acrescente-se que boa parte dos fundamentos, apontados 

para a proibição da cláusula comissória, encontra respaldo no pensamento de Alberto 

Burdese, que serviu de base para todos os autores italianos que, nos últimos anos, 

pesquisaram o tema274.  

O autor que acabou de ser referido sustenta que a corrente que melhor 

explica a proibição da cláusula comissória é aquela que fala da tutela de um interesse geral, 

de modo que seja vedado ao credor um poder incontrolável para sua autossatisfação, 

visando, assim, à verdadeira função da responsabilidade patrimonial, de modo que se fale 

em um princípio econômico de ordem pública, a saber: a justa correspondência do 

patrimônio do devedor que se subordina à satisfação do crédito ao montante do débito. 

Assim, a síntese dos argumentos deduzidos por esses autores italianos pode 

ser feita da seguinte maneira: não se assegura ao devedor submetido à cláusula comissória 

a recuperação daquilo que exceder o valor da dívida275, o que demonstra a insídia que 

contamina a atribuição patrimonial, que se irradia desse negócio jurídico, fazendo-o 

inadmissível no contexto das garantias, vez que desempenha papel coercitivo, compatível 

com o abuso econômico. 

Daí, a necessidade de tutela do interesse geral para impedir que se 

difundisse um sistema inidôneo de garantias reais, que privilegia a usura (materializada na 

efetiva desproporção entre os valores da dívida e da coisa vinculada), implicando, também, 

a concentração dos riscos da operação na pessoa do devedor e dos seus demais credores, 

com ruptura das causas legítimas de preferência, visto que o patrimônio do devedor seria 

diminuído para autossatisfação do credor, que se beneficiaria pela cláusula comissória276. 

Isso, sem dúvida alguma, é perfeitamente aplicável para o direito brasileiro 

que igualmente repudia − no plano da validade − as odiosas distorções acima identificadas, 
                                                 
273 ANGELONI, Franco. Sulla responsabilità disciplinare del notaio che roghi un atto contenente un presunto 

patto commissorio. Contrato e impresa. Padova: CEDAM, set./dic. 2000, v. 16, n. 3, p. 1097. 
274 BURDESE, Alberto. Patto commissorio. In: Enciclopedia del diritto. Milano: Giuffrè, 1982, p. 500-501. 
275 Deste risco em particular, o sistema brasileiro está livre por força do art. 1364 do Código Civil. 
276 Isso é compatível com o que escreveu Filippo Murino (MURINO, Filippo. L’autotutela nell’escussione 

della garanzia finanziaria pignoratizia. Milano: Giuffrè, 2010, p. 38-39). 
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que podem ser arquitetadas com o emprego dos efeitos da cláusula comissória que se 

insira, por exemplo, como elemento particular do contrato de penhor.  

Entretanto, é indubitável, sobretudo à luz do parágrafo único do art. 1428, 

que o objeto da cláusula comissória, em si mesmo é lícito. Isso, inegavelmente, faz mudar 

o estado da questão no sistema atual brasileiro. 

Esse fato passou despercebido pelos autores277 e pelos tribunais pátrios que, 

diferentemente dos italianos, não investigaram radicalmente os fundamentos da invalidade. 

Muito menos cuidaram dos desdobramentos disso, do plano da validade para o da eficácia. 

Mas então, o pacto comissório posterior ao vencimento é válido?  

Se essa investigação se pautasse apenas pelo sistema positivo italiano, a 

nulidade seria inegável e decorrente da lei (art. 2744 do Códice Civile). Contudo, o Código 

Civil brasileiro de 2002 inverteu a tendência de 1916 e, agora, aponta para a direção 

oposta.  

O fato é que a proibição à cláusula comissória se presta ao fim de evitar um 

determinado resultado, verificável no plano da eficácia e não da validade, a saber: a 

transmissão ao credor da propriedade da coisa vinculada em garantia, caso a dívida não 

seja paga quando do vencimento, sem o concurso da vontade do devedor.  

Isso expressa o conteúdo valorativo da norma contida no art. 765 do Código 

de 1916 e no caput do art. 1428 do Diploma em vigor, sendo irrelevantes o tempo ou o 

meio de constituição da cláusula comissória278. O que importa, em verdade, é o momento a 

partir do qual essa passa a produzir seus efeitos.  

                                                 
277 Dentre os autores brasileiros, faça-se exceção a Carlos Alberto Dabus Maluf que se mostrou favorável à 

validade da lex commissoria e com fina percepção jurídica captou essa tendência em dois acórdãos do 
Superior Tribunal de Justiça, relatados pelo Ministro Eduardo Ribeiro, os quais antecedem em muito a 
vigência do Código civil de 2002 (MALUF, Carlos Alberto Dabus. Comentário ao art. 1428: doutrina. In: 
TAVARES DA SILVA, Regina Beatriz (coord). Código Civil comentado. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 
2010, p. 1396-1397). No primeiro acórdão, o relator afirma que “malgrado semelhante ao pacto 
comissório, admite-se a convenção pela qual o devedor consente em ceder ao credor o objeto da garantia, 
pela datio in solutum”, conquanto a dação em pagamento não fosse “contemporânea ao contrato a que se 
liga” (BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso especial n.° 10.952-MG. Rel. Min. 
Eduardo Ribeiro. DJ. de 25.11.1991. Disponível em: <www.stj.gov.br>. Acesso em: 18 nov. 2011). No 
segundo aresto, afirmou-se que é “defeso estabelecer o pacto, concomitantemente ao negócio, mas não a 
posterior dação em pagamento”. E conclui: “se o devedor, após haver contraído o empréstimo, e sem que 
se possa vislumbrar que uma coisa condiciona a outra, acerta com o credor que o pagamento da dívida se 
faria mediante dação, inexiste vício” (BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso 
especial n.° 41.233-SP. Rel. Min. Eduardo Ribeiro. DJ. de 25.04.1994. Disponível em: 
<www.stj.gov.br>. Acesso em: 18 nov. 2011). 

278 Neste particular, vide: GITTI, Divieto del patto commissorio, frode alla legge, “sale and lease back”..., p. 
458. 
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De outra sorte, qual seria a razão do legislador, ter dado ao art. 1428 o seu 

parágrafo único? Tanto Wolf-Raiser279 como Pontes de Miranda280, por razões idênticas, 

entendem que, em si, a disposição posterior ao vencimento não seria nula, mas o que 

acarretaria a nulidade seria a usura281.  

Isso pode ser expandido para os outros fundamentos da proibição já 

identificados, de sorte que, uma vez livre desses, o pacto comissório − concebido para 

produzir seus efeitos após o vencimento da dívida − ultrapassaria o plano da validade e 

atingiria o da eficácia, ramificando seus efeitos tanto para o campo obrigacional, como 

para o real. 

Então – num exercício de antecipação daquilo que diz respeito ao plano da 

eficácia –, o primeiro ponto que se deve ter em mente é que há fatores de atribuição de 

eficácia em geral da cláusula comissória que determinam sua eficácia mínima.  

Essa é de caráter obrigacional e corresponde ao percurso que há entre a 

vinculação e o surgimento de pretensão indenizatória em caso de inadimplemento. Nesse 

sentido, não é complicado pensar que a causa de atribuição patrimonial e a legitimação, 

exigíveis para a cláusula comissória, sejam as mesmas do contrato de penhor. 

                                                 
279 WOLF-RAISER, Derecho de cosas: posesión; derecho inmobiliario; propiedad. In: ENNECCERUS-

KIPP-WOLF, Tratado de derecho civil..., t. 3, v. 2, p. 451. 
280 PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado..., t. XX , p. 29 e 30. 
281 Na esteira da contaminação do pacto comissório pela usura, há que se fazer destaque ao voto do Ministro 

Moreira Alves, proferido em autos de recurso extraordinário, ainda sob a vigência do Código Civil de 
1916. Embora esta seja uma referência rigorosamente datada e superada em seu campo de aplicação 
prática em razão do posicionamento diverso adotado pelo Superior Tribunal de Justiça (BRASIL. 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso especial n.° 475.040-MG. Rel. Min. Ari Pargendler. DJ. 
de 13.10.2003. Disponível em: <www.stj.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008), é interessante notar que o 
prolator do voto, desvinculou a nulidade a que se refere o art. 765 do Código revogado, do pacto 
comissório, de sorte que este − em si −, não seria, na situação concreta, a causa eficiens da nulidade, mas 
sim a usura. Então escreveu o Ministro Moreira Alves: “A meu ver, porém, não há que aplicar-se esse 
dispositivo do Código Civil a outras hipóteses que não as a que ele expressamente alude. Trata-se de 
norma proibitiva e que, portanto, deve ser interpretada estritamente. Somente se o princípio do artigo 765 
do Código Civil fosse aplicável, por analogia, a outros casos que não os nele previstos, é que, com base 
na fraude à lei, se poderia aplicar aos negócios fiduciários ou aos negócios indiretos em sentido estrito. 
Diversas, entretanto, são as estruturas jurídicas e as características econômicas desses negócios e a dos 
direitos reais de garantia. No penhor e na hipoteca, a diferença de valor entre o débito e a coisa dada em 
garantia é, em geral, superior a cinqüenta por cento do valor da coisa, em decorrência dos percalços da 
execução e da preferência dos créditos trabalhistas e fiscais, duas dificuldades que foram, aliás, as causas 
mais importantes da acolhida, no direito moderno, dos negócios jurídicos indiretos em sentido amplo. 
Isso não ocorre no negócio fiduciário ou no negócio jurídico indireto em sentido estrito, onde não há 
despesas processuais, demora na execução, aviltamento de preço pela venda em praça, ou possibilidade 
de diminuição da garantia pela preferência de créditos trabalhistas ou fiscais. No negócio fiduciário, a 
diferença entre o valor do débito e o da coisa alienada se traduz no montante dos juros, e se estes forem 
usurários – como saliento mais adiante – haverá fraude à lei da usura, não, porém, ao preceito que veda o 
pacto comissório" (BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Recurso extraordinário n.° 82.447-SP. 
Rel. Min. Moreira Alves. DJ. de 17.09.1976. Disponível em: <www.stf.gov.br>. Acesso em: 26 fev. 
2008). 
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Por outro lado, ainda no campo obrigacional, para que surja a pretensão à 

transmissão da coisa empenhada (redutível a perdas e danos), a cláusula comissória há de 

ser registrada (desde que esse seja o efeito diretamente visado pelas partes). Essa é a 

cláusula comissória obrigacional.  

Quanto à eficácia real da lex comissória, o registro é fator determinante. 

Contudo, esse registro haverá de guardar correspondência com o da compra e venda 

resolúvel282, para que a posição ativa decorrente da cláusula comissória seja oponível erga 

omnes e seja dotada de sequela.  

Isso, porque o pacto comissório contém acordo de transmissão283 que se 

cumpre, em princípio, nos termos dos arts. 1226 e 1267 do Código Civil, mas que se 

subordina a condição resolutiva, o que é extensível para a cláusula comissória que 

contenha procuração para venda ou em causa própria. 

Em síntese, quando do vencimento da dívida, se o credor pignoratício não 

tiver seu crédito satisfeito, surgirão em seu favor pretensões de direito das obrigações e de 

direito das coisas. Se a cláusula comissória for apenas obrigacional, surgirá pretensão 

creditícia correspondente à transmissão da propriedade284.  

Por outro lado, se a cláusula comissória for real, o credor pignoratício 

poderá apropriar-se do objeto, exercitando, de maneira potestativa, direito fundado em 

poder formativo aquisitivo, sendo mesmo admissível cogitar, ainda que por hipótese, num 

direito real à aquisição, tendo em vista que em sede de execução da cláusula comissória, o 

contrato de penhor já estaria completamente formado e essa teria sido registrada. 

 
3.5 Conclusões deste capítulo 

Portanto, a se pensar no que acima foi exposto e na conjugação dos dois 

acordos nucleares do contrato de penhor, é possível se concluir o seguinte: os requisitos de 

validade relativos ao contrato de penhor são idênticos aos dos seus elementos nucleares e 

dizem respeito aos sujeitos, à perfeição da manifestação da vontade, ao objeto e à forma 

que o contrato tomou.  

Desse modo, a falta de um dos requisitos de validade do contrato de penhor 

ou dos acordos que compõem o seu núcleo (antes do cumprimento do acordo de 
                                                 
282 PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado..., t. XX, p. 29-30. 
283 WOLF-RAISER, Derecho de cosas: posesión; derecho inmobiliario; propiedad. In: ENNECCERUS-

KIPP-WOLF, Tratado de derecho civil..., t. 3, v. 2, p. 275. 
284 MATOS, O pacto comissório..., p. 93. 
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transmissão), não tem o condão de retirá-los do plano da existência, mas compromete-os, 

fundamentalmente, no plano da validade.  

Talvez o ponto nevrálgico relativo aos requisitos de validade do contrato de 

penhor diga respeito a um de seus elementos particulares, a saber: o pacto comissório. 

Demonstrou-se neste capítulo que, malgrado a insensibilidade da 

jurisprudência brasileira, diante da nova configuração do direito positivo, a cláusula 

comissória − conquanto concebida para produzir seus efeitos após o vencimento da dívida 

garantida é, em si mesma, válida. 

Mais que isso, restou evidente que os efeitos da cláusula comissória no 

campo do direito das coisas são compatíveis com a função econômica do penhor. Com 

amparo em uma série de autores estrangeiros, foi visto no primeiro capítulo deste trabalho 

que as garantias especiais, dentre as quais interessa particularmente o penhor, não se 

prestam apenas satisfazer o crédito pelo ius distrahendi, mas, em verdade, ao fim de 

reforçar a posição ativa do credor. 

Assim se reduzem as assimetrias informativas, de modo que sejam 

reequilibrados os riscos e diminuídos os custos, mesmo que para isso o devedor 

pignoratício venha a ser desapossado do objeto da garantia, dentre outros modos de se 

interferir nas atividades e no poder de disposição do devedor sobre seus bens. 

Nesse sentido, não seria justamente o pacto comissório − concebido para 

produzir seus efeitos após o vencimento da dívida −, algo extremamente conveniente para 

o credor pignoratício? Isso não o pouparia, por exemplo, da demora da prestação 

jurisdicional da excução pignoratícia, seus custos e ainda mais incertezas inerentes à 

demanda?  

Em defesa disso, admita-se que o contrato de penhor, tanto quanto qualquer 

outro contrato, funcionaliza-se a uma operação econômica, que tendencionalmente há de 

ser racional. Tal racionalidade passa pela ampliação da executividade da garantia 

pignoratícia, independentemente da via judicial.  

Portanto, o reconhecimento da validade e da eficácia da cláusula comissória 

daria ao penhor a agilidade suficiente para ultrapassar a crise gerada pela desatualização 

das técnicas empregadas para a segurança do crédito, ainda tão comprometidas com o 

pensamento que informou a aplicação do Código Civil de 1916.  

Isso aproximaria a lex commissoria à datio in solutum e justificaria, ao 

menos em sentido patrimonial, a apropriação do superfluum pelo credor pignoratício. 
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4 FATORES DE EFICÁCIA DO CONTRATO DE PENHOR 
 
4.1 Complementação e integração eficacizantes do suporte fático do contrato de 

penhor 

Para a produção de efeitos, o contrato de penhor depende de fatores, 

admitidos como algo que esteja fora do suporte fático, ou que não lhe seja, propriamente, 

endógeno, mas que desempenha papel decisivo para a consecução dos resultados 

referenciados285. 

A afirmação acima, no sentido de que os fatores de eficácia são extrínsecos 

ao contrato, pode ser interpretada da seguinte maneira: a exemplo da complementação 

validante do núcleo do contrato de penhor, também se pode falar em complementação 

eficacizante. 

Essa é alheia ao cerne e aos seus elementos completantes, de maneira que 

não guarde qualquer ligação com o plano da existência nem com o da validade.  

Em verdade, há, outrossim, a integração determinante da eficácia última do 

contrato de penhor, por algo que lhe seja extrínseco e não necessariamente tenha como 

agente uma das partes286. 

Passa-se agora a uma análise dos fatores de eficácia do contrato de penhor, 

justapondo-se o modelo produzido pelo professor Junqueira de Azevedo àquele que o 

antecedeu, criado por Pontes de Miranda, de modo que sejam cuidados os fatores de 

eficácia mais comuns. 

 

4.2 Fatores de eficácia em geral do contrato de penhor 

Os fatores de eficácia em geral mais relevantes do contrato de penhor são a 

causa de atribuição patrimonial e a legitimação. Certamente há outros, menos importantes, 

                                                 
285 Esses fatores classificam-se em três espécies distintas, quais sejam: a) os fatores de atribuição de eficácia 

em geral; b) os fatores de atribuição de eficácia diretamente visada e c) os fatores de atribuição de 
eficácia mais extensa. Os primeiros são aqueles sem os quais o negócio jurídico praticamente não produz 
efeito algum, os segundos são fatores indispensáveis para que o negócio alcance os efeitos queridos 
objetivamente, enquanto os terceiros se prestam a dilatar os efeitos (já tipicamente plenos) do negócio 
jurídico, para o fim de que estes se operem perante terceiros ou contra todos (JUNQUEIRA DE 
AZEVEDO, Negócio jurídico: existência, validade e eficácia..., p. 55-57). Por uma questão de 
simplificação e para que se evite alguma confusão acerca da interpretação da palavra atribuição, cujo 
significado já foi explicado neste trabalho, doravante falar-se-á somente em fatores de eficácia em geral, 
diretamente visada e mais extensa.  

286 MELLO, Teoria do fato jurídico: plano da existência..., p. 53-59. 
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que serão estudados com menor grau de profundidade. Dentre esses estão os acordos que 

se prestam ao fim de atender aos incisos do art. 1424 do Código Civil e para determinar os 

efeitos do contrato no tempo. 

Partindo-se do que já se escreveu neste trabalho, é de se afirmar que o 

contrato de penhor é causal. Então, tem-se que a causa de atribuição patrimonial solvendi 

ou credendi (conforme o ângulo sob o qual se observe a relação jurídica) seja fator de 

eficácia em geral desse contrato.  

A causa de atribuição patrimonial não está no setor complementar do 

suporte fático do contrato de penhor e nem bem o integra no plano da eficácia, visto que 

não há, neste caso, necessariamente, acordo sobre a causa, porque o deslocamento 

patrimonial (atribuição) que compõe a operação econômica veiculada por esse contrato 

tem a função de garantir um crédito resultante da eficácia de outro contrato (principal).  

Isso fica evidente a se pensar no mútuo, no financiamento, na antecipação 

bancária ou na abertura de crédito, dentre outros contratos. Em palavras mais simples, 

gera-se o direito real de garantia, por eficácia do contrato de penhor que é acessória à de 

outro contrato que lhe dá razão de ser.  

Ou seja, a causa de atribuição patrimonial relativa ao contrato de penhor 

reside na eficácia de outro negócio jurídico, consistente num contrato de crédito a ser 

garantido.  

Coloquem-se essas ideias de outra maneira. No Brasil, em geral, os 

contratos são causais. A causa, enquanto atribuição jurídica do negócio, relaciona-se ao seu 

fim prático, isto é, os resultados verificáveis nas esferas jurídicas das partes287, em virtude 

dos efeitos que o negócio jurídico deve produzir.  

Isso determina a identificação da causa com a operação econômica 

veiculada pelo contrato, o que permite dizer o seguinte: sem a causa de atribuição 

patrimonial o contrato de penhor praticamente não produzirá efeitos, pois não haverá o que 

garantir288.  

Isso sugere, em certa medida, a aproximação da causa do contrato principal 

garantido e a causa do contrato de garantia, nesse caso, o de penhor. 

                                                 
287 Acerca do conceito de esfera jurídica, dentre os autores brasileiros, vide: MELLO, Marcos Bernardes de 

Teoria do fato jurídico: plano da eficácia; 1ª Parte. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 74-77. 
288 DE NICTOLIS, Rosanna. Nuove garanzie personali e reali: Garantievertrag, fideiussione omnibus, lettere 

di patronage, sale − lease − back. In: CENDON, Paolo (diret.). Enciclopedia. Padova: CEDAM, 1998, p. 
1-15. 
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Tal afirmação não significa dizer que seja proibido garantir por penhor um 

crédito futuro, condicional, ou a termo. Por exemplo, os créditos bancários previamente 

aprovados (leia-se: pré-constituídos) que permanecem à disposição dos correntistas 

subordinando-se a respectiva eficácia à mera solicitação, ou, mais genericamente, 

quaisquer outros exemplos de créditos que possam vir a surgir no curso de outra relação 

jurídica.  

Então, para a garantia desse crédito futuro, por hipótese, celebrar-se-á o 

contrato de penhor, cujos efeitos obrigacionais e reais restariam sobrestados (no todo ou 

em parte) até que o fator de eficácia designado como causa para a atribuição patrimonial 

fosse satisfeito, tal qual condição suspensiva, com a concessão do crédito289.  

Afirmam Napoletano-Barbieri-Novità290 a admissibilidade do penhor para a 

garantia de créditos futuros no sistema italiano. À parte exercícios teóricos291, mais ou 

menos artificiais, poderia ser facilmente resolvido o problema valendo-se de um modelo de 

mundo jurídico dividido em três planos que permitisse ao intérprete adotar uma solução 

simples, como aquela que foi expressa no corpo do texto. 

Outro fator de eficácia em geral do contrato de penhor é a legitimação292. 

Essa nada tem a ver com alguma qualidade dos sujeitos, mas, em verdade, significa ter 

poder de disposição (cuja natureza é formativa extintiva) sobre a coisa a ser empenhada, na 

sua integralidade (para prestá-la em garantia; para a venda amigável da coisa empenhada, 

autorizada por procuração; ou ainda para efeito de remissão293, tudo conforme a primeira 

                                                 
289 Em sentido oposto, admitindo-se penhor imediatamente eficaz para a garantia de crédito futuro, vide: 

REALMONTE, Pegno: I) in generale. In: Enciclopedia giuridica..., p. 2. Esse assunto será melhor 
explorado no sétimo capítulo. 

290 NAPOLETANO-BARBIERI-NOVITÀ, I contratti reali..., p. 422-423. 
291 Em importante monografia, Stella (STELLA, Giovanni. Il pegno a garanzia di crediti futuri. Padova: 

CEDAM, 2003, p. 27-53) traça o perfil histórico dessa segurança, apontando sua verificabilidade nas 
fontes romanas, como também retrata seu desenvolvimento ao longo dos períodos de vigência dos 
códigos civil e comercial ab-rogados com o advento do Codice Civile de 1942, mostrando as soluções 
teóricas encontradas como as da retroatividade (o crédito garantido seria condição para a existência e 
eficácia do vínculo de garantia de modo que a verificação disso seria retroativa), da condição potestativa 
(o devedor pignoratício empenha um determinado objeto no caso de vir a se tornar devedor do credor 
pignoratício e somente, se assim o quiser, de modo potestativo), que, se fosse invertida engendraria a 
discricionariedade do sujeito garantido. Quaisquer que fossem tais teorias, essas sempre esbarravam no 
problema da eficácia (obrigacional ou real) da garantia no tempo. 

292 JUNQUEIRA DE AZEVEDO, Negócio jurídico e declaração negocial..., p. 155-157. 
293 Acerca da remissão de penhor, convém anotar que a teor do art. 22, III, “m”, da Lei n.º 11.101, de 09 de 

fevereiro de 2005, que é dever do administrador judicial da falência, mediante autorização, judicial remir 
em benefício da massa os bens apenhados (BRASIL. Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005. Regula a 
recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária. Diário Oficial 
da União, Brasília, DF, 09 fev. 2005. Edição extra). 
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parte do caput do art. 1420, o inciso IV do art. 1433 e o caput do art. 1429) ou sobre a 

fração que tenham dessa (art. 1420, § 2º)294.   

Em verdade, a legitimação é uma ideia ampla e abrangente, que engloba os 

poderes de dispor (em sentido estrito) e de endividar-se. O poder de disposição295 é 

legitimação, poder para dispor, no caso, legitimação para empenhar, para garantir, o que 

não é um mero jogo de palavras.  

Possivelmente em razão de ter percebido isso com clareza que Pontes de 

Miranda chegou à seguinte síntese: “Pode empenhar quem pode dispor.  O poder de dispor 

pode ser poder de dispor do bem próprio ou de dispor do bem alheio. Pode dar-se que o 

empenhante tenha recebido poder de empenhar, e não tenha o de alienar”296.  

Isso porque o poder de disposição resulta da titularidade que o agente tem 

sobre o direito ou sobre o bem que é objeto do negócio jurídico ou da prestação, o que 

implica poder transmiti-lo, renunciá-lo ou abandoná-lo ou, quanto ao contrato de penhor, 

fazer da coisa móvel garantia real, dentro dos limites fixados pela lei ou pela natureza do 

direito.  

                                                 
294 Há interessante julgado do Superior Tribunal de Justiça (recurso especial n.º 819.327-SP) que retrata uma 

lide em que um banco, na posição de credor pignoratício, em flagrante violação do art. 757 do Código 
Civil de 1916, correspondente ao § 2° do art. 1420 do Diploma vigente, tentava impor à mãe e filho 
(titulares de conta de poupança), responsabilidade solidária, por dívida contraída somente por esse que, 
expressa e isoladamente, constituíra garantia pignoratícia. Neste caso o relator (Ministro Humberto 
Gomes de Barros) afastou a solidariedade e com engenhosa simplicidade escreveu: “O saldo da conta 
poupança é bem divisível e presume-se repartido em partes iguais entre os titulares, até porque não há 
elemento a indicar o contrário”. E prossegue dizendo que: “Assim, o filho só poderia empenhar sua parte 
ideal do todo, ou seja, 50% (cinqüenta por cento) do saldo da poupança; do contrário, estaria 
comprometendo bem que não lhe pertencia”. A conclusão foi a seguinte: “O Banco recorrente não 
poderia ter avançado sobre a metade do saldo livre do penhor.  Correto o acórdão recorrido, que 
determinou a devolução à autora de metade do saldo da conta poupança, indevidamente levantado por 
inteiro pelo banco recorrente”. Para maiores detalhes vide: BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA. Recurso especial n.° 819.327-SP. Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. DJ. de 08.05.2006. 
Disponível em: <www. stj.gov.br>. Acesso em: 13 out. 2007. 

295 O poder de disposição consiste na subordinação de um determinado patrimônio ao seu titular, como uma 
irradiação, em princípio, do direito que seria disposto, de sorte que o titular do direito fosse, igualmente, 
titular do poder de disposição, ressalvadas duas exceções, a saber: o poder de disposição do titular do 
direito pode ser limitado ou, ainda, o poder de disposição pode incidir sobre direitos alheios. As 
limitações ao poder de disposição do titular do direito não fogem daquilo que é determinado pelo direito 
positivo, de sorte que parece ser mais apropriada, para este trabalho, uma leitura referente às hipóteses de 
disposição sobre direito alheio. Daí falar-se em representação e poder de disposição propriamente dito. 
Quanto ao poder de disposição (propriamente dito) von Tuhr fala ainda em poder passivo (que 
corresponde à posição do sujeito diante do patrimônio para que a declaração de vontade que lhe é 
dirigida, produza efeitos sobre esse), integrando poder do titular sobre o seu patrimônio, junto com o 
poder ativo (von TUHR, Derecho civil..., v. II, p. 331-360; MELLO, Teoria do fato jurídico: plano da 
validade..., p. 34-35). 

296 PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado..., t. XXI, p. 22. 
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Concretizem-se um pouco essas ideias. À luz dos arts. 18 e 19 do Decreto 

n.º 1.102 de 21 de novembro de 1903297, a pessoa titular de warrant (em branco) somente 

poderia endossá-lo para empenhar as mercadorias nele indicadas se fosse, igualmente, 

possuidor do conhecimento de depósito, que é “documento atributivo de propriedade”298, 

dando-lhe poder de disposição sobre as mercadorias guardadas em armazém.  

Outro exemplo possível seria o da ineficácia da constituição do penhor, 

quanto à massa falida, procedida dentro do termo legal da falência, conforme o art. 129, 

III, da Lei n.º 11.101 de 09 de fevereiro de 2005299. 

Ainda no contexto de eficácia em geral, apresentam-se diversos possíveis 

acordos que se inserem no setor complementar eficacial do suporte fático, desempenhando 

importantes papéis relativos ao conjunto de efeitos potenciais do contrato de penhor e que 

são menos tormentosos que os problemas da causa e da legitimação. Assim, enumerem-se, 

por exemplo, acordos que atendam aos quatro incisos do art. 1424 do Código Civil300.  

Contudo, não se pode omitir a discordância desse pensamento, com o que 

foi expresso pelo Ministro Hélio Quaglia Barbosa no recurso especial n.° 226.041-MG, 

que, a desempenhar a função de relator, depois de estabelecer correspondência direta entre 

os arts. 761 do Código de 1916301 e o art. 1424 do Código vigente, assim escreveu: 

Ora, como visto, os requisitos elencados no artigo 761 do código revogado não 
constituem elementos nucleares do penhor, sem os quais inexistiria o próprio 
contrato; sequer se ligam à validade mesma do acordo, que está a depender da 

                                                 
297 BRASIL. Decreto n.º 1.102 de 21 de novembro de 1903. Que institui regras para o estabelecimento de 

empresas de armazéns gerais, determinando os direitos e obrigações dessas empresas. Rio de Janeiro, 21 
nov. 1903. Disponível em: <www.senado.gov.br>. Acesso em: 30 jan. 2008. 

298 WALDEMAR FERREIRA, Tratado de direito comercial..., v. 10, p. 422. Na mesma obra, vide, mais 
precisamente as páginas 426 a 428. 

299 Quanto a isso, mutatis mutandis, vide: SÃO PAULO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO 
PAULO. Apelação n.º 084.269-4/6-00. Rel. Des. Benini Cabral. Data de registro 29 nov. 1998. 
Disponível em: <www.tj.sp.gov.br>. Acesso em: 26 abr. 2011. 

300 À luz do artigo de lei acima indicado, são fatores de eficácia do contrato de penhor os acordos sobre: I) o 
valor do crédito, sua estimação ou valor máximo; II) o prazo fixado para o pagamento; III) a taxa de 
juros, se houver e IV) o bem dado em garantia com as suas especificações. Acrescente-se, apenas como 
esclarecimento, que a teor do art. 1º do Decreto-lei n.º 1113 de 22 de fevereiro de 1939 “É vedado às 
casas de empréstimo sob penhor cobrar juros superiores à taxa de 12% (doze por cento) ao ano, ou 
comissão ou desconto, fixo ou percentual, sobre a quantia mutuada, além daquela taxa” (BRASIL. 
Decreto-lei n.° 1113, de 22 de fevereiro de 1939. Dispõe sobre Taxas de Juros nos Empréstimos Sob 
Penhor. Rio de Janeiro, 24 fev. 1939. Disponível em: <www.senado. gov. br>. Acesso em: 30 jan. 2008). 

301 Eis o texto de lei revogado: “Art. 761. Os contratos de penhor, anticrese e hipoteca declararão, sob pena 
de não valerem contra terceiros: 
I - O total da dívida, ou sua estimação. 
II - O prazo fixado para pagamento. 
III - A taxa de juros, se houver. 
IV - A coisa dada em garantia, com as suas especificações”. 
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capacidade do agente, da licitude do objeto e de forma prevista ou não defesa em 
lei. Constituem, ao revés, verdadeiras condições de sua plena eficácia no mundo 
jurídico, isto é, da validade de sua oponibilidade a terceiros. Assim, devem ser 
mantidas, porque válidas, as disposições firmadas entre as partes originárias302. 

 

O ministro relator valeu-se de boa terminologia e técnica apurada até o 

passo em que ligou as ditas “condições de eficácia303” à oposição dessas a terceiros. Note-

se, que o texto acima transcrito permite concluir que foi feita confusão entre os planos da 

validade e da eficácia, bem como o prolator do voto não enxergou a distinção entre a 

eficácia em geral do contrato de penhor e a sua eficácia mais extensa perante terceiros.  

Ora, a validade (nos termos do art. 104 do Código Civil) dos acordos acima 

referidos não se mistura com os efeitos gerais do contrato de penhor, muito menos com a 

oposição dos seus efeitos (já plenos) perante terceiros. 

Há outro exemplo instrutivo. A determinação da eficácia do contrato de 

penhor no tempo aparece também como importante fator de eficácia, sobressaindo-se, 

nesse caso, os termos inicial e final para a produção dos efeitos do contrato.  

Isso é aplicável para qualquer espécie de contrato de penhor, contudo, para 

o fim de melhor exemplificar o que foi afirmado, tomem-se os contratos de penhor rural 

(agrícola e pecuário) e de veículos, para os quais o legislador teve a preocupação de limitar 

a duração da eficácia e de possíveis extensões destas no tempo (prorrogações304), como se 

infere dos arts. 1439 e 1466 do Código Civil305. 

                                                 
302 BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso especial n.° 226.041-MG. Rel. Min. Hélio 

Quaglia Barbosa. DJ. de 29.06.2007. Disponível em: <www.stj.gov.br>. Acesso em: 09 out. 2007. 
303 A expressão “condições de eficácia” foi assentada por Junqueira de Azevedo, com as seguintes palavras: 

“As condições de eficácia fazem parte do suporte fático do negócio jurídico, mas são extrínsecas à 
declaração negocial” (JUNQUEIRA DE AZEVEDO, Negócio jurídico e declaração negocial..., p. 116). 
Isso se deu em sentido aproximado ao daquele de que o autor se vale para cuidar dos fatores de eficácia. 
Anos mais tarde, o autor referido abandonou tal terminologia por ser fonte de diversas confusões tal como 
declarado em banca examinadora da tese de doutoramento de Rodrigo Xavier Leonardo, na Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo, no dia 17 de junho de 2007. 

304 Não se pense que essas prorrogações, naturalmente derivadas de acordos, que podem estar subordinados, 
ou não, a alguma condição, sejam fatores de eficácia em geral. Em verdade, esse se relaciona com a 
eficácia mais extensa. 

305 É de se apontar o descompasso que há entre o perfil metodológico adotado neste trabalho, comprometido 
com a tripartição de planos do mundo jurídico e o pensamento expresso por Mamede, ao comentar os arts. 
1439 e 1466 do Código Civil, visto que tal autor relaciona à validade do contrato à produção se seus 
efeitos ao longo do tempo [MAMEDE, Direito das coisas..., In: VILLAÇA (Coord.), Código Civil 
comentado..., v. XIV, p. 186-187 e p. 293]. Nesses termos, com o devido respeito, não se pode concordar 
com o autor mencionado, visto que o plano da validade bem é uma espécie de “filtro” do mundo jurídico, 
destinado a separar dentre os fatos jurídicos lícitos aqueles que estão em conformidade com o sistema, 
dentro dos limites impostos pelo ordenamento. Acerca disso, outros autores apresentaram uma visão 
tecnicamente mais adequada ao plano da eficácia. Vide: VIANA, Dos direitos reais..., In: TEIXEIRA 
(Coord.), Comentários ao novo Código Civil..., v. XVI, p. 743-744 e p. 1466. Vide também: DANTAS 
JÚNIOR, Do direito das coisas..., In: ARRUDA ALVIM-THEREZA ALVIM (Coord.), Comentários ao 
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Ainda que decorridos os prazos indicados no caput do art. 1439 do Código 

Civil, que, quanto ao penhor rural, a subsistência da coisa empenhada é fator de eficácia do 

contrato, persistindo a garantia real (art. 1439, § 1º)306, o que não ocorre no penhor de 

veículos, visto que a redação do art. 1466 não permite tal proposição307, mesmo que por 

um exercício de analogia, em razão da extrema distinção das atividades econômicas 

envolvidas, considerando-se as relações jurídicas principais garantidas308. 

 
4.3 Fatores de eficácia diretamente visada  

Considere-se que a função do contrato de penhor, como já foi dito, é 

garantir. Mais precisamente, é garantir em caráter de direito real, oponível erga omnes e 

caracterizado por sequela, preferência e protegido por ações que lhe sejam peculiares.  

Então, a se pensar na sua eficácia, podem ser extraídos do Código Civil três 

importantes fatores de eficácia diretamente visada pelas partes quando da celebração do 

contrato de penhor, que hão de ser examinados em sequência, são eles:  

a) o adimplemento do acordo de transmissão da posse da coisa apenhada;  

b) o registro constitutivo e  

                                                                                                                                                    
Código Civil brasileiro..., v. XIII, p. 247-249 e p. 447-448. Por derradeiro, vide: FRANCISCO 
CLÁUDIO DE ALMEIDA SANTOS. Direito do promitente comprador e direitos reais de garantia: 
penhor − hipoteca − anticrese. In: REALE, Miguel (coord.); MARTINS-COSTA, Judith (coord.). 
Estudos em homenagem ao professor Miguel Reale. São Paulo: RT, 2006, v. 5, p. 124-125 e p. 159-
160. 

306 Embora o § 1º do art. 1439 do Código Civil não guarde correspondência direta com o Diploma de 1916, 
não se pense que a norma legal aí contida seja novidade, pois acaba por repetir, fundamentalmente, o art. 
7º da Lei n.º 492 de 30 de agosto de 1937 (BRASIL. Lei n.° 492, de 30 de agosto de 1937. Regula o 
penhor rural e a cédula pignoratícia. Rio de Janeiro, 01 set. 1937. Disponível em: <www.senado. gov. 
br>. Acesso em: 30 jan. 2008), com redação determinada pelo Decreto-lei n.º 4360 de 05 de junho de 
1942 (BRASIL. Decreto-lei n.° 4360, de 05 de junho de 1942. Modifica os prazos para o penhor agrícola 
e pecuário e da outras providências. Coleção de Leis do Brasil, Rio de Janeiro, 31 dez. 1942, v. 3, p. 167, 
c. 1. Disponível em: <www.senado. gov.br>. Acesso em: 30 jan. 2008). A jurispridência da época foi 
sensível a isso, como se vê do seguinte fragmento: “Fixando a lei prazos que limitam a duração do penhor 
rural, não se pode daí concluir que o advento do têrmo aposto à obrigação extinga a garantia” (BRASIL. 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Recurso de habeas corpus n.º 29.799. Rel. Min. Hahnemann 
Guimarães. In: Archivo Judiciário. Rio de Janeiro: Jornal do Commercio, v. LXXXIV, out., nov. e dez, 
1947, p. 80-81. Em sentido idêntico, vide: BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Recurso de 
habeas corpus n.º 29.799. Rel. Min. Annibal Freire. DJ. 04.08.1952. Disponível em: <www.stf.gov.br>. 
Acesso em: 29 jan. 2008. 

307 Quanto a isso, vide: RIO GRANDE DO SUL. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL. Apelação cível n.º 70012749875. Rel. Des. Marco Aurélio Heinz. DJ. 05.12.2006. 
Disponível em: <www.tj.rs.gov.br>. Acesso em: 24 jan. 2008. 

308 Assim, não se pode dar razão à tese de Dantas Júnior, que sustenta a aplicação analógica do art. 1439, § 
1º, do Código Civil ao penhor de veículos [DANTAS JÚNIOR, Do direito das coisas..., In: ARRUDA 
ALVIM-THEREZA ALVIM (Coord.), Comentários ao Código Civil brasileiro..., v. XIII, p. 448-449]. 
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c) a declaração de ciência de existência de penhor sobre crédito, emitida 

pelo devedor de crédito empenhado309. 

 

4.3.1 O adimplemento do acordo de transmissão 

A exemplo do que ocorre na Itália e na Alemanha, é certo que no sistema 

brasileiro, para a constituição do direito real de penhor, não basta a conjugação do acordo 

de constituição com o acordo de transmissão da posse, compondo (com os demais 

elementos de existência) um núcleo suficiente.  

Tais elementos são bastantes apenas para o ingresso do contrato no mundo 

jurídico, pelas portas do plano da existência. Em verdade, para que haja penhor, o núcleo 

deste contrato, ainda que perfeitamente formado, carece de algo que não compõe, 

geneticamente, o suporte fático, o que vale dizer: é preciso que algo se some ao que já 

existe. 

Para explicar isso, Pontes de Miranda310 se valia do art. 768311 do Código 

Civil de 1916, o qual foi substancialmente repetido pelo caput do art. 1431 do Diploma 

vigente. Tanto num, como n’outro texto legal, tem-se em mente a “tradição efetiva” ou a 

“transferência efetiva da posse” da coisa móvel empenhada. Isso, nada mais é do que o 

adimplemento do acordo de transmissão da posse, tratado com uma linguagem mais 

genérica.  

O cumprimento do acordo de transmissão da posse pode ser feito tanto por 

entrega singela da posse imediata da coisa empenhada (em adimplemento do negócio 

jurídico de direito das coisas chamado tradição), como por traditio brevi manu ou longa 

manu, por constituto possessório ou ainda cessão de pretensão à entrega da coisa312. 

Esclareça-se que tradição e entrega não se confundem como sugerem 

alguns313. A ideia de tradição guarda correspondência com a de acordo, tendo em vista que, 

                                                 
309 Esta, por simplificação, será chamada de declaração nos termos do art. 1453 do Código Civil. 
310 PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado..., t. XX, p. 413. 
311 Eis o texto: “Art. 768. Constitui-se o penhor pela tradição efetiva, que, em garantia do débito, ao credor, 

ou a quem o represente, faz o devedor, ou alguém por ele, de um objeto móvel, suscetível de alienação”. 
312 Em sentido análogo, porém menos profundo e completo, vide: WALDEMAR FERREIRA, Tratado de 

direito comercial..., v. 11, p. 448-449. 
313 DÍEZ-PICAZO, Luis; GULLÓN, Antonio. Sistema de derecho civil: derecho de cosas y derecho 

inmobiliario registral. 7. ed. Madrid: Tecnos, v. III, p. 102. Aprofunde-se isso um pouco mais: explica 
Pontes de Miranda que a tradição ou é a entrega-tomada do objeto, ou o conjunto formado por negócio 
jurídico somado ao ato-real, com eficácia transmissiva, ou ao ato jurídico stricto sensu, que a tenha, de 
sorte que se afirme a necessidade lógica de se analisar tanto a causa como o efeito da transmissão. O autor 
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para que ocorra a entrega corporal, faz-se necessário um poder fático sobre a coisa, que é 

derivado e dependente da vontade do possuidor anterior.  

Então, pode-se pensar na entrega como o adimplemento do negócio jurídico 

de direito das coisas chamado tradição. Desta feita, para o contrato de penhor, a tradição 

deve ser entendida como o elemento completante do núcleo, isto é: o acordo de 

transmissão da posse da coisa apenhada. 

Explica-se: no contexto do direito dos contratos, a entrega de uma coisa 

pode desempenhar papéis variados entre a celebração e a execução, visto que essa pode 

compor a estrutura típica (se este for de formação real), ou ainda pode ser uma obrigação 

(num contrato consensual), sem jamais se confundir com a tradição (modo de aquisição 

derivada da posse, ou propriedade) caracterizado pela declaração do tradens − no caso o 

devedor pignoratício − de prestar uma determinada coisa em garantia ao accipiens (credor 

pignoratício) mediante a entrega corporal da coisa314, em caráter efetivo e fático – 

classificada como ato-fato jurídico (ato real) –,  que é o adimplemento da tradição315.  

Então, se depois da formação do núcleo do contrato de penhor sobrevier 

incapacidade do credor ou do devedor pignoratício, pode-se afirmar que se o 

adimplemento do acordo de transmissão ocorrer por simples entrega da coisa empenhada 

por parte de incapaz, ou ainda recebida por incapaz, é de se concluir que o contrato existe, 

é válido e é eficaz, produzindo direito real de garantia, visto que a tomada ou a transmissão 

da posse em razão da entrega são exemplos de atos reais. Ademais, como foi dito, a posse 

que se tradita e se entrega há de ser imediata.  

Um exemplo de cumprimento do acordo de transmissão da posse por 

simples entrega da coisa empenhada pode ser extraído da jurisprudêcia do Superior 

Tribunal de Justiça.  

                                                                                                                                                    
referido disse que nos sistemas inglês e francês, o acordo, tem, por si, eficácia real, podendo prescindir do 
tradere. Diferentemente, no sistema alemão, há acordo abstrato de transmissão, somado à entrega-tomada 
para que haja eficácia real. Por fim, esclarece que no Brasil, ao tempo da vigência do Código Civil de 
1916 (tanto quanto o é agora) a tradição é baseada no acordo de transmissão da propriedade acrescido de 
entrega-tomada simples, ou em acordo de transmissão da posse (PONTES DE MIRANDA, Tratado de 
direito privado..., t. XV, p. 239-240).  Nesse contexto, a tradição há de ser, necessariamente, causal. 

314 Quanto a isso, vide: PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado: parte 
geral; bens; fatos jurídicos. 4. ed. São Paulo: RT, 1983, t. II, p. 374-376; WALDEMAR FERREIRA, 
Tratado de direito comercial..., v. 10, p. 102; PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado..., 
t. III, p. 210-211; WOLF-RAISER, Derecho de cosas: posesión; derecho inmobiliario; propiedad. In: 
ENNECCERUS-KIPP-WOLF, Tratado de derecho civil..., t. 3, v. 1, p. 72-73; PONTES DE 
MIRANDA, Tratado de direito privado..., t. X, p. 160-161. 

315 MENEZES CORDEIRO, António. A posse: perspectivas dogmáticas actuais. 3. ed. Coimbra: Almedina, 
2000, p. 107; LORENZETTI, Contratos..., t. I, p. 105-106. 
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Em autos nos quais se debatia a eficácia do contrato de penhor de títulos de 

crédito316, para o fim de gerar pretensão indenizatória ao credor pignoratício nos termos do 

art. 795317 do Código Civil de 1916, num caso em que não houvera a tradição das cártulas, 

a Ministra Nancy Andrighi, escreveu o seguinte: “há que se reconhecer que a própria 

garantia assim constituída já se encontrava descaracterizada pela desídia do credor 

pignoratício, pois não houve a tradição dos títulos, como seria de rigor”. E prossegue:  

Há que se estabelecer claramente, portanto, que, na presente hipótese, a 
manutenção da posse das notas promissórias nas mãos do credor caucionante 
retirou totalmente a possibilidade de produção dos efeitos jurídicos pretendidos 
pelo ora recorrente à cientificação feita aos devedores quando do caucionamento 
dos títulos; portanto, em face das peculiaridades aqui examinadas, a 
comunicação quanto à caução deve ceder espaço ao fato de que as promissórias 
se mantiveram com a construtora, e foram sendo devolvidas aos ora recorridos, 
em evidente quitação.  

 

Ora, se extrai do acórdão a evidência de que o contrato de penhor sobre 

títulos de crédito, nesse caso em particular, sem endosso-penhor, somente se tipificará e 

será apto a produzir direito real de garantia sobre as cártulas, quando for cumprido o 

acordo de transmissão da posse, mediante a entrega expressamente prevista no art. 1458 do 

Código Civil e que se supõe segundo o inciso I ao art. 1459. 

Já a traditio brevi manu como a traditio longa manu correspondem a 

designações criadas pelos juristas do direito intermédio para a identificação de fenômenos 

possessórios descritos nos Digestos e interpretados consoante os valores e necessidades da 

época318.  

De acordo com Wolf-Raiser319, a tradição brevi manu no direito comum 

consistia na transmissão da posse, por parte do possuidor a quem detivesse a coisa, de sorte 

que se possa falar em transferência por simples acordo. Na opinião de Pontes de 

Miranda320, a traditio brevi manu é ato jurídico em sentido estrito e tem por pressuposto 

                                                 
316 BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso especial n.° 756.893-SP. Rel. Min. Nancy 

Andrighi. DJ. de 06.11.2006. Disponível em: <www.stj.gov.br>. Acesso em: 12 out. 2007. 
317 Dizia a lei: “Art. 795. Aquele que, sendo credor num título de crédito, depois de o ter caucionado, quitar o 

devedor, ficará, por esse fato, obrigado a saldar imediatamente a dívida, em cuja garantia prestou a 
caução; e o devedor que, ciente de estar caucionado o seu título de débito, aceitar quitação do credor 
caucionante, responderá solidariamente, com este, por perdas e danos ao caucionado”. 

318 WESENBERG, Gerhard; WESENER, Gunter. Storia del diritto privato in Europa. Trad. do alemão 
para o italiano de Paolo Cappellini e Maria Cristina Dalbosco. Padova: CEDAM, 1999, p. 55-56. 

319 WOLF-RAISER, Derecho de cosas: posesión; derecho inmobiliario; propiedad. In: ENNECCERUS-
KIPP-WOLF, Tratado de derecho civil..., t. 3, v. 1, p. 434. 

320 PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado..., t. X, p. 161-162. 
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acordo acerca da transmissão da posse, de modo que em função desse adquire a posse 

quem já a tinha a outro título, de sorte que não há mais que se falar em posse mediata, vez 

que as posses direta e indireta se somam, gerando a posse plena.  

A traditio longa manu é largamente conhecida como uma espécie de 

transferência simbólica da posse321, contudo Pontes de Miranda, a fazer uso de pensamento 

mais comprometido com o direito privado, afirma que há entrega corporal na traditio longa 

manu, acrescentando, ainda, o seguinte:  

Rigorosamente, as regras jurídicas sôbre a longa manu traditio são apenas 
enunciados de fato, regras colhidas na vida diária: dizem elas que, às vêzes, 
havendo a entrega, o que vai adquirir a posse a adquire com o simples fato de 
poder exercer o poder fático. A despeito do encontro de assentimentos, que 
desaparece na tradição simples (ato-fato jurídico), o ato não é negócio jurídico, − 
é ato jurídico stricto sensu. Assim a aquisição da posse por simples acôrdo pode 
dar-se se o outorgado está em situação de exercer o seu poder fático sôbre a 
coisa322. 

 

Então, pense-se, à guisa de exemplo, na pessoa que é detentora, nos termos 

do art. 1198 do Código Civil, de determinada joia pertencente a um amigo, para o fim de 

exibi-la a possível comprador. Imagine-se que o detentor se torne credor do proprietário do 

objeto que detém.  

Caso tal objeto venha a ser prestado em garantia pignoratícia, o 

adimplemento do acordo de transmissão se dará por simples ajuste quanto ao título pelo 

qual o credor tem consigo a coisa empenhada. Isso vale dizer: o cumprimento do acordo de 

transmissão se dará por traditio brevi manu.  

Outro exemplo bastante comum de adimplemento do acordo de transmissão 

da posse por tradição brevi manu tem lugar nos negócios bancários. Imagine-se que um 

pequeno empresário tenha celebrado contrato de prestação de serviços com um banco e, 

em razão disso, seja formada uma carteira de custódia de cheques recebidos e, que 

coubessem ao banco, os deveres de guardar, controlar e, oportunamente, depositar os 

títulos em conta corrente. 

                                                 
321 COING, Helmut. Derecho privado europeo: derecho común más antiguo (1500-1800). Trad. do alemão 

para o espanhol de Antonio Pérez Martín. Madrid: Fundación Cultural del Notariado, 1996, v. I, p. 386. A 
tradição simbólica de mercadorias empenhadas faz parte da história do direito brasileiro e estava 
consagrada no art. 274 do Código Comercial (revogado), in verbis: “A entrega do penhor pode ser real ou 
simbólica, e pelos mesmos modos por que pode fazer-se a tradição da coisa vendida”. Ainda quanto a 
isto, vide por todos o seguinte acórdão (que se refere a outros precedentes): BRASIL. SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso especial n.° 147.898-RS. Rel. Min. Barros Monteiro. DJ. de 
09.12.2003. Disponível em: <WWW.stj.gov.br>. Acesso em: 18 out. 2007. 

322 PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado..., t. X, p. 162. 
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Suponha-se, agora que o empresário celebre um contrato de mútuo com o 

banco e, em garantia, empenhasse tais cheques. A traditio brevi manu se prestaria ao 

adimplemento do acordo de transmissão do contrato de penhor.  

Numa outra hipótese, uma pessoa empenha uma mala contendo 

vestimentas, que está depositada em um guarda-volumes de uma rodoviária. Haverá então 

o cumprimento do acordo de transmissão da posse da mala e de seu conteúdo, prestados 

em garantia, ajustando-se a entrega da chave do armário no qual o objeto está depositado 

ao credor pignoratício, ou confiando-lhe o documento, cuja exibição permitirá a retirada da 

mala do depósito.  

Tratar-se-á de adimplemento do acordo de transmissão da posse por traditio 

longa manu, que nada tem de simbólica no sentido que se lhe poderia conceber, à luz do 

obsoleto art. 200 do Código Comercial (revogado). É na verdade efetiva e real, porquanto a 

apreensão do documento ou da chave equivale ao do objeto323. 

Outra possibilidade, nesse sentido, seria o da pessoa que empenha 

mercadorias depositadas em armazém geral (parágrafo único do art. 1447 do Código 

Civil). Em tal caso, o adimplemento do acordo de transmissão da posse dar-se-ia pela 

entrega do warrant324, endossado separadamente do conhecimento de depósito, conforme o 

art. 18, § 2° do Decreto 1.102/03. 

 Não se trataria, então, de empenhar o título, mas sim as mercadorias 

depositadas no armazém geral e especializadas no warrant, conforme o art. 15 do Decreto 

mencionado325, cuja posse mediata seria transmitida por traditio longa manu. 

O constituto possessório é o negócio jurídico mediante o qual o sujeito que 

transmite a posse se preserva na posição de possuidor imediato em relação a quem a 

recebe.  

Subtrai-se da posse transferida a posse imediata, ou outra mediata, ou ainda 

a tença, que ficam reservadas ao transferente, de modo que o acordo de transferência se 

divide em dois momentos no tempo, a saber: um indivíduo transfere a posse a outro; este 
                                                 
323 WALDEMAR FERREIRA, Tratado de direito comercial..., v. 10, p. 107-108. Nesse sentido, vide, 

particularmente, o art. 8.º do Decreto n.° 19.473 de 12 de dezembro de 1930 (BRASIL. Decreto n.° 
19.473, de 12 de dezembro de 1930. Regula os conhecimentos de transporte de mercadorias por terra, 
água ou ar, e dá outras providências. Coleção de Leis do Brasil, Rio de Janeiro, 31 dez. 1930, v. 2, p. 67, 
c. 1. Disponível em: <www.senado.gov.br>. Acesso em: 30 jan. 2008). 

324 Como bem assentou Tullio Ascarelli o warrant “serve justamente para dar em penhor a mercadoria 
depositada e, sucessivamente, transferir o referido direito de penhor” (ASCARELLI, Tullio. Teoria geral 
dos títulos de crédito. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1969, p. 153).  

325 Quanto a isso, vide: MIRANDA JÚNIOR, Darcy Arruda. O “warrant” no direito brasileiro. São Paulo: 
Bushatsky, 1973, p. 104-105. 
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concorda que o primeiro fique como possuidor imediato, detentor, dentre diferentes 

possibilidades326. Esse é o conteúdo da cláusula constituti. 

Portanto, o que se vê permite concluir que o constituto possessório é uma 

operação mais complexa do que simplesmente deixar de possuir em nome próprio, para 

fazê-lo em nome alheio, como se extrai do pensamento de Bevilaqua327.  

Muito menos se pode admitir opiniões verificáveis na jurisprudência328 de 

que o constituto possessório seja mais uma espécie de tradição simbólica. Como foi dito 

acima, trata-se de um negócio jurídico de transferência da posse, em que se articulam as 

posses mediata e imediata. 

Acrescente-se, então, que Pontes de Miranda329 afirma, com propriedade, 

que o constituto possessório é tanto causa de perda como de aquisição da posse, visto que 

se alguém a perde, outrem há de adquiri-la (arts. 494, IV330 e 520, V331, do Código de 

1916), o que se faz em caráter negocial.  

Não se diga, portanto, que em razão dos arts. 1204, 1205 e 1223 do Código 

Civil de 2002 não terem repetido o conteúdo “literal” dos artigos do Diploma revogado, 

                                                 
326 PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado..., t. X, p. 159-160 e p. 201. 
327 Quanto a isso, vide: BEVILAQUA, Clovis. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil commentado. 4. 

ed. Livraria Francisco Alves: Rio de Janeiro, 1933, v. III, p. 21. Vide em acréscimo: BEVILAQUA, 
Clovis. Direito das coisas. Atual. de José de Aguiar Dias. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, sd, v. 1, p. 49.  

328 BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso especial n.° 26.933-RS. Rel. Min. Dias 
Trindade. DJ. de 05.12.1994. Disponível em: <www.stj.gov.br>. Acesso em: 23 out. 2007. É certo que 
este posicionamento foi de grande influência para a jurisprudência brasileira e, em alguns casos, acabou 
convergindo para a posição de Bevilaqua (acima exposta e documentada), de modo que surgisse um 
entendimento híbrido, incompatível com a linha dogmática seguida neste trabalho, tal como se pode ver 
no seguinte excerto: “No item 7 da inicial, à f. 4, a apelada revela que frustaram-se ‘as várias tentativas 
para o recebimento amigável do débito em questão, bem como até mesmo renegociação da dívida e 
efetiva entrega do bem dado em penhor’. Com isso, a apelada confessou que o bem dado em penhor não 
lhe fora entregue, permanecendo em mãos do devedor, considerando como simplesmente simbólica sua 
tradição. Enfim, não houve tradição real. Por outro lado, não se estabeleceu no contrato, que o devedor 
passesse a deter a coisa apenhada em nome do credor, por meio de constituto possessório. Enfim, não 
houve entrega do bem nem real nem ficta, porque a entrega mencionada no contrato não houve e ali não 
se ajustou que o devedor continuasse a possuir a coisa dada em garantia por força de constituto 
possessório” (MINAS GERAIS. TRIBUNAL DE ALÇADA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 
Apelação n.º2.000.00.301185-8/000(1). Rel. Juiz Brandão Teixeira. DJ. de 14.06.2000. Disponível em: 
<www.tjmg.gov.br>. Acesso em: 28 jan. 2008).  

329 PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado..., t. X, p. 274-275. 
330 Eis o dispositivo de lei revogado:  

“Art. 494.  A posse pode ser adquirida:  
I a III – omissis;  
IV - pelo constituto possessório”.  

331 Este é o texto revogado:  
“Art. 520.  Perde-se a posse das coisas: 
I a IV - omissis; V - pelo constituto possessório. 
Parágrafo único.  omissis”.  
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que acabaram de ser referidos, que o constituto possessório teria sido abolido do sistema 

brasileiro.  

Não se trata disso. Apenas há uma diferença quanto à posição em que este 

aparece na lei. O Código em vigor faz alusão expressa ao constituto possessório, no 

parágrafo único do art. 1267, ao cuidar da tradição, de modo que esse não está proibido, 

muito menos se tornou impossível para o fim de aquisição ou perda da posse. 

A título de exemplo, basta que se pense na figura de um varejista que para 

garantir um contrato de financiamento, empenha, em caráter rotativo (art. 1449 do Código 

Civil), a universalidade das mercadorias que conserva em seu estoque. Esse guarnece o 

estabelecimento e torna economicamente viável a atividade desempenhada, de modo que, 

para que haja garantia, se faça necessária a transmissão da posse mediata ao credor 

pignoratício e a conservação da posse imediata ao outorgante332. 

Normalmente, podem ser extraídos do contrato de penhor mercantil bons 

exemplos de adimplemento do acordo de transmissão da posse por constituto possessório. 

Contudo, adverte Pontes de Miranda que  

[...] nem todo penhor mercantil supõe ter havido constituto possessório, ou ter o 
empenhante transferido ao titular do direito de penhor, por outro meio, sòmente a 
posse mediata. Penhor mercantil também há com a transmissão da posse 
imediata ao outorgado333. 

 

Essa hipótese é possível, verificável na prática, porém, é seguramente mais 

rara. Note-se que os contratos de penhor em que há adimplemento do acordo de 

transmissão por constituto possessório são aqueles em que a coisa empenhada acaba por 

ser indispensável à atividade rural, industrial, empresarial ou de transporte, inserindo-se de 

tal maneira na cadeia econômica de produção, ou de serviços, que a transmissão da posse 

imediata, inviabilizaria o cumprimento da obrigação principal garantida334.  

                                                 
332 Em que pese o devido respeito, à luz do que foi dito, não se pode concordar com a posição expressa em 

acórdão da 23ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos seguintes termos: “O 
caso é de penhor mercantil, cujos bens dados em garantia são e continuam sendo de propriedade e posse 
dos devedores. No penhor mercantil não há entrega do bem ao credor, que não lhe tem posse e nem 
propriedade” (SÃO PAULO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Apelação n.º 
976.120-0. Rel. Des. Rizzatto Nunes. Data de registro 13 dez. 2006. Disponível em: <www.tj.sp.gov.br>. 
Acesso em: 10 jan. 2008). 

333 PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado..., t. XXI, p. 75. 
334 Pense-se, por exemplo, no produtor de leite e seus derivados, que empenha vacas leiteiras; no empresário 

que empenha as máquinas que guarnecem sua indústria; ou na empresa de transporte coletivo que 
empenha seus ônibus.  
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Isso revela a função econômica do constituto possessório com relação ao 

contrato de penhor, que acabaria por ganhar contornos excepcionais. Portanto, é razoável 

acreditar que a posse que os devedores pignoratícios têm sobre os objetos empenhados no 

penhor rural, mercantil, industrial e de veículos é posse imediata de depositário, impondo-

se a esses deveres análogos aos do credor pignoratício, previstos no art. 1435 do Código 

Civil335.  

Já, a pretensão à entrega da coisa, tal como sustenta Pontes de Miranda336, 

não deriva, necessariamente, da mediatização da posse. Esse é o caso do reivindicante 

(caput do art. 1228 do Código Civil). Por seu turno, a cessão da pretensão à entrega de 

coisa é negócio jurídico de direito real, particularmente, é negócio de disposição, ainda que 

a coisa esteja em poder de terceiro.  

É certo que o autor referido concebeu isso à luz do inciso III ao art. 493 do 

Código Civil de 1916337 e de seu parágrafo único. Esse não foi repetido pelo Código de 

2002, o que não significa dizer que o negócio jurídico em questão tenha sido proibido.  

Em verdade, a pretensão à entrega da coisa permanece explícita no sistema 

e é facilmente verificável no parágrafo único do art. 1267 do Código Civil. Acerca disso, 

tome-se, por exemplo, o locador de coisa móvel, que tenha a pretensão de vê-la restituída 

nos termos do art. 569, IV, do Código Civil.  

Suponha-se que esse sujeito assuma a posição de devedor pignoratício em 

outra relação jurídica, na qual a garantia se especialize na coisa que alugara e esse venha a 

cumprir com o acordo de transmissão da posse da coisa empenhada pela cessão da 

pretensão de entrega da coisa, de modo que o credor pignoratício possa exigi-la do 

locatário338. 

                                                 
335 Para melhor explicar isso, vale a pena reproduzir o que escreveu Pontes de Miranda (PONTES DE 

MIRANDA, Tratado de direito privado..., t. XX, p. 448): “Já dissemos que os chamados penhores sem 
posse são penhores em que o titular do direito de penhor é possuidor mediato. O constituto possessório 
serve a isso. O dono do bem empenhante, ou empenhante, é possuidor imediato e continua a ser possuidor 
imediato, dando ao titular do direito de penhor a posse mediata não-própria, ou ele mesmo é possuidor 
mediato próprio e possuidor imediato outra pessoa, como o locatário, ou usufrutuário, e faz possuidor 
mediato impróprio o titular do direito de penhor. É possível que as posses imediata e mediata impróprias 
sejam entregues ao mesmo tempo e pelo mesmo ato, formalmente”. 

336 PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado..., t. X, p. 173. 
337 Eis a norma legal revogada:  

“Art. 493.  Adquire-se a posse: 
I e II–  omissis ; 
III - por qualquer dos modos de aquisição em geral. 
Parágrafo único. omissis”. 

338 Exemplos análogos poderiam ser extraídos de contratos como os de comodato e depósito. 
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Para, além disso, tanto no direito alemão, como no italiano, é perfeitamente 

admissível pensar-se em adimplemento da Einigung ou do acordo de transmissão da posse 

da coisa empenhada mediante o estabelecimento de composse339, por força do § 1206 do 

BGB e da segunda parte do art. 2786 do Código Civil italiano340.  

Entretanto, parece pouco provável a admissibilidade disso no sistema pátrio. 

O legislador brasileiro fala em transferência efetiva da posse (caput do art. 1431), o que, 

em si, excluiria o seu coexercício (art. 1199), mas não a sua mediatização, em favor do 

credor pignoratício, como ocorre nos casos em que há constituto possessório. 

De qualquer modo, tal como afirmou Pontes de Miranda341, o direito real de 

penhor supõe a posse por parte do credor pignoratício, quer imediata ou mediatamente, 

conforme a espécie de penhor que se esteja a cuidar, a teor do caput ou do parágrafo único 

do art. 1431 do Código Civil.  

De acordo com Rubino342, a função da posse no penhor é de colocar o 

credor pignoratício em posição de conservar a coisa prestada em garantia, evitando assim 

que o devedor ou algum terceiro venha produzir algum evento danoso quanto a essa, a 

aliene, ou ainda estabeleça algum outro direito real limitado sobre o objeto, que, por outro 

lado, será retido pelo credor, o que facilitará sua venda e, evidentemente, a satisfação do 

crédito.  

                                                 
339 Há composse nos casos em que há uma pluralidade de pessoas a exercer a posse imediata de uma coisa, ou 

a posse mediata no mesmo grau. Por isto, a composse corresponde a um fenômeno de divisão abstrata e 
não concreta da posse, em razão da pluralidade de seus titulares, que a exercem em conjunto (WOLF-
RAISER, Derecho de cosas: posesión; derecho inmobiliario; propiedad. In: ENNECCERUS-KIPP-
WOLF, Tratado de derecho civil..., t. 3, v. 1, p. 65; BESSONE, Darcy. Da posse. São Paulo: Saraiva, 
1996, p. 106-107). Apenas a título de esclarecimento histórico, acerca das origens do pensamento 
brasileiro acerca da composse, vide: REZENDE, Astolpho. Do direito das cousas: da posse; arts. 485-523. 
In: PAULO DE LACERDA (org.). Manual do Código Civil brasileiro. Rio de Janeiro: Jacintho Ribeiro 
dos Santos, 1929, p. 53-58. 

340 Quanto a isso, vide: MESSINEO, Francesco. Costituzione di pegno, mediante compossesso fra creditore 
pignoratizio e datore, e suoi effetti. In: Studi in onore di Enrico Redenti nel XL anno del suo 
insegnamento. Milano: Giuffrè, 1953, v. 2, p. 21. Vide também: WOLF-RAISER, Derecho de cosas: 
posesión; derecho inmobiliario; propiedad. In: ENNECCERUS-KIPP-WOLF, Tratado de derecho 
civil..., t. 3, v. 2, p. 437. O art. 2786 do Código Civil italiano diz que “Il pegno si constituisce con la 
consegna al creditore della cosa o del documento che conferisce l’esclusiva disponibilità della cosa”. 
Diz ainda que: “La cosa o il documento possono essere anche consegnati a un terzo designato dalle parti 
o possono essere posti in custodia di entrambe, in modo che il constituente sia nell’impossibilità di 
disporne senza la cooperazione del creditore.” 

341 PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado..., t. XX, p. 394. Em expressiva passagem de sua 
obra, esse autor afirma que, quando se trata de penhor sobre objeto corpóreo, a posse é “elemento 
necessário” (PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado..., t. XX, p. 429-430). 

342 RUBINO, Il pegno. In: VASSALLI, Trattato di diritto civile italiano..., v. 14, t. 1, p. 218-219. 
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Mais que isso, a transmissão da posse do objeto empenhado significa 

diminuição das assimetrias informativas entre o credor e o devedor, como também a 

eliminação de boa parte dos custos de monitoramento. 

A transmissão posse integra, portanto, o suporte fático do contrato de 

penhor, de modo que somente com o adimplemento do acordo de transmissão haverá 

eficácia constitutiva de direito real343, com a devida ressalva dos casos de registro 

constitutivo. Daí ser bastante sugestiva a imagem sugerida por Veiga Copo344: a 

transmissão da posse é a medula do penhor. 

 

4.3.2 O registro constitutivo 

A valoração que se fez acima ganha contornos diferenciados à medida que 

se pensa que a posse imediata também se presta para dar publicidade ao penhor345. Isso 

porque, da mesma maneira que são indispensáveis a perfeita individuação da coisa 

empenhada (sobre a qual se estabelece a posse mediata ou imediata) e a identificação dos 

direitos incidentes sobre essa (princípio da especialidade), é necessário que qualquer 

pessoa tenha acesso a tais informações.  

Os princípios da especialidade e da publicidade estão relacionados 

intimamente. Em verdade, os dois são corolários das ideias de certeza e segurança 

jurídica346. 

                                                 
343 A partir de outras premissas dogmáticas e antes mesmo da promulgação do Código Civil de 1916, Lacerda 

de Almeida sustentava que a “entrega” era essencial ao penhor (LACERDA DE ALMEIDA, Direito das 
cousas..., v. 2, p. 102-103). 

344 VEIGA COPO, La prenda de acciones..., p. 71. 
345 PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado..., t. XXI, p. 83. 
346 Pontes de Miranda reconhece, no direito brasileiro, os princípios da especialidade e da publicidade. Para o 

autor, o direito germânico se submetia a ambos, o que não ocorrida com o direito romano, porquanto o 
princípio da publicidade somente teria passado a vigorar na época pós-clássica. Particularmente quanto ao 
princípio da especialidade, atribui ao direito romano a vinculabilidade dos bens patrimoniais, enquanto ao 
direito germânico a percepção de que a eficácia real necessariamente teria de recair sobre determinadas 
coisas, sob pena de generalizar-se a garantia, com prejuízo da atividade econômica do devedor (PONTES 
DE MIRANDA, Tratado de direito privado..., t. XX, p. 13-14). Quanto ao último aspecto, vide em 
sentido idêntico: WOLF-RAISER, Derecho de cosas: posesión; derecho inmobiliario; propiedad. In: 
ENNECCERUS-KIPP-WOLF, Tratado de derecho civil..., t. 3, v. 2, p. 179.  Vide mais: SEABRA 
LOPES, Joaquim de. Direito dos registos e do notariado. 3.ed. Coimbra: Almedina, 2005, p. 143 e p. 
248 a 250. Igualmente, vide: FERREIRA GOUVEIA, José Roberto. A Lei 8.180/91 e o princípio da 
especialidade do registro de imóveis. Revista dos tribunais. São Paulo: RT, agosto de 1991, v. 670, p. 
62. Vide, por último: CARVALHO, Afranio. Registro de imóveis: comentários ao sistema de registro em 
face da Lei n.º 6.015, de 1973, com as alterações da Lei n.º 6.216, de 1975. Rio de Janeiro: Forense, 1976, 
p. 219. 
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Adriano de Cupis347 trata a publicidade, precisamente, como um modo de 

ser de determinados fatos ou situações, que consiste na generalização do conhecimento 

desses tanto por uma questão de interesse público, como, por outro lado, para a 

preservação de interesses privados.  

De acordo com o autor referido, a publicidade pressupõe a existência de 

meios adaptados à produção de conhecimento geral, ainda que esses, em si, não possam 

produzir o efeito desejável perante a totalidade de sujeitos indeterminados, contidos no 

conjunto formado pela “generalidade” das pessoas.  

Nesse diapasão, é possível mesmo falar em publicidade legal, como o 

conjunto de mecanismos previamente estabelecidos pelo Estado, para possibilitar a 

qualquer interessado o conhecimento dos atos ou fatos passíveis de gerar consequências 

jurídicas. O efeito disso é chamado por Bocchini348 de cognoscibilidade legal. 

Nesse sentido, afirma Serpa Lopes349, que a publicidade é necessária 

enquanto assume feições de elemento formador do ato jurídico ou contribui para fazê-lo 

oponível a terceiros (em particular ou em especial), ou a um fato jurídico, servindo como 

fonte de prova e determinando a imediata irradiação de seus efeitos350. Então, a 

publicidade se dá tanto pela posse351 (art. 1431 do Código Civil, caput), como pela eficácia 

que a lei brasileira atribui ao registro.  

Quanto à publicidade pela posse, Francesco Santoro-Passarelli352 admite 

que essa ocorra, pela modificação da titularidade da posse perante terceiros, o que se 

explicaria, segundo Adriano de Cupis353, em razão da transmissão da posse ter a eficácia 

                                                 
347 DE CUPIS, Adriano. Pubblicità: c) diritto civile. In: Enciclopedia del Diritto. Milano: Giuffrè, 1988, p. 

997. 
348 BOCCHINI, Ermanno. Pubblicità: d) diritto commerciale. In: Enciclopedia del Diritto. Milano: Giuffrè, 

1988, p. 1016. 
349 SERPA LOPES, Miguel Maria. Tratado dos registros públicos: em comentário ao decreto n.º 4.857, de 

9 de novembro de 1939, com as alterações introduzidas pelo decreto n.º 5.318, de 29 de novembro de 
1940 e legislação posterior em conexão com o direito privado brasileiro. 5. ed. Rio de Janeiro-São Paulo: 
Freitas Bastos, 1963, v. I, p. 19. 

350 Na vida prática, isso acaba por se traduzir em larga regulação que se irradia da lei. Neste particular, vide, 
por exemplo, os arts. 1432, 1438, 1448, 1452, 1462, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498 e 1509 do 
Código Civil. 

351 WALDEMAR FERREIRA, Tratado de direito comercial..., v. 11, p. 449. 
352 SANTORO-PASSARELLI, Francesco. Dottrine generali del diritto civile. 9. ed. Napoli: Jovene, 1966, 

p. 238-239. 
353 DE CUPIS, Pubblicità..., p. 1004. 
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(ao menos presumivelmente) de corresponder a uma modificação dos direitos incidentes 

sobre a coisa354.  

Em verdade, para o autor que se acabou de referir, esse é um modo 

imperfeito de publicidade, visto que não há qualquer ato exterior cognoscível por terceiros, 

que demonstre a alteração da situação possessória355, como também porque não permite a 

terceiros saber qual a razão da transmissão da posse, sua natureza e o conteúdo da 

correspondente modificação dos direitos.  

Isso expressaria para terceiros apenas que a mudança da posse seria a 

projeção (potencial) da modificação dos direitos sobre a coisa, o que guardaria, ainda que 

de maneira imperfeita, alguma relação com as circunstâncias negociais.  

Talvez por esse motivo, o legislador de 2002 tenha entendido por bem fixar 

a regra do art. 1432 do Código Civil (em repetição ao art. 771 do Código Civil de 1916356) 

para suprir a deficiência acima aventada357. 

De acordo com Pontes de Miranda358, os registros por vezes têm eficácia 

constitutiva, por outras, declarativa, caso façam nascer, modificar ou extinguir a relação 

jurídica, ou efeito, ou se prestem ao reconhecimento de algum fato jurídico ou efeito. Nota-

se a eficácia constitutiva do registro359, particularmente, nos penhores rural, industrial, de 

direitos e de veículos.  

                                                 
354 Acerca disso, há instrutivo acórdão proferido pela 35ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça 

de São Paulo. Trata-se de apelação (com revisão) interposta contra sentença homologatória de penhor 
legal, em razão de contrato de hospedagem. Na fundamentação do voto assim escreveu a relatora: “No 
que concerne ao bem móvel apreendido (máquina de overloque), a questão da propriedade deve ser 
apreciada à luz dos arts. 620 e seguintes, pois, em princípio, quem detém a posse do bem móvel presume-
se proprietário, uma vez que a transferência de propriedade móvel perfaz-se pela tradição, que consiste na 
entrega do bem ao adquirente. No caso dos autos, as testemunhas afirmaram que a recorrente mantinha 
posse de duas máquinas dentro do quarto da hospedaria e apenas uma delas foi objeto de apreensão. Não 
havendo provas de que o bem apreendido pertence a terceiro, é de ser mantida a presunção de 
propriedade” (SÃO PAULO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Apelação com 
revisão n.º 933.344-0/4. Rel. Des. Clovis Castelo. Data de registro 24 jan. 2007. Disponível em: 
<www.tj.sp.gov.br>. Acesso em: 10 jan. 2008). 

355 FULGÊNCIO, Tito. Da posse e das ações possessórias: teoria legal − prática. Atual. de José de Aguiar 
Dias. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1994, v. I, p. 72-73.  

356 Segue o texto revogado: “Art. 771.  Se o contrato se fizer mediante instrumento particular, será firmado 
pelas partes, e lavrado em duplicata, ficando um exemplar com cada um dos contraentes, qualquer dos 
quais pode levá-lo à transcrição”.  

357 Ainda acerca da publicidade pela posse, dentre os autores brasileiros, vide: FERREIRA GOUVEIA, A Lei 
8.180/91 e o princípio da especialidade do registro de imóveis..., p. 62. 

358 PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado..., t. I, p. 138; PONTES DE MIRANDA, Tratado 
de direito privado..., t. XXI, p. 14, p. 69 e p. 82. 

359 Nesse sentido: “O contrato liga, por sua força, os contraentes, e gera obrigações; a inscripção constitue o 
direito real válido contra todos” (LYSIPPO GARCIA. O registro de imóveis: a inscripção; a hypotheca. 
Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves, 1927, v. II, p. 41). 
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Nesses casos, só há direito real de garantia, a partir do registro, de sorte que, 

antes disso, haja apenas acordo de constituição ou a respectiva promessa, ou ainda há 

contrato obrigacional composto pela conjugação dos acordos de constituição e de 

transmissão da posse.  

Tratar disso induz outro problema, a saber: a modificação do regime de 

constituição do penhor mercantil no Código Civil de 2002. Segundo o sistema revogado, o 

registro dessa espécie de penhor não era constitutivo360, ou seja, o conjunto de efeitos que 

irradiava não correspondia à eficácia diretamente desejada pelas partes, mas apenas 

ampliava os efeitos já realizados, aproximando-se da chamada eficácia mais extensa.  

Contudo, à luz da redação dada ao art. 1448 do Código Civil, é indiscutível, 

ao menos de lege lata, que o registro do penhor mercantil no Cartório de Registro de 

Imóveis seja constitutivo361, configurando-se como fator de eficácia objetivamente querida 

pelas partes.  

Segundo Pontes de Miranda362, a razão da constitutividade do registro 

reside, justamente, na pré-exclusão da transmissão da posse imediata (art. 1431, parágrafo 

único, do Código Civil)363, visto que essa é indispensável, como já foi adiantado, para a 

atividade econômica do devedor pignoratício. Fora disso, o registro integra o suporte fático 

                                                 
360 Waldemar Ferreira é categórico ao negar a constitutividade do registro de penhor mercantil 

(WALDEMAR FERREIRA, Tratado de direito comercial..., v. 11, p. 450-451). 
361 Não se pense que isso ocorreu quanto ao registro do penhor rural em razão da revogação do art. 2º da Lei 

n.º 492/37, que assim estabelecia: “Contrata-se o penhor rural por escritura pública ou por escritura 
particular, transcrita no registro imobiliário da comarca em que estiverem situados os bens ou animais 
empenhados, para valimento contra terceiros” (BRASIL. Lei n.° 492...). Contra isto se ergueu Pontes de 
Miranda, que escreveu: “A falta de terminologia científica é chocante. À forma do acôrdo de constituição 
do penhor rural é exigida a escrita: pode ser feito por escritura pública, ou particular. O registo é 
constitutivo; não há eficácia real antes do registo” (PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito 
privado..., t. XXI, p. 15). Um exemplo do quanto a linguagem pouco científica da lei pode ser danosa, é 
extraído de acórdão proferido pela 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no qual 
a relatora soma às suas razões de decidir, parte dos fundamentos da sentença, reproduzindo-os nos 
seguintes termos: “A Lei n. 492/37, que trata do penhor rural, entre eles a espécie penhor agrícola, que é o 
caso dos autos, no seu art. 2º, cabeço, com todas as letras, expõe que Contrata-se o penhor rural por 
escritura pública ou por escritura particular, transcrita no registro imobiliário da comarca em que 
estiverem situados os bens ou animais empenhados, para valimento contra terceiros” (RIO GRANDE DO 
SUL. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Apelação cível n.º 
70005971296. Rel. Des. Ana Maria Nedel Scalzilli. DJ. 27.11.2003. Disponível em: <www.tj.rs.gov.br>. 
Acesso em: 24 jan. 2008). Então o registro do penhor rural sempre foi constitutivo. Aparentemente, a 
relatora do acórdão indicado, a exemplo do juiz de primeira instância, foi induzida em erro pela redação 
defeituosa da lei. 

362 PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado..., t. XX, p. 422. 
363 Nesse sentido, vide: MUGUILLO, Roberto Alfredo. Prenda com registro: Decreto ley 15.348/46 y su 

reglamentación; texto ordenado según decreto 897/95. 3. ed. Buenos Aires: Astrea, 2001, p. 7. 
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do contrato de penhor para a respectiva datação e eficacização erga omnes do direito real 

limitado364.  

Então, é evidente que somente o registro feito em caráter constitutivo é fator 

de eficácia diretamente visada pelas partes, enquanto o registro destinado à datação e a 

oponibilidade do penhor perante terceiros se relaciona com a eficácia mais extensa do 

contrato.  

Daí, a se pensar na eficácia peculiar ao registro do contrato de penhor, é de 

se concluir que há registros constitutivos do direito real de garantia, como também há 

registros não constitutivos, que devem ser classificados e estudados em apartado, por 

corresponderem a diferentes espécies de fatores de eficácia do contrato de penhor365, como 

acima foi escrito366. 

Contudo, é inegável numa rara hipótese de penhor mercantil com 

transmissão da posse imediata ao credor pignoratício, ao menos de lege ferenda, seria 

sustentável pensar-se na perda da razão de ser da constitutividade que a lei empresta ao 

registro do penhor mercantil. Esse deixaria de ser um fator de eficácia constitutiva, para, na 

verdade, assumir feições de um fator de eficácia mais extensa. 

 

4.3.3 Declaração nos termos art. 1453 do Código Civil 

Importante fator de eficácia diretamente visada do contrato de penhor sobre 

crédito está previsto no art. 1453 do Código Civil. Não se trata da notificação do devedor 

                                                 
364 Em idêntico sentido, vide: SERPA LOPES, Miguel Maria. Tratado dos registros públicos: em 

comentário ao decreto n.º 4.857, de 9 de novembro de 1939, com as alterações introduzidas pelo decreto 
n.º 5.318, de 29 de novembro de 1940 e legislação posterior em conexão com o direito privado brasileiro. 
4. ed. Rio de Janeiro-São Paulo: Freitas Bastos, 1960, v. II, p. 63-65. 

365 As duas espécies acima, dentro de seus limites eficaciais, estão, igualmente, sujeitas à averbação do 
cancelamento do registro, conforme o art. 1437 do Código Civil (que não guarda qualquer 
correspondência com o Diploma de 1916). 

366 Veja-se, a propósito da eficácia constitutiva do registro, excerto de parecer bastante ilustrativo acerca do 
penhor de ações, contido em: COMPARATO, Fábio Konder. As ações de sociedade anônima como 
valores mobiliários − Natureza e efeitos do registro acionário. In: COMPARATO, Fábio Konder, Novos 
ensaios e pareceres de direito empresarial. Rio de Janeiro: Forense, 1981, p. 27-28). Eis o texto: “No 
que tange aos efeitos jurídicos do ato de inscrição ou averbação em dito registro, parece fora de dúvida 
que tais atos têm eficácia constitutiva e não declaratória. Quer isso dizer que não haverá relação de 
propriedade nem direito real de gozo ou de garantia sobre ações nominativas, sem a inscrição ou 
averbação competente no livro social de registro. Poder-se-ia, talvez, imaginar o contrário, com 
fundamento no princípio de que a eficácia dos atos de registro é tão-só em relação a terceiros e não 
relativamente às próprias partes. Mas seria desconhecer que a verdadeira essencia do direito real, seja ele 
pleno como no domínio, seja limitado, reside exatamente nessa eficácia erga omnes. Por conseguinte, 
tanto vale dizer que sem registro o direito real não produz efeitos perante terceiros, quanto afirmar que o 
direito real não existe, pura e simplesmente”. 
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do crédito empenhado, como pode sugerir uma leitura menos atenta ou desvinculada do 

Código de 2002367, pois a notificação (judicial ou extrajudicial), em si, é ato jurídico stricto 

sensu comunicativo.  

Isso não importa, necessariamente, na eficácia referenciada pelas partes, 

mas, no máximo, propicia a obtenção da declaração de ciência do devedor do crédito 

empenhado ou de algo que o valha368. Tal é o que se extrai da última parte do artigo de lei 

acima indicado a respeito da ciência do penhor369, sendo justamente esta declaração de 

conhecimento do devedor (ato jurídico stricto sensu enunciativo) a geradora da garantia 

real. 

Note-se que a integração do contrato pelo registro do penhor sobre crédito 

prevista no art. 1452 do Código Civil é insuficiente para produzir efeito diretamente 

objetivado pelas partes370. 

Isso porque se o devedor do crédito empenhado puder pagá-lo diretamente 

ao devedor pignoratício (seu credor), qual será a garantia em favor do credor pignoratício? 

Nenhuma. Tanto isso é verdade que o legislador teve o cuidado de subordinar a eficácia de 

tal pagamento ao consentimento escrito do credor pignoratício (art. 1457). 

Portanto, é imprescindível somar ao suporte fático do contrato de penhor o 

fator de eficácia acima. Nesse sentido, não se pode concordar com a afirmação de Dantas 

Júnior371, no sentido de que “essa notificação é exigida apenas para que o penhor seja 

eficaz em relação ao devedor”.  

Definitivamente, não se trata disso. A norma legal não tem o alcance 

subjetivo que se lhe quer dar. Sugere-se tal posição foi induzida pela enganosa analogia, 

                                                 
367 Um exemplo disto é que Mirabelli, em 1915, durante a vigência do Código Civil italiano de 1865, 

sustentava que “la notificazione dell’atto è condizione essenciale per l’esercizio del privilegio” 
(MIRABELLI-SABATO, Il deposito e il sequestro − il pegno..., p. 397). Certamente, tem-se aqui 
importante referência histórica, mas que não pode servir, nesse passo, para o balizamento do presente 
trabalho. 

368 Por exemplo: a notificação por edital prevista no art. 870 do Código de Processo Civil. 
369 Diz a última parte do art. 1453 do Código Civil: “por notificado tem-se o devedor que, em instrumento 

público ou particular, declarar-se ciente da existência do penhor”. 
370 Quanto à insuficiência da integração do suporte fático do contrato de penhor pelo registro, em sentido 

aproximado, porém menos preciso, vide: VIANA, Dos direitos reais..., In: TEIXEIRA (Coord.), 
Comentários ao novo Código Civil..., v. XVI, p. 759. 

371 DANTAS JÚNIOR, Do direito das coisas..., In: ARRUDA ALVIM-THEREZA ALVIM (Coord.), 
Comentários ao Código Civil brasileiro..., v. XIII, p. 366. 
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supostamente havida entre os arts. 290 e 1453 do Código Civil, na qual incorreram 

Mamede372e Francisco Cláudio de Almeida Santos373.  

Ora o primeiro artigo de lei indicado regula a eficácia obrigacional de um 

contrato de cessão de crédito, perante um terceiro (devedor do crédito transmitido), 

enquanto o outro dispositivo de lei rege a produção de uma garantia real, que perderia sua 

consistência funcional e lógica, se o devedor do crédito empenhado não se visse impedido 

de pagar ao seu credor.  

É certo que os dois artigos de lei acima indicados cuidam de relações 

jurídicas radicalmente diversas e o que têm de mais visível em comum é o fato de 

subordinarem as eficácias (distintas) de dois contratos absolutamente diferentes (cessão de 

crédito e penhor de crédito) a ato jurídico stricto sensu enunciativo sob a forma escrita. 

Apenas isso. 

Esse problema foi analisado, no contexto do direito civil português, por 

Maria de Assunção de Oliveira Cristas374. Essa a autora analisa a notificação como fator de 

eficácia dos contratos de cessão de crédito e de penhor de direitos de crédito, de modo que 

boa parte do problema que se acabou de enfrentar acaba simplificada com as seguintes 

palavras: embora sejam contratos próximos, sistematicamente são tratados como espécies 

distintas, recebendo regimes diferentes.  

Então, embora esses contratos tenham pontos comuns, são estrutural e 

funcionalmente diferentes, de modo que seja passível de críticas a posição adotada pelos 

civilistas brasileiros acima referidos. 

 
4.3.4 Fatores de eficácia mais extensa  

A eficácia mais extensa do contrato de penhor pressupõe que esse seja 

plenamente eficaz. Essa afirmação ganha maior peso e complexidade à medida que se 

pensa que o contrato de penhor, como será visto no próximo capítulo, produz, 

paralelamente, efeitos obrigacionais e reais.  

Em verdade, os fatores de eficácia mais extensa se prestam à ampliação 

desses efeitos (já plenos). Isso é o que acontece, por exemplo, quando se integra ao suporte 
                                                 
372 MAMEDE, Direito das coisas..., In: VILLAÇA (Coord.), Código Civil comentado..., v. XIV, p. 249. 
373 FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA SANTOS, Direito do promitente comprador e direitos reais de 

garantia..., In: REALE-MARTINS-COSTA (coord.). Estudos em homenagem ao professor Miguel 
Reale..., v. 5..., p. 144-145. 

374 CRISTAS, Assunção. Transmissão contratual do direito de crédito: do carácter real do direito de 
crédito. Coimbra: Almedina, 2005, p. 397-404. 
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fático do contrato de penhor comum (art. 1431 do Código Civil) o registro feito no 

Cartório de Títulos e Documentos, nos termos do art. 1432 do Diploma Material, ou ao 

contrato de penhor mercantil o registro no Cartório de Registro de Imóveis em caráter não 

constitutivo375. Assim, soma-se ao direito real de garantia (eficaz entre as partes) sua 

marcação no tempo e a publicidade pelo registro. 

Outros exemplos interessantes de fatores de eficácia mais extensa do 

contrato de penhor podem ser extraídos do penhor de títulos de crédito. Veja-se que dois 

atos jurídicos strito sensu podem gerar responsabilidade do devedor cartular pelo valor do 

título (solidariamente ao devedor pignoratício) e por perdas e danos.  

O primeiro desses atos é mandamental e é por seu intermédio que o credor 

pignoratício obtém a intimação do devedor cartular, prevista no inciso III do art. 1459 do 

Código Civil, para que esse “não pague ao seu credor, enquanto durar o penhor”376. O 

segundo o ato jurídico é comunicativo e corresponde à ciência do devedor do título quanto 

ao fato de que esse foi empenhado (caput do art. 1460). 

Outro ato jurídico stricto sensu pode ser fator de eficácia mais extensa 

relativamente ao contrato de penhor de títulos de crédito. Trata-se da quitação (ato 

enunciativo), a que se refere o parágrafo único do art. 1460 do Código Civil, que gera o 

efeito (mais extenso) de impor ao devedor pignoratício a obrigação de “saldar 

imediatamente a dívida” que deu causa à constituição do penhor.  

Isso induz, na esteira da satisfação ou da insatisfação do crédito, que o 

vencimento da dívida, somado ao não pagamento, pode ser fator de eficácia mais extensa 

para a aquisição da coisa empenhada se o contrato permitir cláusula comissória nos termos 

do parágrafo único do art. 1428 do Código Civil. 

Além disso, a se pensar no setor complementar do suporte fático do contrato 

de penhor, a promessa de pagamento em dinheiro do crédito garantido também é fator de 

                                                 
375 Um exemplo de eficácia mais extensa gerada pelo registro em caráter não constitutivo do penhor 

mercantil é, como foi sinalizado acima, sua oponibilidade erga omnes, ou, mais simplesmente, perante 
terceiros. Nesse sentido, há elucidativo acórdão da 16ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná, no 
qual escreveu o relator que “muito embora o penhor mercantil possua característica de garantia de 
natureza privilegiada em relação a eventuais credores quirografários e, em princípio, constituiria em 
concurso de credores um título legal de preferência, pois a lei lhe outroga uma vantagem, pela natureza do 
crédito, ocorre que, nos termos do Código Civil de 2002, para ter eficácia perante terceiros há necessidade 
de que seja registrado no Cartório de Registro de Imóveis, o que não ocorreu” (PARANÁ. TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ. Agravo de instrumento n.º 0406229-7. Rel. Des. Shiroshi 
Yendo. DJ. 06.07.2007. Disponível em: <www.tj.pr.gov.br>. Acesso em: 11 jan. 2008). 

376 Disso se infere que, em um contexto eficacial mais extenso, gera-se para o devedor cartular intimado do 
penhor do título de crédito uma exceção pessoal contra seu credor e, portanto, uma posição de imunidade 
em relação a esse. 
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eficácia mais extensa, relativo à emissão de cédulas pignoratícias, conforme os parágrafos 

únicos dos arts. 1438, 1448 e 1462 do Código Civil. 

 
4.4 Conclusões deste capítulo 

Então, é possível concluir, à luz do que se viu, que o contrato de penhor − 

causal e de disposição − somente se tipifica no plano da eficácia, com a concretização da 

operação econômica de garantia, desencadeada pelos fatores de eficácia estudados neste 

capítulo.  

Assim, estabeleceram-se como fatores de eficácia em geral do contrato de 

penhor a causa de atribuição patrimonial e a legitimação, enquanto são fatores de eficácia 

diretamente visada o adimplemento do acordo de transmissão da posse da coisa 

empenhada, o registro constitutivo, ou ainda, no caso do penhor de créditos, a declaração 

de ciência nos termos do art. 1453 do Código Civil. 

A eficácia mais extensa do contrato de penhor fica a cargo de fatores que, 

embora possam parecer periféricos, são extremamente importantes, tais como o registro 

não contitutivo, que se presta a marcar o penhor no tempo e a dar-lhe publicidade, ou ainda 

a promessa de pagamento da dívida garantida em dinheiro, para que se emitam cédulas 

pignoratícias. 

Verificou-se, ademais, neste capítulo, que são desempenhados efeitos do 

contrato de penhor, em dimensões diferentes, uma do direito das obrigações e outra de 

direito das coisas, submetendo-se a regras e princípios discriminados, consoante o campo 

de atuação analisado.  

Desse modo, com a identificação dos elementos de existência, requisitos de 

validade e fatores de eficácia do contrato de penhor, tem-se o que há de fundamental para a 

proposição de um modelo dogmático – até certo ponto inédito – que dará estruturação 

jurídica a uma operação econômica de garantia que é tanto frequente, quanto pouco 

estudada, e que apresenta um alcance eficacial diferenciado para os direitos patrimoniais 

privados.  

A organização dessas ideias permite compreender os efeitos do contrato de 

penhor com maior profundidade. Isso aperfeiçoará o modelo a ser proposto. Esse é o objeto 

do próximo capítulo.  
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5 EFEITOS DO CONTRATO DE PENHOR  
 
5.1 Contrato de penhor: formação, operação econômica e tipificação 

O plano da eficácia é aquele no qual é projetado o contrato de penhor, 

naquilo que consiste sua eficácia típica, ou seja, os efeitos queridos em sede de 

manifestação de vontade, sejam esses direitos, deveres, pretensões, obrigações, ações e 

exceções, conquanto o suporte fático ingresse no mundo jurídico377.  

Nesse passo, admita-se que com a conjugação dos elementos categoriais 

inderrogáveis do contrato de penhor, somados aos demais elementos de existência, 

componha-se um suporte fático mínimo suficiente para desencadear o fenômeno da 

incidência, de sorte que tenha sido juridicizado e, por isso, transportado para o mundo 

jurídico, já como contrato que não apenas se instalou no plano da existência, mas que em 

razão de sua compatibilidade com o ordenamento, ultrapassou o plano da validade e 

atingiu o plano da eficácia. 

Essa é a sede autêntica do contrato de penhor, porquanto somente há 

tipificação da espécie no plano da eficácia, com a produção consequente e paralela de 

efeitos obrigacionais e reais378.  

Explica-se: como deu a entender Pontes de Miranda, de maneira geral, no 

contrato de penhor, “há o acordo de constituição e a tomada da posse, de modo que 

somente com essa se constitui o penhor”379.  

Essa “tomada da posse” é, rigorosamente, desempenhada segundo o valor 

útil do objeto prestado em garantia, para que possa ser cumprida a obrigação principal e 

                                                 
377 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado das ações: ação, classificação e eficácia. 2.ed. 

São Paulo: RT, 1972, t. I, p. 4-5. Vide, também: JUNQUEIRA DE AZEVEDO, Negócio jurídico: 
existência, validade e eficácia..., p. 49. Essas ideias foram mais bem explicadas com as seguintes 
palavras: “A eficácia jurídica é irradiação do fato jurídico; portanto, depois da incidência da regra jurídica 
no suporte fático, que assim, e só assim, passa a pertencer ao mundo jurídico. Incidência é prius; e a 
incidência supõe a regra jurídica e o suporte fático, sôbre o qual ela incida. A eficácia é, pois, 
lògicamente, posterius; o que não exclui a produção posterior de eficácia desde antes ou até antes da 
incidência, ou da própria regra jurídica, ou da concepção e elaboração mesma da regra jurídica. O 
legislador, quanto à eficácia, tem toda a liberdade; os limites a essa liberdade de conceber no passado, no 
presente, ou no futuro, a eficácia, dependem de outras regras jurídicas, superiores àquela de cuja 
incidência resulta a eficácia (e. g., regras de direito constitucional, e. g., art. 141, § 3º, da Constituição de 
1946, regras de direito das gentes)” (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito 
privado: parte geral; eficácia jurídica; determinações inexas e anexas; direitos; pretensões; ações. 4. ed. 
São Paulo: RT, 1983, t. V, p. 3). 

378 Isso pode ser inferido de: FRAGA, Direitos reais de garantia..., p. 162-163. 
379 PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado..., t. XX, p. 416. 
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resulta do cumprimento − no plano da eficácia − do acordo de transmissão. Dá-se, então, 

fenômeno de aproximação ou justaposição de planos no mundo jurídico. 

Como já foi dito, tanto o acordo de constituição, como o acordo de 

transmissão, isoladamente, são negócios jurídicos. Ocorre, contudo, que nenhum dos dois, 

no sistema brasileiro, por si, é suficientemente eficaz para veicular a operação econômica 

de garantia relativa ao penhor.  

Isso porque o acordo de constituição é desprovido de eficácia real, enquanto 

o acordo de transmissão (embora seja negócio de direito das coisas), não é suficientemente 

abstrato para prescindir de outro negócio jurídico que lhe sirva de base, isto é, o acordo de 

transmissão é tendente a propiciar a constituição de um direito real limitado, sem, contudo, 

ser essa sua eficácia própria. 

Disso se vê, por óbvio, que, embora a tomada da posse nada tenha a ver 

com a formação do núcleo do contrato, mas sim com integração do suporte fático, o tipo 

correspondente ao contrato de penhor não se forma sem essa, ou sem algo que faça suas 

vezes. Portanto, trata-se de contrato real380.  

Segundo Bianca381, os contratos reais são tradicionalmente definidos no 

direito italiano em razão do respectivo aperfeiçoamento pela entrega da coisa. Tal entrega 

não seria uma etapa da execução do contrato, mas sim um elemento constitutivo sem o 

qual o contrato não se formaria382.  

O autor referido explica a entrega como expressão de um consenso em 

caráter definitivo. Então, aquilo que na Itália se chama de contrato real, é aquilo que se 

entende no Brasil como contrato de formação real.  

                                                 
380 VIVANTE, Del contrato di assicurazione; di pegno − di deposito nei magazzini generali; art. 417-479 

Cod. Comm. In: BOLAFFIO, Leone (coord.); ROCCO, Alfredo (coord.). Il Codice di Commercio 
commentato..., p. 466. Ainda acerca disso, é digna de observação a crítica formulada por Forchielli, 
consistente no seguinte: seria um erro classificar o contrato de penhor como real, porquanto isto 
decorreria de uma visão assaz superficial do fenômeno do adimplemento do acordo de transmissão da 
posse, do qual não se poderia extrair a natureza real do contrato de penhor. Isso, na medida em que 
sustenta o autor que há formação consensual do contrato − de eficácia obrigacional − antes de ser 
instaurada a relação jurídica de direito das coisas resultante da transmissão da posse do objeto 
empenhado. Criar-se-ia, portanto, vinculação suficientemente eficaz para o fim de que o devedor fosse 
obrigado a entregar a coisa empenhada (FORCHIELLI, Paolo. I contratti reali. Milano: Giuffrè, 1952, p. 
10-14).  

381 BIANCA, Dirito civile: il contrato..., p. 241-243. Vide também: CENNI, Daniela. La formazione del 
contratto tra realità e consensualità. Padova: CEDAM, 1998, p. 10. 

382 Muito antes dos autores contemporâneos, Endemann já propunha que no contrato de penhor a entrega é 
meio de aperfeiçoamento e não de adimplemento do contrato (ENDEMANN, Manuale di diritto 
comerciale..., v. III, p. 476). 



109 
 

De acordo com Roppo383, os chamados contratos reais (em razão da 

formação) não se confundem com os contratos de eficácia real, pois os primeiros, como se 

acabou de ver, identificam-se em razão de seu modo como se formam, enquanto a outra 

espécie é identificada em função de efeitos de direito das coisas que produzem. 

Portanto, o contrato de penhor é o negócio jurídico de núcleo complexo 

formado a partir da conjugação dos dois acordos (de constituição e de transmissão da 

posse). Esse núcleo já é contrato, mas não é contrato de direito das coisas, muito menos é 

contrato real quanto à formação ou efeitos.  

Em verdade, é contrato consensual, porquanto se forma independentemente 

da entrega da coisa384, ou algo que a valha. Seus efeitos são obrigacionais e não reais, de 

modo que não haja sequela ou preferência, resolvendo-se em perdas e danos, caso haja 

inadimplemento, nos termos do art. 389 do Código Civil.  

A razão disto é a seguinte: embora o acordo de transmissão da posse seja 

pertinente ao direito das coisas, não gera efeito real algum, mas apenas direito formativo de 

direito real.  

Posição ativa dessa natureza, somente haverá por eficácia de atos jurídicos 

em sentido estrito, negócios jurídicos de disposição, ou ao limite com atos-fatos jurídicos 

como a entrega, cujos suportes fáticos não se confundem com o do acordo de transmissão, 

muito menos com o do acordo de constituição385. 

Em consequência disso, o núcleo do contrato de penhor apresenta uma 

importância externa e formal quanto à relação jurídica obrigacional inter partes, 

                                                 
383 ROPPO, O contrato..., p. 216-217. 
384 PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado..., t. III, p. 157-159. Vide também: PONTES DE 

MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado: parte especial; direito das coisas: 
propriedade. aquisição da propriedade imobiliária. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, t. XI, p. 346-348. Ainda 
a propósito do que foi dito acima, eis a suma do pensamento de Pontes de Miranda a esse respeito: “os 
direitos formativos, se constituiriam no poder, conferido a determinados indivíduos, de interferência na 
esfera jurídica alheia, de modo que fossem adquiridos, modificados, ou extintos direitos, pretensões, 
ações e exceções. O conteúdo desses seria, normalmente, um poder que não se condiciona a outros 
poderes, que recebe o tratamento − dado pelo autor − de direitos potestativos, de sorte que os direitos 
formativos seriam uma espécie de direitos potestativos” (PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito 
privado..., t. V, p. 242). 

385 Nesse sentido, vide: MONTEL, Alberto. Pegno (diritto vigente). In: Novissimo Digesto Italiano. Torino: 
UTET, 1957, p. 794; GORLA-ZANELLI, Dell pegno delle ipoteche; art. 2784-2899. In: GALGANO 
(org.), Commentario del Codice Civile Scialoja-Branca..., p. 52-53; CICCARELLO, Pegno..., p. 690; 
GABRIELLI, Il pegno. In: SACCO, Trattato di diritto civile..., p. 15 e p. 109-110. Registre-se a opinião 
divergente de Domenico Rubino, para quem tal distinção apenas teria caráter descritivo da complexidade 
do contrato constitutivo de penhor (RUBINO, Il pegno. In: VASSALLI, Trattato di diritto civile 
italiano..., v. 14, t. 1, p. 217). 
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notadamente, a partir do momento em que se pensa na circulação da posição jurídica ativa 

atribuída à parte credora. Disso se extraem duas consequências, a saber:  

a) há nítida distinção entre os efeitos obrigacionais e reais do contrato de 

penhor que se aperfeiçoará somente com o cumprimento do acordo de transmissão (ou com 

seus sucedâneos) e  

b) esse núcleo tem importância própria, material e formal, sendo apto para 

circular no mercado, ostentando um valor em si mesmo. 

Mas, enquanto não houver integração desse suporte fático com o 

adimplemento do acordo de transmissão, ou, conforme o caso, pelo registro, ou ainda pela 

declaração feita nos termos do art. 1453 do Código Civil (todos fatores de eficácia real), 

haverá apenas promessa de caráter obrigacional386.  

Não será produzido direito real, de sorte que a operação econômica de 

garantia pignoratícia não será concretizada, e o tipo387 contratual não estará perfeitamente 

identificado388. 

Neste contexto, o tipo “contrato de penhor” corresponde, funcionalmente389, 

a uma operação econômica (e não à sua promessa), a saber: o deslocamento da posse (da 

coisa entregue em garantia), do setor patrimonial da esfera jurídica do devedor pignoratício 

ou do terceiro garantidor, para o patrimônio do credor pignoratício, que a recebe − com 

conhecimento de terceiros −, em garantia objetiva e real do completo adimplemento de 

uma obrigação principal390, com a consequente equalização de riscos e diminuição de 

                                                 
386 CENNI, La formazione del contratto tra realità e consensualità..., p. 187-206. 
387 Como bem observaram Carnelli-Cafaro, a eficácia do contrato se expressa como consequência inerente ao 

tipo (CARNELLI, Santiago; CAFARO, Eugenio B. Eficacia contractual. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 
1989, p. 49). 

388 Acerca disso, há importante passagem da obra de Pontes de Miranda (PONTES DE MIRANDA, Tratado 
de direito privado..., t. XXI, p. 74), que se pede autorização para transcrever: “O acôrdo de constituição 
é consensual; a posse é elemento do suporte fático que a essoutro elemento se junta para que se constitua 
o penhor. Quando se exige registo constitutivo (penhor rural, penhor industrial, penhor de crédito 
hipotecário), são três os elementos: o acôrdo de constituição, a posse e o registo. Daí ser fora da ciência 
do direito dizer-se, como fêz J. X. CARVALHO DE MENDONÇA (Tratado de Direito comercial, VI, 
Livro IV, Parte II, 634) que ‘o contrato de penhor é essencialmente real’. De direito das coisas, sim; 
porém não, de modo nenhum, real”. 

389 Em sentido muito próximo a esse, vide: GABRIELLI, Pegno. In: Digesto..., p. 334. 
390 Esse deslocamento da posse aparece exemplificado (de maneira mais simples) em instrutivo acórdão da 

27ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, no qual o relator assim escreveu: 
“Nos termos do artigo 1.431, I, do Código Civil, ‘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 
coisa móvel, suscetível de alienação’. Destarte, o penhor é um direito real de garantia que se constitui 
mediante a transferência da posse de bens empenhados, que passa do devedor para o credor. Reforçando 
essa característica do penhor, o artigo 1.433 do mesmo diploma legal, que trata dos direitos do credor 
pignoratício, dispõe que lhe é conferida a posse da coisa empenhada” (SÃO PAULO. TRIBUNAL DE 
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custos, de modo que, em caso de insatisfação do crédito, realize-se o valor da coisa 

empenhada, mediante sua venda judicial ou extrajudicial (art. 1433, IV e VI), ou ainda pela 

eficácia de cláusula comissória, após o vencimento da dívida (art. 1428, parágrafo único do 

Código Civil). 

Então, é razoável pensar que esse contrato se forma e se torna eficaz 

progressivamente para propiciar a concretização dessa operação econômica391 no campo do 

direito das coisas392. É justamente essa operação econômica que determina a tipificação do 

contrato. Isso pode ser graduado em níveis variáveis entre o mínimo e o máximo.  

O mínimo poderia ser identificado com o surgimento do direito real de 

garantia, mediante o adimplemento do acordo de transmissão da posse acima aludido ou 

pelo registro constitutivo (conforme a lei o permita), ou no caso do penhor de créditos, 

com a declaração de ciência de existência de penhor sobre o crédito, emitida pelo devedor 

de crédito empenhado. 

O máximo seria, justamente, a satisfação (integral ou parcial) do crédito 

garantido, pela realização do valor do objeto empenhado, ou pela respectiva apropriação, 

tal como acima se indicou. 

  

5.2 Trajetória eficacial do contrato de penhor 

No contexto acima delineado, é de se reconhecer, no processo obrigacional 

do contrato de penhor, algo que lembre a trajetória de um projétil, que se desloca de um 

determinado ponto de partida e se direciona a um alvo, de modo mais ou menos certeiro, 

através do plano da eficácia, passando dos efeitos gerais para os diretamente visados e 

desses, eventualmente, para os mais extensos393.  

                                                                                                                                                    
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Agravo de instrumento n.º 1126270-0/3. Rel. Des. Beatriz 
Braga. Data de registro 27 nov. 2007. Disponível em: <www.tj.sp.gov.br>. Acesso em: 10 jan. 2008). 

391 Nesse sentido, vide: ROPPO, O contrato..., p. 211. 
392 Observa Alessandro Natucci, no que concerne ao penhor, a posse desempenha papel essencial para a 

realização da garantia (NATUCCI, Alessandro. La tipicità dei diritti reali. 2. ed. Padova: CEDAM, 
1988, p. 116). 

393 Gustav Radbruch, afirma que o direito das coisas está para o direito das obrigações, aproximadamente 
como na física estão um para com o outro, os conceitos de força e de matéria. Assevera ainda que, no 
mundo jurídico, o que há de estático seria direito real, enquanto a dinâmica corresponderia aos créditos, 
esclarecendo que as posições creditícias trariam em si mesmas a semente de sua extinção, em razão do 
cumprimento da obrigação, de modo que para essas, exercer-se é extinguir-se. Já os direitos reais seriam 
marcados pela imanência. Assim, exercem-se para continuarem a existir. Desse modo enquanto os 
direitos reais tenderiam a uma situação de equilíbrio estático, os créditos assumiriam um caráter 
essencialmente dinâmico (RADBRUCH, Gustav. Filosofia do Direito. Trad. do alemão para o português 
de Luiz Cabral de Moncada. 6. ed. Coimbra: Arménio Amado − Editor Sucessor, 1997, p. 281-282). 



112 
 

Nesse movimento, é inegável, que desde o aperfeiçoamento do contrato de 

promessa de penhor (com a conjugação dos acordos de constituição e de transmissão da 

posse), surgem efeitos obrigacionais, que, mais tarde, serão absorvidos pela eficácia do 

contrato de penhor, uma vez tipificado pela integração de seu suporte fático por fatores de 

eficácia real. 

Por conta disso, há, paralelamente, efeitos obrigacionais e reais do contrato 

de penhor, obedecendo-se à tradicional bipartição romanística recebida pelo direito 

continental europeu, quanto aos direitos patrimoniais394, sem que haja confusão, ou 

prejuízo entre uns e outros.  

Isso se dá conforme o grau de aprofundamento do contrato no plano da 

eficácia, com a concretização de efeitos que podem ser gerais, diretamente tidos em mira 

pelas partes, ou ainda mais extensos.  

Assim, cuidar-se-ão dos efeitos gerais do contrato de penhor, para que 

depois se vejam os efeitos diretamente visados e, por derradeiro, seus efeitos mais 

extensos, circunscrevendo-se a qualificação deles como obrigacionais ou reais, a mera 

adjetivação, a ser feita caso a caso. 

 
5.3 Efeitos gerais do contrato de penhor 

Há dois efeitos gerais do contrato de penhor dignos de nota. O primeiro é a 

vinculação, que se desdobra em um fenômeno meramente obrigacional, relativo ao acordo 

de constituição.  

O segundo efeito geral é o surgimento de pretensão indenizatória, quer por 

perdas e danos, no caso de inexecução do acordo de transmissão da posse da coisa 

empenhada (art. 389 do Código Civil), quer pelas despesas devidamente justificadas tidas 

pelo credor pignoratício (art. 1433, II, do Código Civil), ou ainda pelo prejuízo que o 

credor pignoratício tenha sofrido por vício do objeto empenhado (art. 1433, III, do Código 

Civil). 

                                                                                                                                                    
Entretanto, essa distinção não pode servir para o estudo do penhor. Isso porque a marca central da 
imanência dos direitos reais − tal como proposto acima − não é exatamente aplicável ao contrato de 
penhor, muito menos ao direito de penhor, pois ambos são acessórios ao crédito e contagiados pelo seu 
dinamismo. 

394 GUARNIERI, Attilio. Diritti reali e diritti di credito: valore attuale di una distinzione. Padova: 
CEDAM, 1979, p. 3. 
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5.3.1 Vinculação em caráter obrigacional 

Fale-se brevemente da vinculação. Trata-se de efeito mínimo de todo ato 

jurídico em sentido amplo que entre no mundo jurídico395 e, com mais precisão, de todo 

contrato.  

Há vinculação (e não obrigação396) da congruência entre proposta e 

aceitação, conquanto haja vinculabilidade (menor porção da vinculação) apenas com a 

proposta, antes que se dê a aceitação, segundo a dicção do art. 427 do Código Civil de 

2002, tanto quanto assim o era, com o art. 1080397 do Diploma de 1916. 

Desse modo, a se conceber em sentido estrutural e interno o núcleo do 

contrato de penhor, pode-se pensar em uma intensidade mínima de vinculação, em caráter 

obrigacional, quando há aceitação da proposta do acordo de constituição, com igual efeito 

para a aceitação da proposta relativa ao acordo de transmissão da posse, que aumentaria a 

intensidade da vinculação, tal qual se houvera justaposição entre os planos da existência e 

da eficácia. 

Observe-se: tanto na primeira, quanto na segunda hipótese, esses acordos se 

aperfeiçoam em razão de uma determinada causa de atribuição patrimonial (que está fora 

do suporte fático do contrato) e da legitimação de suas partes. 

Dito isso – em equação harmônica com os fatores de eficácia em geral do 

contrato de penhor – e, ressalvadas as hipóteses do art. 428 do Código Civil, a promessa de 

                                                 
395 PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado, t. V, p. 7. 
396 Nesse sentido, escreveu-se o seguinte: “É da máxima importância não se ter o dever ou a obrigação como 

o primeiro efeito da relação jurídica, nem como a primeira relação jurídica. A irrevogabilidade da 
manifestação de vontade, por exemplo, já é outro efeito do ato jurídico: já a oferta se fêz; e mais: já a Vox 
não pode ser retirada. Foi, por exemplo, por descurarem dêsse ponto, que H. OBERNECK (Das 
Reichsgrundbuchrecht, I, 4.º Ed., 330), E. FUCHS (Grundbegriffe des Sachenrechts, 161 s.) e outros 
confundiram “estar vinculado” com “estar obrigado”, deslocando para o campo do direito das obrigações 
o acôrdo de direito das coisas sôbre transmissão. Ora, vincular-se à oferta é não poder revogá-la, a 
despeito da defeituosa terminologia de algumas regras jurídicas (e.g., arts. 1.080, verbo “obriga”, 1.081, 
verbo “obrigatória”), que empregam obrigatoriedade no sentido de vinculação. Tão-pouco havemos de 
confundir   vinculação e restrição ao direito de disposição ou ao poder de dispor (êrro em que incorreram 
E. KOFFKA, Ein Beitrag zur Lehre Von der dinglichen Bindung, Festgabe für DR. RICHARD WILKE, 
173 s., e P. SIMON, Die rechtliche Natur der sachenrechtlichen Einigung, 21 s.; certos, J. BIERMANN, 
Sacherecht, 65, MARTIN WOLFF, Lehrbuch, III, 27.°-32.° ED., 106, L. ROSENBERG, Sachenrecht, 3;° 
ed., 199, G. PLANCK, Kommentar, III, 4. ed., 125, DIETRICH STÖVER, Einigung im Sacherecht, 
Archiv für Bürgerliches Recth, 26, 191). Se o proprietário do imóvel assina contrato de compra-e-venda, 
mais acordo, (A transmite e B aceita), e depois outro contrato de compra-e-venda, mais acôrdo, com C, 
ainda que êsse conheça o acôrdo AB, e C obtém, antes de B, a transcrição, B nada pode contra C (cf. L. 
RAAPE, Das gesetzliche Veräusserungsverbot, 113 s.)” (PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito 
privado, t. V, p. 7-8). 

397 Não há qualquer diferença entre o art. 427 do atual Código Civil e o art. 1080 do Código Civil de 1916. 
Ei-lo: “A proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da 
natureza do negócio, ou das circunstâncias do caso”. 
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contrato de penhor vincula, em sentido exclusivamente obrigacional, o que vale dizer: 

ganha contornos de irrevogabilidade.  

Para, além disso, pode-se pensar que essas regras igualmente se prestem a 

incidir sobre suportes fáticos de contratos de direitos das coisas398 (observadas as devidas 

formalidades), de sorte que não seja difícil conceber-se vinculação em caráter real, quando, 

no plano da eficácia, o contrato de penhor se tipificar, de acordo com a verificação dos 

fatores de eficácia real, em congruência com a causa de atribuição patrimonial e a 

legitimação das partes. 

Isso, como se verá, está atrelado ao surgimento do direito real de garantia. 

Contudo, essa vinculação real é efeito diretamente visado pelas partes e será estudado mais 

adiante. 

 

5.3.2 Pretensão indenizatória  

O segundo efeito geral do contrato de penhor é o surgimento de pretensão 

indenizatória. De evidente natureza obrigacional, decorre de três suportes fáticos distintos, 

a saber:  

a) da inexecução do acordo de transmissão da posse;  

b) da ocorrência de despesas (devidamente justificadas), experimentadas 

pelo credor pignoratício sem que, para tanto, concorra com culpa e  

c) da concretização de fato danoso, por vício da coisa empenhada. 

Não se descuide que a pretensão indenizatória da qual é titular o credor 

pignoratício que perdeu a posse da coisa empenhada399, conforme a segunda parte do art. 

1212 do Código Civil ou, ainda, que tenta reavê-la (art. 921, I, do Código de Processo 

Civil), decorre do ato ilícito, não sendo, portanto, efeito do contrato de penhor. 

Diz o art. 389 do Código Civil – assemelhado, porém menos completo que 

o art. 1056 do Código Civil de 1916400 − que em caso de não cumprimento da obrigação 

“responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo 

índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado”. 

                                                 
398 PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado..., t. II, p. 423.  
399 PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado..., t. XXI, p. 122. 
400 Dizia a lei revogada: “Art. 1056. Não cumprindo a obrigação, ou deixando de cumpri-la pelo modo e no 

tempo devidos, responde o devedor por perdas e danos”. 
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Então, em princípio, surgiria pretensão indenizatória toda vez que não 

houvesse adimplemento do acordo de transmissão da posse. Esse seria, sem qualquer 

sombra de dúvida, um efeito geral da promessa de penhor, a qual, ainda, não se tipificara 

como contrato de penhor.  

Dessa feita, cumpriria indagar se tal hipótese poderia se concretizar após a 

tipificação do contrato, com a integração de seu suporte fático, por algum de seus fatores 

de eficácia real? A resposta é afirmativa e corresponde aos casos nos quais a constituição 

do penhor subordina-se registro.  

Imagine-se um caso em que o penhor se constitua pela eficácia do registro e 

o cumprimento do acordo de transmissão da posse se dê por constituto possessório ou por 

cessão da pretensão à entrega da coisa. Pense-se, então, na conjugação dos acordos de 

constituição e de transmissão da posse registrados, de sorte não mais se falasse em 

promessa, mas sim em contrato de penhor. 

Nesse quadro, considere-se que o objeto do registro são os acordos acima 

referidos, enquanto, o constituto possessório e a cessão de pretensão à entrega da coisa, 

para efeitos registrário-constitutivos, são irrelevantes. Ou seja, o adimplemento do acordo 

de transmissão da posse não é elemento geral intrínseco desse registro.  

Daí, pensar-se em direito real de garantia de penhor, sem que haja 

mediatização da posse da coisa empenhada ou sua transmissão, por eficácia, por exemplo, 

de constituto possessório, o qual, por alguma razão, não tenha sequer ingressado no mundo 

jurídico. Nesse contexto, pode haver inexecução do acordo de transmissão da posse, 

gerador de pretensão indenizatória, nos termos do art. 389 do Código Civil. 

Outra hipótese ensejadora de surgimento de pretensão indenizatória é 

aquela relativa ao inciso II ao art. 1433 do Código Civil. Inocente de culpa, o credor 

pignoratício tem direito à indenização pelas despesas que tenha feito justificadamente. Por 

óbvio que a justificação dessas despesas tem a ver com a defesa, guarda e conservação do 

objeto apenhado401. Acerca disso, sustenta Pontes de Miranda: 

Responsável por essas despesas é o empenhante; ou, em segundo lugar, o dono 
do objeto empenhado, se o reivindica, ou recebe do titular do direito de penhor a 
posse, diretamente ou através do empenhante, aprovando as despesas. Então há 
solidariedade. 
A responsabilidade do empenhante é segundo o art. 1279 do Código Civil; a do 
dono não-empenhante, segundo os arts. 1331-1333, 1337, 1343 e 1344 (gestão 
de negócios alheios). 

                                                 
401 GAMA, Affonso Dionysio. Dos direitos reais de garantia: penhor, anticherese e hypotheca. 2. ed. São 

Paulo: Saraiva, 1930, p. 72-73. 
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O adquirente do objeto empenhado responde pelas despesas, pôsto que possa ter 
ação contra o alienante, que as ocultou. Se as despesas foram com peça ou 
pertença que possa ser retirada, o titular do direito de penhor o ius tollendi402. 

 

Entenda-se, então, à luz do excerto que acima se transcreveu, que para o seu 

autor, o credor pignoratício recebe a coisa empenhada tal qual depositário, de sorte que 

essa pretensão indenizatória fosse análoga àquela prevista nos arts. 1278403 e 1279404 do 

Código Civil de 1916405.  

Contudo, salvo melhor juízo, parece de lege ferenda a posição quanto à 

responsabilidade solidária entre o dono não empenhante e este, porquanto se o primeiro 

reivindica o objeto apenhado, o faz como proprietário.  

Justamente é essa posição ativa de direito das coisas que fundamenta sua 

pretensão ao recebimento da coisa diretamente do credor pignoratício, ou por intermédio 

do devedor.  

Então, o dono somente age como gestor de negócios quando aprova as 

despesas, o que, em princípio, à luz do art. 1331406 do Código Civil de 1916, tanto quanto 

do art. 861 do Código Civil de 2002, não induziria solidariedade. 

O credor pignoratício também é titular de pretensão indenizatória em razão 

de dano experimentado por vício da coisa empenhada (art. 1433, III, do Código Civil). O 

exemplo de que se vale Pontes de Miranda para isso é aquele do “animal que era doente e a 

doença se contagiou aos outros animais ou se o objeto não-vivo, deteriorando-se, lesou 

outros objetos407”. Nesse contexto, não é difícil imaginar hipóteses de penhor agrícola (art. 

1442, III e IV), de penhor pecuário (art. 1444) e de penhores industrial e mercantil (art. 

1447), que correspondam a essa exemplificação. 

 

                                                 
402 PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado..., t. XX, p. 442.  
403 Eis o texto revogado: “Art. 1278. O depositante é obrigado a pagar ao depositário as despesas feitas com a 

coisa, e os prejuízos que do depósito provierem”. 
404 O Código Civil de 1916 assim estabelecia: “Art. 1279. O depositário poderá reter o depósito até que se lhe 

pague o líquido valor das despesas, ou dos prejuízos, a que se refere o artigo anterior, provando 
imediatamente esses prejuízos ou essas despesas”. 

405 Correspondentes aos arts. 643 e 644 do Código de 2002. 
406 Dizia a lei: “Art. 1331. Aquele que, sem autorização do interessado, intervém na gestão de negócio alheio, 

dirigi-lo-á segundo o interesse e a vontade presumível de seu dono, ficando responsável a este e às 
pessoas com quem tratar”. 

407 PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado..., t. XX, p. 441. 
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5.4 Efeitos diretamente visados do contrato de penhor 

Aquele que recebe a coisa móvel em garantia pignoratícia e também quem 

empenha têm em mira alguns efeitos específicos peculiares ao direito das coisas, tais como 

o surgimento do direito real de garantia, o ius possessionis, a proteção possessória, a 

retenção da coisa empenhada, a sequela, a preferência e o ius distrahendi, além das ações e 

exceções que lhes sejam peculiares. 

É evidente, por outro lado, que não se pode olvidar de posições jurídicas 

que surjam em favor do devedor pignoratício408, conquanto menos exploradas pela 

doutrina, mas previstas nos cinco incisos ao art. 1435 do Código Civil.  

Essas serão cuidadas em correspondência às acima identificadas o que, tal 

como disse Ferdinando Bianchi409, permite explicar o direito real de penhor, observando-se 

o critério de absorção fixado por Domenico Rubino (documentado no primeiro capítulo). 

 
5.4.1 Surgimento do direito real de garantia 

Dentre os efeitos diretamente visados pelos celebrantes do contrato de 

penhor, há um – de direito das coisas –, que serve de vértice para todos os demais, de igual 

espécie. Trata-se do nascimento do direito real de garantia. Fala-se, propriamente, então, 

do direito real de penhor.  

A eficácia real do contrato constitutivo de penhor, como já foi dito, está 

subordinada à integração de seu suporte fático, por fatores de eficácia de direito das 

coisas410. São esses: o adimplemento do acordo de transmissão, o registro constitutivo, e, 

caso o penhor seja de créditos, a declaração feita nos termos do art. 1453 do Código Civil. 

Quando se dá essa integração, ocorre um fenômeno de transcendência do 

campo das obrigações para o real. Assim, sem prejuízo da relação jurídica obrigacional e 

da vinculação que lhe é peculiar (efeitos gerais do contrato de penhor), surgem, como que 

por justaposição a essas, tanto relação jurídica, como vinculação de direito das coisas. 

                                                 
408 FRAGA, Direitos reais de garantia..., p. 289. 
409 BIANCHI, Ferdinando. Del pegno commerciale. Reimpressão da edição de 1883. La Vergne: Kessinger 

Publishing, 2011, p. 79. 
410 CENNI, La formazione del contratto tra realità e consensualità..., p. 360-363. 
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Pode-se, então, falar da posição ativa real − absoluta e com sujeito passivo total411 − 

chamada direito de penhor412. 

Não se trata mais de direito a ato ou a conduta do devedor pignoratício, ou 

do terceiro que empenha algo sem ser devedor no campo obrigacional (sendo-o, contudo, 

no do direito das coisas), mas o comportamento desses, doravante, é mera consequência do 

direito real, que tem como conteúdo a coisa que serve de garantia. 

Esse conteúdo, como o de qualquer direito real limitado, é interior ao 

domínio − direito mais extenso − do qual se extrai por deductio. Permita-se explicar 

melhor: quando da constituição de direitos reais limitados, dentre os quais está incluído o 

penhor, frações do conteúdo do domínio passariam a compô-lo. 

Portanto, o surgimento do direito real de penhor trata-se de um fenômeno de 

detracção do domínio, de modo que a deductio, entendida como constituição de direito real 

limitado, seja independente de alienação.  

Para tanto, há apenas o acordo de constituição do penhor, somado à 

integração do suporte fático, pelos fatores de eficácia já referidos, tudo isso circunscrito 

aos limites dos arts. 1436 e 1437 do Código Civil. 

O que foi dito acima é capital para a compreensão da gênese dos demais 

efeitos diretamente visados pelos celebrantes do contrato de penhor, quer sobre a coisa 

empenhada, quer sobre o seu valor, tais como: o ius possessionis (nele incluindo-se a 

proteção possessória e a retenção da coisa apenhada), a sequela, a preferência, e o ius 

distrahendi, que funcionam como pilares lógicos sobre os quais se afirma o direito real de 

garantia. 

 
5.4.2  Ius possessionis, proteção possessória e retenção da coisa empenhada 

Não se duvida que o penhor tenha forte conteúdo possessório413. A lei 

brasileira não permite qualquer divagação em sentido contrário. O credor pignoratício, à 

luz do inciso I ao art. 1433 do Código Civil, tem “direito à posse” (mediata ou imediata) da 

coisa empenhada, cabendo-lhe, paralelamente, o dever de defendê-la, assim como informar 

                                                 
411 PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado..., t. XVIII, p. 5-19. 
412 FRAGA, Direitos reais de garantia..., p. 59-60. 
413 HERNÁNDEZ, Antonio Gil. La posesion. Madrid: Civitas, 1980, p. 265. SACCO-CATERINA, Il 

Possesso. In: CICU-MESSINEO-MENGONI (diret.). Trattato di diritto civile e commerciale..., p. 112. 
SILLANI, Chiara Tenella. Possesso e detenzione. In: Digesto: Discipline Privatistiche; Sezione Civile. 4. 
ed. Torino: UTET, 1996, p. 12. 
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ao dono acerca de fatos correspondentes à causa de pedir próxima das ações possessórias 

(art. 1435, II, do Código Civil).  

A bem da verdade, não se trata, propriamente, de direito à posse, mas sim 

de pretensão fundada em ius possessionis. De acordo com Pontes de Miranda414, o ius 

possessionis é direito que resulta da posse, a partir do ingresso dessa no mundo jurídico, 

não se confunde com o ius possidendi que é direito à posse, ou de ter a posse.  

Nesse sentido, o credor pignoratício é titular de ius possessionis, porquanto 

sua posição ativa (de direito das coisas) suponha posse imediata ou mediata, verificáveis 

no mundo dos fatos415, tal qual a do depositário (art. 1435, I, do Código Civil), não 

havendo que se pensar em ius possidendi, que poderia sugerir descuidosa interpretação 

literal do inciso I ao art. 1433 do Código Civil.  

Fala-se de pretensões, pois essas posições ativas (elementares) decorrem de 

normas de comportamento (primárias), como se infere do caput do art. 1431 do Código 

Civil, que se conjuga, perfeitamente, com o inciso I ao art. 1433 desse Diploma.  

Em oposição a isso, há o dever geral (com sujeito passivo total) de não se 

violar essa posse, sob pena de infringir-se o direito real do credor pignoratício, a quem, de 

outro lado, cabem os deveres (em sentido estrito) previstos no art. 1435, II do Código 

Civil416. 

Portanto, pensar em ius possessionis, induz um dos efeitos centrais do 

penhor, visto como direito real. Esse, de acordo com Astolpho Rezende417, tem como um 

de seus corolários a aquisição da posse da coisa empenhada.  

                                                 
414 PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado..., t. X, p. 77-78. Em sentido idêntico, vide: 

SALVAT, Raymundo Miguel. Tratado de derecho civil argentino: derechos reales. Atual. de Sofanor 
Corvalan Novillo. 4. ed. Buenos Aires: Tipografica Editora Argentina, 1951, v. 1, p. 33. Em maior 
profundidade, vide: BUTERA, Antonio. Possesso. In: SCIALOJA, Vittorio (dir.). Dizionario pratico del 
diritto privato. Milano: Vallardi, 1951, v. V, parte II, p. 148. 

415 REZENDE, Astolpho. A posse e a sua proteção. São Paulo: Saraiva, 1937, v. 1, p. 295. 
416 Isso igualmente fica explícito quanto ao penhor de títulos de crédito ao se examinar o inciso I ao art. 1459 

do Código Civil. Aliás, a jurisprudência não foi insensível a esse aspecto do ius possessionis. Por 
exemplo, há julgado do antigo Primeiro Tribunal de Alçada Civil do Estado de São Paulo, no qual o 
relator afirmou que “o art. 1.459 do atual Código Civil atribui direitos ao credor de conservar o título e a 
sua posse e de recuperá-lo de quem quer que o detenha” (SÃO PAULO. PRIMEIRO TRIBUNAL DE 
ALÇADA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO. Agravo de Instrumento n.º 1.269.395-3. Rel. Juiz. 
Edgard Jorge Lauand. Data de registro 07 abr. 2004. Disponível em: <www.tj.sp.gov.br>. Acesso em: 25 
mar. 2011). 

417 REZENDE, Do direito das cousas..., In: PAULO DE LACERDA, Manual do Código Civil brasileiro..., 
p. 449. Vide também: REZENDE, Astolpho. A posse e sua proteção. São Paulo: Saraiva, 1937, v. II, p. 
40. 
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Em verdade, como bem percebeu Didimo Agapito da Veiga418, a posse é 

“traço essencial da figura jurídica do penhor”, conquanto proporcione a retenção da coisa 

móvel apenhada até que a dívida seja paga e assegure a situação fática do objeto, ainda que 

por interditos possessórios. 

A discutir o fundamento dessa posse, sustenta Godim Neto419 que malgrado 

seja o penhor mero direito real sobre coisa alheia, o credor pignoratício não apenas é 

possuidor do objeto empenhado, como também pode contar com proteção possessória.  

Segundo o autor, trata-se de posse derivada, tal qual teria explicado 

Savigny, por força da transmissão do ius possessionis do devedor ao credor pignoratício. 

Esse posicionamento é passível de algumas críticas, a saber:  

a) embora se admita que o penhor seja classificado como direito real sobre 

coisa alheia (mais propriamente é direito real de garantia), isso não o coloca numa posição 

de menoscabo, ante, por exemplo, os direitos reais de gozo e  

b) outra crítica que se apresenta, tem a ver com a falta de uma investigação 

mais profunda quanto ao pensamento de Savigny acerca do ius possessionis. 

De fato, Savigny420 trata a posse do credor pignoratício como derivada de 

outra, a qual é classificada pelo autor como originária, de sorte que essa posse derivada do 

credor pignoratício resultasse de ius possessionis transmitido pelo possuidor originário.  

Contudo, o que Gondim Neto não disse − e nisso reside a crítica principal − 

é que o autor tratava a posse do credor pignoratício, como possessio naturalis, o que 

repugna tanto ao espírito do Código Civil de 1916, quanto ao da lei que o substituiu. 

À parte qualquer aprofundamento sobre a teoria subjetiva da posse, o 

detentor, tal como é definido pelo art. 1198 do Código Civil − e como se poderia inferir do 

art. 487421 do Código Civil de 1916 − não se identifica com o credor pignoratício, que é 

possuidor em nome e interesse próprio. Além disso, não guarda dependência para com o 

dono da coisa apenhada, muito menos possui a coisa móvel em cumprimento de suas 

ordens ou instruções.  

                                                 
418 VEIGA, Didimo Agapito da. Direito das coisas; arts. 674 a 862. In: PAULO DE LACERDA (org.). 

Manual do Código Civil brasileiro: Rio de Janeiro: Jacintho Ribeiro dos Santos, 1929, v. IX (terceira 
parte), p. 268-269. 

419 GODIM NETO, Joaquim Guedes Corrêa. Posse indireta. Recife: Imprensa Industrial, 1943, p. 91. 
420 SAVIGNY, Fredéric Charles de. Traité de la possession en droit romain. Trad. do alemão para o 

francês de Henri Staedtler. 4. ed. Bruxelles: Bruylant-Christophe e Cie, Éditeurs, 1893, p. 98-99 e 265. 
421 Dizia o art. 487 do Código Civil de 1916:  “Não é possuidor aquele que, achando-se em relação de 

dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções 
suas.” 
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Em verdade, essa posse surge em adimplemento do acordo de transmissão 

que completa o núcleo do contrato de penhor. Mais que isso, a posse está intimamente 

ligada à operação econômica veiculada por esse contrato.  

Sua origem, portanto, é obrigacional, embora uma vez concretizada a posse 

− enquanto situação fática − há conformação de direito real. Isso explica o que já se disse 

anteriormente, quanto ao acordo de transmissão da posse: sua eficácia é formativa de 

direito real. Neste caso, de penhor. 

Destaque-se que, no conjunto de posições jurídicas compreendidas pelo ius 

possessionis do credor pignoratício, inserem-se tanto a pretensão protetiva da posse quanto 

o dever de protegê-la422. Ainda nesse contexto, conferem-se, ao titular do direito real de 

penhor, importantes posições de autotutela privada que incluem o ius retentionis. 

No caso do penhor, há proteção tanto da posse imediata como da mediata. 

Para explicar isso, tome-se o seguinte exemplo: num caso de penhor industrial, no qual o 

cumprimento do acordo de transmissão da posse seja feito por constituto possessório, em 

regra, o credor pignoratício tem, apenas, a posse mediata da coisa móvel apenhada. 

Suponha-se, nesse exemplo, que o devedor pignoratício − possuidor imediato − não fosse o 

dono do objeto e, por qualquer razão, o restituísse ao seu proprietário.  

Haveria, então, evidente violação da posse mediata do credor pignoratício, 

por parte do possuidor imediato. Nesse contexto, a simples mudança da situação das coisas 

móveis objeto de penhor mercantil ou industrial, feita sem a concordância do credor 

pignoratício, importaria no mesmo resultado, à luz do art. 1449 do Código Civil. 

Por outro lado, se o credor pignoratício for o possuidor imediato da coisa 

apenhada, e o devedor (proprietário ou não) for o possuidor mediato, na hipótese de 

ocorrer algum fato que torne “necessário o exercício de ação possessória” nos termos do 

art. 1435, II, do Código Civil, proteger-se-ão as posses imediata e mediata, de modo que 

isso se configure como um dever do credor.  

Entenda-se bem: no que concerne ao direito real de penhor, tanto na 

primeira situação proposta como exemplo, quanto na segunda, a proteção possessória é 

mecanismo de preservação da garantia. Nesse sentido, o credor pignoratício dispõe de 

todas as ações possessórias (mandamentais ou de execução), relativas à posse sobre a coisa 

móvel, o que, em outras palavras, significa preservar a garantia.  

                                                 
422 GAMA, Dos direitos reais de garantia..., p. 74. 
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Mais que isso: ele goza de autotutela da posse. A autotutela, no campo 

civilístico, importa numa posição ativa específica, segundo a qual é permitido ao particular 

− nos casos previstos pela lei − fazer justiça, por si, sem socorrer-se do aparato judicial do 

Estado423. 

Há diferentes espécies de autotutela424. No quadro das posições de 

autotutela compatíveis com o ius possessionis, há de se pensar, na defesa da posse por 

desforço, nos termos do art. 1210, § 1º, do Código Civil.  

Além disso, importante notar, tanto quanto o possuidor de boa-fé (nas 

hipóteses de art. 1219 do Código Civil), o credor pignoratício é titular de faculdade de 

retenção da coisa empenhada “até que o indenizem das despesas devidamente justificadas, 

que tiver feito, não sendo ocasionadas por culpa sua”, conforme o inciso II ao art. 1433 do 

Código Civil.  

Outrossim, o credor pignoratício tem faculdade de retenção do objeto 

apenhado − na sua integralidade − até a total satisfação do crédito425, conforme a primeira 

parte do art. 1434 do Código Civil.  

De acordo com Dante Luigi Gardani426, a retenção é uma faculdade 

atribuída pela lei (que expressa norma primária) ao credor, no sentido que lhe seja 

permitido − unilateralmente − recusar a entrega de coisa possuída ou detida, até que seja 

satisfeito um determinado crédito que guarde correspondência com aquela coisa. Assim, 

falta pretensão ao devedor pignoratício ou ao proprietário para reaver a coisa empenhada. 

Quanto ao penhor, o ius retentionis é corolário do ius possessionis, tanto 

quanto o é a proteção possessória. É, portanto, efeito da posse que compõe o conteúdo do 

direito real de penhor427.  

                                                 
423 DAGNINO, Antonio. Contributo allo studio dell’autotutela privata. Milano: Giuffrè, 1983, p. 4. 
424 Emilio Betti fala em autotutela unilateral e consensual (BETTI, Emilio. Autotutela (diritto privato). In: 

Enciclopedia del Diritto. Milano: Giuffrè, 1959, p. 529). Ao contrário da autotutela consensual, a 
autotutela unilateral opera-se sem prévio acordo, por conduta exclusiva da parte interessada, dividindo-se 
em duas subespécies, a saber: autotutela ativa (agressiva) ou autotutela passiva, conforme a natureza de 
seu caráter seja preventiva ou reativa (DAGNINO, Contributo allo studio dell’autotutela privata..., p. 
83-85). 

425 REALMONTE, Francesco. Il pegno. In: RESCIGNO, Pietro (dir.). Trattato di diritto privato: tutela dei 
diritti. Torino: UTET, 1986, v. 19, t. 1, p. 667. 

426 GARDANI, Dante Luigi. Ritenzione (diritto di). In: Digesto: discipline privatistiche; sezione civile. 4. ed. 
Torino: UTET, 1998, p. 65. Em sentido análogo, vide : DAGNINO, Contributo allo studio 
dell’autotutela privata..., p. 112. 

427 GAMA, Dos direitos reais de garantia..., p. 72. 
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Contudo, sua natureza jurídica é controvertida. Discute a doutrina se a 

retenção é posição ativa pessoal ou real428. Em linhas gerais, para este trabalho, convém 

estabelecer se é efeito de direito das coisas ou não.  Enfrente-se apenas esse último 

problema. 

Em si, a retenção não é, própria ou necessariamente, uma posição ativa de 

direito das coisas. Sua natureza, em princípio, não é essa, enquanto mecanismo coercitivo 

assegurador do crédito, sendo irrelevante se a posse que se exercita sobre o objeto da 

retenção corresponda a uma situação jurídica real429.  

No que concerne a isso, veja-se, por exemplo, o caso do locador de imóvel 

urbano, que não é titular de posição alguma de direito das coisas e pode reter o objeto da 

locação até ser indenizado pelas benfeitorias nos termos do art. 35 da lei n.º 8.245, de 18 de 

outubro de 1991430.  

Entretanto, a retenção do credor pignoratício não se funda na pretensão 

creditícia, mas no fato da posse, que integra o suporte fático do contrato de penhor, 

desempenhando o papel de fator atributivo de eficácia real.  

É de se dizer, portanto, que a facudade de retenção se insere no complexo 

eficacial de direito das coisas do penhor. É efeito real, subordinado, portanto, à integração 

do suporte fático por fator que lhe seja peculiar. 

Por derradeiro, acrescente-se que no quadro das posições de autotutela do 

credor pignoratício, fundadas no ius possessionis, há também a pretensão à apropriação de 

frutos produzidos sobre a coisa móvel que esteja sob sua posse imediata, conforme o inciso 

V ao art. 1433 do Código Civil, cabendo-lhe, por outro lado, o dever de imputar o 

respectivo valor “nas despesas de guarda e conservação, nos juros e no capital da 

obrigação garantida, sucessivamente”, tal como se lê no art. 1435, III, do Diploma acima 

referido. Essa apropriação de frutos é efeito de direito das coisas. 

 

                                                 
428 Acerca disso, vide por todos: D’AVANZO, Walter. Ritenzione (diritto di). In: Novissimo Digesto 

Italiano. Torino: UTET, 1969, p. 172-174. 
429 BARBA, Angelo. Ritenzione (diritto privato). In: Enciclopedia del Diritto. Milano: Giuffrè, 1989, p. 

1382. 
430 BRASIL. Lei n.° 8.245, de 18 de outubro de 1991. Dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os 

procedimentos a elas pertinentes. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 21 out. 1991. 
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5.4.3 Sequela e preferência 

Como já foi dito no primeiro capítulo deste trabalho, as ações pignoratícias 

(notadamente as mandamentais e executivas), a sequela e a preferência formam um 

complexo eficacial unitário, que congrega diferentes posições jurídicas. 

Essas são posições ativas centrais, conformadoras de quaisquer garantias de 

direito real431, sendo seu corolário o ius distrahendi, o que, particularmente, quanto ao 

penhor, tem um significado mais profundo, vez que a realização do valor do objeto 

empenhado – definidora da espécie – faz dessas efeitos diretamente visados pelas partes, 

quando da celebração do contrato de penhor, subordinando-se isso, à respectiva tipificação 

e eficacização em caráter real. 

A sequela, intimamente ligada a imediatidade432 do penhor sobre o objeto 

empenhado e ao caráter absoluto433 em que o direito real é exercido, acaba sendo um de 

seus atributos mais salientes434.  

Importa na afirmação do exercício do conteúdo do direito real sobre a coisa, 

ainda que o objeto ingresse no setor patrimonial da esfera jurídica de outrem435, 

independentemente de impugnação pauliana, ou mesmo de ação vindicatória (no caso dos 

direitos reais de garantia). 

Simplesmente, basta ser titular de direito real, para que se tenha a sequela a 

seu favor. Em outras palavras, há sequela toda vez que o credor pignoratício use de meios 

jurídicos para exercitar sua posição ativa. Na síntese de José de Oliveira Ascensão, 

A sequela traduz o poder do titular do direito real de actuar sobre a coisa que lhe 
foi afectada, na medida necessária ao exercício dos poderes que sobre ela lhe são 
conferidos. Para isso, não precisa de impugnar qualquer ato jurídico de 

                                                 
431 GAMA, Dos direitos reais de garantia..., p. 23. 
432 ATZERI, Francesco. Diritto e sue suddivisioni. In: SCIALOJA, Vittorio (dir.). Dizionario pratico del 

diritto privato. Milano: Vallardi, s.d., v. II, p. 639. 
433 MOTA PINTO, Direitos reais. In: MOREIRA (anot.); FRAGA (anot.), Direitos reais..., p. 47. 
434 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito Civil: reais. 5. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2000, p. 622. 
435 Em acórdão da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, relatado pela Ministra Nancy Andrighi, a 

efetividade da sequela, mesmo após a aquisição do objeto da garantia por terceiro, foi afirmada (BRASIL. 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso especial n.º 303.235. Rel. Min. Nancy Andrighi. DJ. 
06.12.2004. Disponível em: <www.stj.gov.br>. Acesso em 05 jan. 2011). Em sentido análogo, vide: 
BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso especial n.º 29.592. Rel. Min. Ruy Rosado de 
Aguiar. DJ. 31.03.1997. Disponível em: <www.stj.gov.br>. Acesso em: 05 jan. 2011. Tanto num, quanto 
n’outro caso, mesmo na hipótese de intempestividade de embargos de terceiro (arts. 1047, II, e 1048 do 
Código de Processo Civil), que foram julgados inadmissíveis, a sequela permaneceu intacta.  
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disposição indevidamente praticado em relação à coisa. Basta-lhe invocar o seu 
próprio direito436. 

 

A pretensão de sequela, propriamente falando do direito real de penhor, 

importa, por exemplo, na efetivação do ius distrahendi, sendo anterior ao exercício da 

disposição e sua potencializadora437. Por essa razão, é fundamento de ações pignoratícias 

mandamentais e executivas, como se verá no capítulo seguinte. 

Irmã gêmea da sequela, a preferência, a exemplo da palavra penhor, pode 

admitir mais de um significado e essa polissemia, embora menos rica, pode ser tão 

enganosa quanto.  

Assim, faça-se uma estipulação438: para os fins deste trabalho e, a teor da 

norma encerrada no art. 958 do Código Civil, a ideia de preferência439 remete a um 

concurso de credores440, em potencial conflito, acerca da ordem segundo a qual serão 

satisfeitos os créditos441. Diga-se, ademais, que a preferência, privilégios e direitos reais 

não se confundem.  

                                                 
436 ASCENSÃO, Direito Civil..., p. 625. 
437 É o que dá a entender Carlos Alberto da Mota Pinto: “ao titular do direito real de garantia, assiste a 

possibilidade de continuar a dar à execução a coisa, objecto do seu direito, independentemente de esta 
pertencer ainda ao proprietário que constitui a hipoteca, ou já a uma posterior adquirente. E é 
precisamente nessa possibilidade que o titular da hipoteca tem de fazer valer o seu direito, 
independentemente da transmissão da propriedade, que reside esse direito de sequela (MOTA PINTO, 
Direitos reais. In: MOREIRA (anot.); FRAGA (anot.), Direitos reais..., p. 50-51). Em sentido análogo, 
vide: MAIORCA, Il pegno di cosa futura e il pegno di cosa altrui..., p. 102. 

438 Essa estipulação se lastreia em Teixeira de Freitas, que escreveu o seguinte: “Preferência é o concurso 
entre dois titulares de direitos creditórios sobre o qual deles deva ser pago primeiro de seu crédito, se o 
caso não for de rateio entre eles” (TEIXEIRA DE FREITAS, Augusto. Vocabulário jurídico. Edição 
comemorativa do centenário da morte do autor. In: TOMASETTI JR., Alcides (coord.). Clássicos do 
Direito brasileiro. São Paulo: Saraiva, p. 267).  

439 Evitar-se-á a palavra prelação, verificável tanto no direito positivo (art. 711 do Código de Processo Civil), 
quanto na jurisprudência (vide por todos: BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso 
especial n.º 293.287. Rel. Min. Fernando Gonçalves. DJ. 08.03.2010. Disponível em: <www.stj.gov.br>. 
Acesso em: 10 jan. 2011), vez que, muito embora signifique “a preferência que tem a pessoa sobre as 
demais em determinado assunto ou situação” (COMISSÃO DE REDAÇÃO, Prelação. In: Enciclopédia 
Saraiva do Direito. São Paulo: Saraiva, 1977, p.121), pareça muito mais afeta aos direitos pessoais que 
aos reais. Isso é o que se infere do pensamento de Washington de Barros Monteiro (WASHINGTON DE 
BARROS MONTEIRO. O direito de preferência na lei do inquilinato. Problemas brasileiros. São Paulo: 
SESC-SENAC, jan. 1964, n. 10, p. 1-8). 

440 De acordo com Pontes de Miranda: “Desde que contra o mesmo patrimônio se dirigem dois ou mais 
créditos, há concorrência, há concurso de credores; mas êsse fato sòmente assume importância — e 
gravidade — se o patrimônio é insificiente, ou parece insuficiente, para a satisfação de todos os credores 
que concorrem” (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado: concurso 
de credores em geral; privilégios; concurso de credores civil. 3. ed. São Paulo: RT, 1984, t. XXVII, p. 35 
e p. 143).  

441 PLANIOL, Marcel; RIPERT, George; BECQUÉ, Emile. Traité pratique de droit civil français: suretés 
réelles (deuxieme partie). 2. ed. Paris: Libraire Génerale de Droit et de Jurisprudence, 1953, t. XIII, p. 
223. 
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Sendo então assim, no direito concursal, fundamentalmente, vigora o 

princípio da par condictio creditorum e, em caráter excepcional, o princípio do prior in 

tempore potior in iure, sendo certo que a ideia de privilégio era decorrente de outro fato 

(não constitutivo do crédito ou do concurso de credores), o que, a bem da verdade, era 

efeito de priva lex442.  

Isso significa o seguinte: a norma que privilegia um determinado crédito 

confere ao seu titular a pretensão de ser satisfeito, antes dos outros créditos. Assim, o 

privilégio não é um direito subjetivo, mas apenas adjetivação dele. Daí falar-se em crédito 

privilegiado443. Portanto, o emprego da palavra “preferência” para referir créditos 

assegurados por direitos reais ou privilégios gerais e especiais é de sérios inconvenientes. 

O direito de penhor está gravado na coisa móvel da qual, por detração de 

algo que força a preferência, independentemente de serem examinados direitos, de modo 

que ao dar a “preferência”, significado aproximado ao de seu étimo, seria de se concluir 

que o objeto fora previamente tomado e gravado, o que não ocorreria nos casos de 

privilégio. 

Da mesma maneira, os privilégios não se confundem com os direitos reais, 

porquanto os últimos são nascidos no direito material, de modo que os próprios direitos 

reais de garantia sejam sua criação. 

Acrescente-se a isso que a preferência dos direitos reais não se confunde 

com quaisquer privilégios, na medida em que o direito real − no caso o penhor −, é sobre o 

bem, enquanto o privilégio não recai sobre a coisa. Os direitos reais (mesmo os de 

garantia) exercem-se independentemente de que qualquer processo judicial se inicie.  

Note-se, por outro lado, que os alcances eficaciais do privilégio e dos 

direitos reais são radicalmente distintos, na medida em que a pretensão do titular de crédito 

privilegiado dirige-se, apenas, contra o Estado, enquanto a pretensão do titular de direito 

real é erga omnes. 

                                                 
442 Acrescente-se, o seguinte: “De regra, os créditos são tratados igualmente, a cada momento da vida dos 

devedores. Os direitos reais e os créditos privilegiados abrem exceção ao princípio do igual trato das 
dívidas. Intervém, a favor dos direitos reais, a eficácia, a eficácia real, específica, e entre êles há o 
princípio Prior tempore potior iure: os direitos, dos mais antigos aos mais novos, têm seu grau” 
(PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado..., t. XVIII, p. 34). Um exemplo da aplicação do 
prior tempore potior iure, facilmente verificável no penhor de créditos conforme o art. 1456 do Código 
Civil. 

443 PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado..., 1984, t. XXVII, p. 143-149. O autor, na 
passagem à qual se faz referência, escreve a palavra preferência entre aspas. 
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Em aberta crítica à redação do art. 1557444 do Código Civil de 1916, 

idêntica ao do art. 958 do Código Civil de 2002, Pontes de Miranda445 lastimava a 

terminologia defeituosa do Código Civil, dizendo ser “lamentável que encabulhem direitos 

reais de garantia e privilégio”, concluindo que “A linguagem incorreta, ambígua, às vezes 

equívoca, das leis e dos juristas põe, sob o nome de preferência ou prelação, o que não é 

suscetível da mesma classificação: os direitos reais e os privilégios”.  

De acordo com esse autor, a palavra “preferência” admite um sentido amplo 

aplicável aos direitos reais, extraído do art. 1561446 do Código Civil de 1916, enquanto o 

seu senso estrito, sinônimo de prelação, somente seria aplicável aos créditos privilegiados.  

Disso, pode-se inferir que o sentido amplo de preferência − pertinente aos 

direitos reais de garantia − pode compreender o sentido estrito, respeitando-se os 

fundamentos que distinguem os direitos reais dos privilégios. 

Então, a preferência, enquanto efeito do contrato de penhor, corresponde, 

fundamentalmente, àquilo que Mestre-Putman-Billiau447 entendem como uma técnica 

adaptada para a ruptura da pars condictio creditorum, ocupando, dessa maneira, o “coer de 

la sûreté réelle”, sem se confundir com a garantia em si448. Assim, o titular da preferência 

se faz pagar, prioritariamente, em relação aos demais credores, após realização do objeto 

prestado em garantia449.  

Trata-se, portanto, de técnica, criada para atender a evidente decisão política 

do legislador, a saber: qual dentre os credores será pago em primeiro lugar, exercendo a 

preferência (em caráter imediato e absoluto450) sobre o preço, neste caso, do objeto 

empenhado vendido451.  

                                                 
444 Eis a redação: “Art. 1.557. Os títulos legais de preferência são os privilégios e os direitos reais”. 
445 PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado..., 1984, t. XXVII, p. 153-155. 
446 Dizia a lei revogada: “Art. 1.561. A preferência resultante de hipoteca, penhor e mais direitos reais (art. 

674), determinar-se-á de conformidade com o disposto no livro antecedente”. 
447 MESTRE, Jacques; PUTMAN, Emmanuel; BILLIAU, Marc. Droit commun des sûretés réelles. In : 

GHESTIN, Jacques (direc.). Traité de Droit Civil. Paris: LGDJ, 1996, p. 99. 
448 MACARIO, Francesco. Il pegno. In: LIPARI, Nicolò (diret.); RESCIGNO, Pietro (diret.); ZOPPINI, 

Andrea (coord.). Diritto civile: attuazione e tutela dei diritti; l’attuazione dei diritti. Milano: Giuffrè, 
2009, v. IV, t. II, p. 239. 

449 Nesse sentido, vide: SALVAT, Raymundo Miguel. Tratado de derecho civil argentino: Parte General. 
Atual. de Victor N. Romero del Prado. 9. ed. Buenos Aires: Tipografica Editora Argentina, 1951, v. 2, p. 
34-35. 

450 MAIORCA, Il pegno di cosa futura e il pegno di cosa altrui..., p. 103-104. 
451 GORLA-ZANELLI, Dell pegno delle ipoteche; art. 2784-2899. In: GALGANO (org.), Commentario del 

Codice Civile Scialoja-Branca..., p. 83. 
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Então, quanto ao penhor, a preferência se exercita em caráter real, não 

apenas em função da afetação especial452, do objeto empenhado, mas, sobretudo, pela 

eficácia de direito das coisas da qual se investe o poder formativo modificativo da pars 

condictio creditorum, derivado do caráter absoluto e imediato em que o penhor se 

expressa453. 

Entenda-se bem: a pars condictio creditorum importa na mesma situação 

para todos os credores, antes da expropriação da coisa empenhada, como depois, em 

igualdade de posição, para que todos concorram proporcionalmente no valor apurado em 

correspondência aos seus créditos. A preferência altera esse quadro454.  

Como diria Domenico Rubino455, o credor pignoratício, assim como os 

demais credores do devedor pignoratício, reunidos num concurso, têm entre si uma relação 

jurídica, a qual, em princípio, haveria de obedecer a pars condictio creditorum.  

Entretanto, a característica central da preferência é a colocação do credor 

pignoratício, numa posição de prevalência (poder) sobre os demais credores do devedor 

pignoratício, de modo que haja não propriamente uma obrigação de abstenção dos 

quirografários, mas de sujeição em sentido técnico. Daí, o poder formativo que colore a 

preferência ser modificativo. 

Mais que isso, essa modificação, ou seja, o exercício da preferência ocorre a 

partir do momento patológico da relação obrigacional, o que induz, ao menos do ponto de 

vista prático, que a sequela viabilize a preferência e, de alguma maneira, manifeste-se por 

ela456. Isso fica claro ao se examinar os arts. 615, inciso II, 619, 698 e 1047, inciso II, do 

Código de Processo Civil.  

De acordo com o art. 619 do Código de Processo Civil, a alienação em sede 

executiva de bem empenhado estará contaminada de ineficácia quanto ao credor 

pignoratício, se dela ele não tiver sido intimado, nos termos do inciso II ao art. 615 do 

mesmo Diploma.  

                                                 
452 DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge..., t. 6, p. 721. 
453 CUSATO, Il Pegno. In: CENDON, Fatto & diritto..., p. 203. 
454 RUSCELLO, Francesco. Il pegno sul credito: costituzione e prelazione. Napoli: Edizioni Scientifiche 

Italiane, 1984, p. 88. 
455 RUBINO, Il pegno. In: VASSALLI, Trattato di diritto civile italiano..., v. 14, t. 1, p. 269. 
456 GABRIELLI, Enrico. Il pegno. In: SACCO, Trattato di diritto civile..., p. 16; RUSCELLO, Il pegno sul 

credito: costituzione e prelazione..., p. 84. 
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Por outro lado − a teor do art. 698 do Diploma Processual − será inválida457 

a adjudicação ou alienação, de bem do executado, se não houver cientificação do credor 

pignoratício (terceiro no procedimento executivo) com, no mínimo, dez dias de 

antecedência.  

Isso serve, evidentemente, para assegurar ao titular do direito real de 

garantia o exercício da preferência458, que virá munida de sequela, expressa, por exemplo, 

em embargos de terceiro ajuizados para o fim de que seja obstada a alienação judicial do 

objeto empenhado459 (art. 1047, II, do Código de Processo Civil).  

Em síntese, sequela e preferência se manifestam de modos diferentes. 

Enquanto a primeira se exerce diretamente sobre a coisa, nas relações do credor 

pignoratício com quem quer que interfira no exercício de sua posição real sobre a coisa 

empenhada; a segunda aparece nas relações dos credores entre si460. Passe-se ao corolário 

da sequela e da preferência que é o ius distrahendi. 

 

5.4.4 Ius distrahendi 

Dentre os efeitos diretamente visados pelo credor pignoratício, o ius 

distrahendi aparece em destaque461 porquanto comprometido com o conceito de penhor, 

visto como direito real de realização de valor.  

Nesse sentido, não há grande dificuldade em determinar, a exemplo do que 

fez Endemann462, que no penhor se insere uma posição ativa consistente em fazer satisfazer 

                                                 
457 Assim escreveu Pontes de Miranda: “Com a intimação, válida é a alienação. Sem ela, não há validade, de 

modo que não se opera a subrogação rela do bem no preço. O direito real limitado persistiu” (PONTES 
DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 612-735. Atual. 
de Sergio Bermudes. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, t. X, p. 302). Em sentido análogo, vide: 
NEVES, Celso. Comentários ao Código de Processo Civil: artigos 646 a 795. 4. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1992, v. VII, p. 150. 

458 Nesse sentido, vide: LIMA, Artigos 566 a 645. In: Comentários ao Código de Processo Civil..., v. VI, p. 
582. 

459 Isso será cuidado no capítulo seguinte. 
460 LYSIPPO GARCIA. O registro de imóveis: a inscripção; a hypotheca..., v. II, p. 49. 
461 LASTRES, Francisco. El derecho al alcance de todos: la fianza y la prenda. Reimpressão da edição de 

1879. La Vergne: Nabu Public Domain, 2011, p. 196. 
462 ENDEMANN, Manuale di diritto comerciale..., v. II, p. 91-92. 
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o crédito, com a coisa empenhada, em caso de não pagamento463, em caráter de autotutela 

ou não.  

O autor acima nomeado, de modo muito simples, formula a seguinte 

explicação para isso: o credor pignoratício há de satisfazer-se com o que for extraído da 

venda da coisa (tal como se infere dos arts. 1422 e 1433, IV e VI do Código Civil).  

Mas como isso se dá? Sobre quais pilares dogmáticos o ius distrahendi se 

baseia? A pesquisa bibliográfica não favorece uma resposta imediata que permita 

identificar um fundamento obrigacional ou de direito das coisas para o ius distrahendi. 

Para tanto, seria indispensável alguma investigação de caráter histórico 

ligada à dogmática464 erguida em torno do Corpus Iuris Civilis e ao estudo do processo 

civil no direito romano465 que, em grande parte, permitiria compreender, com maior 

                                                 
463 PIACCINELLI, Ferdinando. Il pegno di servitù prediali: appunti intorno alle leggi II § 3, Dig. de 

Pignoris et Hypothecis, XX, I. Reimpressão da edição de 1884. La Vergne: Kessinger Publishing, 2011, 
p. 1. 

464 Para Biondo Biondi (BIONDI, Istituzioni di diritto romano. 4. ed. ristampa. Milano: Giuffrè, 1972, p. 
436), o credor pignoratício é titular de duas posições oponíveis a quaisquer terceiros. Tratam-se do ius 
possidendi e do ius distrahendi. O último era cuidado como sinônimo do ius vendendi por Adolf Berger 
(BERGER, Adolf. Encyclopedic dictionary of the Roman Law. 5.ed. Clark: The Lawbook Exchange, 
2005, p. 527). Segundo Arangio-Ruiz (ARANGIO-RUIZ, Vincenzo. Istituzioni di diritto romano. 14. 
ed. Ristampa anastatica. Napoli: Jovene, 1998, p. 267-268), o ius distrahendi, corresponde ao poder 
conferido ao credor insatisfeito para vender a coisa empenhada, hipotecada ou objeto de fiducia, por 
oposição ao direito de apropriá-la, ambos convergindo para extinção da garantia real. Nesse contexto, é 
de se ver que sua história é longa e vem atrelada a da lex commissoria. De acordo com Bonfante 
(BONFANTE, Pietro. Istituzioni di diritto romano. 10. ed. Milano: Giuffrè, 1987, p. 363), enquanto no 
direito clássico era possível somar ao penhor lex commissoria ou pactum distrahendi, na época romano-
helênica, proibiu-se, sob Constantino, o primeiro. Esclareça-se, com amparo em Fritz Schulz (SCHULZ, 
Fritz. Derecho romano clásico. Trad. do inglês para o espanhol de José Santa Cruz Teigeiro. Barcelona: 
Bosch, 1960, p. 397) e em Bove [BOVE, Lucio. Pegno (Diritto Romano). In: Novissimo Digesto 
Italiano. Torino: UTET, 1957, p. 765], que tanto no penhor quanto na hipoteca, o direito do credor de 
vender a coisa objeto da garantia, originalmente, dependia de um pacto especial de pignore vendendo, que 
não se considerava implícito em toda pignoris datio, diferentemente do que ocorreu no direito pós-
clássico. Ainda acerca disso, no final da época dos Severos, o ius distrahendi era entendido como um 
efeito natural (salvo pacto em sentido contrário) do penhor (RUGGIERO, Roberto de. Il divieto 
d’alienazione del pegno nel diritto greco e romano. Napoli: Jovene, 1980, p. 64), sendo guindado por 
Justiniano, à posição de efeito essencial, não podendo ser afastado por convenção464, tal como já afirmava 
Girard (GIRARD, Paul Frédéric. Manuel élémentaire de droit romain. Atual. de Félix Senn. 8. ed. 
Paris: Dalloz, 2003, p. 830-831). 

465 Segundo Monier (MONIER, Raymond. Manuel élémentaire de droit romain: Introduction historique, la 
procédure, les persones, les droits réels, les successions. 2. ed. Paris: Domat-Monchrestien, 1938, p. 263-
264), a venditio bonorum − que deu origem à distractio bonorum − tem raiz pretoriana que remontaria ao 
ano 118 a. C., atribuindo-se sua criação a Rutilius Rufus, com base no modelo da bonorum sectio 
empregada contra os devedores do Estado. É, portanto, um procedimento executivo. Isso se projetou ao 
tempo do Baixo-Império no pignus ex causa iudicati captum, que conduziria à venda singular dos bens do 
devedor (distractio bonorum) ou da totalidade de seu patrimônio. Note-se, em acréscimo, que não se pode 
confundir a venditio bonorum com a distractio bonorum. De acordo com Leopold Wenger a venditio 
bonorum importa em venda geral do patrimônio do devedor, enquanto na distractio bonorum, um curador 
seria nomeado pelo magistrado para fazer vendas individuais dos bens pertencentes ao devedor, até que se 
realizasse um valor satisfatório para o credor, ou até que não houvesse nada mais a vender (WENGER, 
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facilidade, aquilo que juristas do século XIX e do início do século XX, sob os influxos da 

Escola Histórica e do pandectismo propuseram em termos de explicação do ius 

distrahendi, o que, por sua vez, se prestaria a dar substância a discussões de caráter 

contemporâneo.  

Contudo, este trabalho não comporta tamanha pesquisa histórica, que há de 

ser tratada de modo apenas marginal, em notas de rodapé. Assim, para o atendimento das 

propostas deste estudo, bastaria dizer, com apoio em Helmut Coing466, que o penhor 

conferia ao credor o poder de vender a coisa empenhada, caso o devedor estivesse em mora 

(D. 20, 5, 7467 e D. 20, 5, 14468)469, por oposição à ideia de pacto comissório470 e que, além 

                                                                                                                                                    
Leopold. Institutes of the Roman Law of civil procedure. Trad. do alemão para o inglês de Otis 
Harrison Fisk. Reimpressão da edição de 1986. New York: The Liberal Arts Press, 1986, p. 238-239).  

466 COING, Derecho privado europeo…, v. 1, p. 416. 
467 Diz o texto: “MARCIANUS libro singulari ad formulam hypothecariam. − Si creditor pignus vel 

hypothecam vendiderit hoc pacto, ut liceat sibi reddere pecuniam, et pignus recuperare, an, si paratus sit 
debitor reddere pecuniam, consequi id possit? Et Iulianus libro undecimo Digestorum scribit, recte 
quidem distractum esse pignus, ceterum agi posse cum creditore, ut, si quas actiones habeat, eas cedat 
debitori; sed quod Iulianus scribit in pignore, idem et circa hypothecam est. MARCIANO; Comentarios á 
la fórmula hipotecaria, libro único. − Si el acreedor hubiere vendido la prenda ó la hipoteca con el pacto 
de que le sea licito devolver el dinero, y recuperar la prenda, ¿podrá acaso conseguirla, si el deudor 
estuviera dispuesto á devolver el dinero? Y escribe Juliano al libro undécimo del Digesto, que 
verdaderamente queda bien vendida la prenda, pero que puede demandarse al acreedor para que, si 
tuviese algunas acciones, las ceda al deudor; pero lo mismo que escribe Juliano respecto á la prenda, es 
también en cuanto á la hipoteca” (GARCIA DEL CORRAL, Ildefonso Luis. Cuerpo del derecho civil 
romano: Digesto. Reimpressão da edição de 1892. Valladolid: Editorial Lex Nova, 1988, t. II, v. II, p. 
28). 

468 Eis o fragmento: “SCAEVOLA libro VI. Digestorum. − Arbitri dividundae hereditatis inter heredes quum 
corpora hereditaria divisissent, nomina quoque communium debitorum separatim diversa singulis in 
solidum assignaverunt; quaesitum est, an unusquisque eorum, debitore sibi addicto cessante in solutione, 
pro solido pignus sub eo nomine obligatum vendere possit? Respondit, potuisse. SCÉVOLA; Digesto, 
libro VI. − Los árbitros de la división de una herencia, habiendo dividido las cosas de la herencia entre 
los herederos, adjudicaron también por entero separadamente á cada uno diversos créditos de deudores 
comunes; se preguntó, ¿podria cada uno de ellos, no verificando el pago el deudor que se le habia 
asignado, vender por la totalidad la prenda obligada con este titulo? Respondió, que podia” (GARCIA 
DEL CORRAL, Cuerpo del derecho civil romano: Digesto..., t. II, v. II, p. 29). 

469 Na ausência de uma tradução dos Digestos para a língua portuguesa, deu-se preferência pela tradução 
espanhola de Garcia del Corral, notadamente em razão de ser tradicionalmente aceita, como também por 
estar em consonância com as modernas traduções. Acerca disso, para o italiano vide: TAFARO, 
Sebastiano. D. 20. In: SCHIPANI, Sandro. Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae: texto e 
traduzione. Colab. De Lelio Lantella. Milano: Giuffrè, 2011, v. IV, p. 36 e 38-39. Vide igualmente para o 
inglês: WATSON, Alan. The Digesto f Justinian. Philadelfia: University of Pennsylvania Press, 1998, v. 
2, p. 138-139.  

470 De acordo com Jörs-Kunkel (JÖRS, Paul; KUNKEL, Wolfgang. Derecho privado romano. Trad. do 
alemão para o espanhol de L. Prieto Castro. Barcelona: Labor, 1965, p. 220), a cláusula comissória era 
muito conhecida e amplamente utilizada na Grécia, devendo ser igualmente antiga em Roma, muito 
embora, assumisse nítido caráter prejudicial ao devedor, na medida em que ele poderia ver-se privado de 
um bem, em tese, substancialmente mais valioso do que a dívida garantida, o que teria levado Constantino 
a declará-la nula. Por oposição a isso, já na República tardia (KASER, Max. Direito privado romano. 
Trad. do alemão para o português de Samuel Rodrigues e Ferdinand Hämmerle. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 1999, p. 181), com ares de maior modernidade e coincidindo com o 
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disso, salvo acordo em sentido contrário, tal venda haveria de ser pública. Nesse sentido 

discutir-se-ia, ademais se, para tanto, haveria de ser esperado o decurso do prazo de dois 

anos471.  

Uma vez dada essa referência (introdutória e superficial), hão de ser 

assentadas, por ordem, duas outras ideias, a saber: em que momento pode-se falar em um 

estudo moderno do ius distrahendi e quais seriam as correntes teóricas que o tentaram 

explicar. 

Falar no tempo a partir do qual se começou a estudar o ius distrahendi é − 

para dizer o mínimo − uma tarefa temerária, porquanto desde a aurora da Escola de 

Bolonha, que retirou o Corpus Iuris Civilis dos séculos de ostracismo em que havia sido 

mergulhado, seria admissível que se pensasse em alguma produção, mais ou menos 

sistematizada, acerca disso472.  

Nesse contexto, faria mais sentido perquirir algum balizamento histórico, 

investigando-se autores da Idade Moderna, que foram precursores de importantes juristas 

do século XIX, os quais, por sua vez, foram de suma importância para as codificações que 

viriam. 

                                                                                                                                                    
desenvolvimento crescente da economia pecuniária romana, o pactum de vendendo ou de distrahendo 
apareceu como solução para tal estado de coisas, vez que o sobejante do crédito, em razão da venda 
haveria de ser entregue ao devedor (suplerfluum), de modo que, no direito imperial, o pactum de 
vendendo foi imposto como critério central do penhor, podendo-se falar de um ius distrahendi, 
independentemente de convenção (JÖRS-KUNKEL, Derecho privado romano..., p. 221). 

471 É discutível o decurso desse prazo de dois anos, na medida em que há uma constituição imperial de 
Alexandre Severo e, portanto, do crepúsculo da época clássica, na qual se fala apenas em cumprimento 
das formalidades e não, propriamente da passagem do tempo (C. 8, 34, 1). Para que se documente 
adequadamente este trabalho segue a íntegra do texto segundo a edição bilíngue de Garcia del Corral: 
“Imp. ALEXANDER A. NICOLAE. − Dominii iure pignora possidere desiderans, nomina debitorum, 
quos in solutione cessare dicis, exprimere et, an solemnia peregisti, significare debuisti, dummodo scias, 
omnia bona debitoris, quae pignori dedit, ut universa dominio tuo generaliter addicantur, impetrare te 
non posse. PP. XIV. Kal. Decemb. ALEXANDRO A. III. et DIONE Conss. [229].  El Emperador 
ALEXANDRO, Augusto, á NICOLA. − Al pretender poseer con derecho de dominio las prendas debiste 
expresar los nombres de los deudores, que dices dejaron de pagar, y significar si cumpliste las 
formalidades, debiendo de saber que no puedes impetrar que se adjudiquen en general á tu dominio 
todos los bienes del deudor, que éste dió en prenda. Publicada á 14 de las Calendas de Diciembre, bajo 
el tercer consulado de ALEJANDRO, Augusto, y el de DION. [229]” (GARCIA DEL CORRAL, Cuerpo 
del derecho civil romano: Código..., t. V, v. II, p. 350). 

472 É possível inferir-se isso a partir da contribuição de Giovanni Pugliese, que afirma que ao tempo dos 
glosadores “in caso di inadempiemento del credito garantito, um diritto al possesso della cosa e un 
potere di disporre diretamente di essa com atti privati di alienazione” (PUGLIESE, Giovanni. Diritti 
assoluti e relativi: b) diritti reali. In: Enciclopedia del diritto. Milano: Giuffrè, 1964, p. 773). 
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Assim, e apenas a título de exemplo, ao tempo do usus modernus 

pandectarum, Voet473 dizia que o credor pignoratício teria a “faculdade”474 de vender a 

coisa empenhada por eficácia de pacto celebrado para esse fim, afastando-se de quaisquer 

objeções a essa venda, pouco importando o pequeno saldo devedor, o altíssimo valor do 

objeto empenhado, ou ainda que esse viesse a pertencer a um incapaz.  

Tal autor prossegue sem penetrar no conteúdo do ius distrahendi, 

acrescentando, ainda, que qualquer que fosse a modalidade de venda do objeto empenhado, 

nenhuma convenção poderia obstá-la475. 

Ainda sob os influxos do usus modernus pandectarum, Heineccius476 dá 

importante contribuição para a construção teórica que viria mais tarde, à medida que, para 

além dos aspectos contratuais, trata o penhor como direito real e coloca o ius distrahendi 

como um efeito de direito das coisas, sem que aprofundasse a investigação acerca dos 

fundamentos disso. 

Ideias como essas serviram de base para a elaboração do pensamento 

jurídico acerca do penhor no século XIX, o qual ergueu os alicerces necessários para a 

construção das teorias acerca do ius distrahendi.  

Afirmava Nicola Crescenzio477 que, além de outras posições ativas, o credor 

pignoratício poderia vender a coisa empenhada, caso o devedor não satisfizesse o crédito, 

                                                 
473 VOET, Giovanni. Commento alle Pandette cinquanta: ne quali, oltre i principii e le più insigni 

controversie del diritto romano, si disaminano il diritto moderno e le principali quistioni del foro. Trad do 
latim para o italiano de Leone Fortis. Venezia: Pietro Navatovich Editore, 1850, v. 3, p. 333. 

474 A palavra faculdade foi escrita entre aspas porquanto ao tempo em que Voet a ideia de facultas (vocábulo 
utilizado no original) não tinha o sentido que lhe emprestou a teoria a relação jurídica. Para melhor 
documentação do que se acaba de afirma, eis o texto original, seguido da tradução de Leone Fortis: “Si 
debitor non solvat creditori quod debet, liberum est creditori, non primo tantum, sed et secundo, cui 
pignus pignori datum est, pignus distrahere, si modo primus debitor in mora sit: hoc enim in mora non 
existente ratione pignoris, dum vel pignus ipsum vel principale debitum tantum sub conditione, quae 
nondum extitit, contractum est, uti tunc primo creditori necdum distrahendi facultas nata est, ita nec 
secundo, qui jus omne suum ex primi creditoris jure metitur. Se il debitore non paga al creditore ciò che 
gli deve, è libero al creditore, non al primo soltanto, ma anche al secondo a cui fu suppegnato un pegno, 
di vendere il pegno purchè il primo debitore sia in mora; mentre, se questi non è in mora riguardo al 
pegno, essendo stato fatto contratto o del pegno stesso o del debito principale soltanto sotto una 
condizione che non ancora è avvenuta, siccome in tal caso non è ancora nata pel primo creditore la 
facoltà di vendere, così nemmeno pel secondo, il quale in ogni suo diritto prende norma da quello del 
primo creditore” (VOET, Commento alle Pandette cinquanta..., v. 3, p. 333). 

475 VOET, Commento alle Pandette cinquanta..., v. 3, p. 335-337. 
476 HEINECCIUS, Johann Gottieb. Lo studio del diritto romano ovvero le instituta e le pandette messe in 

confronto cogli articoli di tutte le parti del codice nelle Recitazioni di Eineccio. Trad. do latim para o 
italiano de Nicola Comerci. Reimpressão da edição de 1830. Breinigsville: Nabu Public Domain Reprints, 
2010, v. III, p. 69.  

477 CRESCENZIO, Nicola de. Sistema del diritto civile romano. 2. ed. Napoli: Jovene, 1869, p. 583-584. 
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decorrendo isso de um pacto que remontaria ao direito antigo, o qual passou a ser 

pressuposto no direito posterior, sendo ineficaz qualquer acordo em sentido contrário478.  

O autor479 acrescenta que o exercício do ius distrahendi se subordinava à 

exigibilidade do crédito e à cientificação do devedor da data a partir da qual haveria de se 

contar o prazo de dois anos para que se pudesse proceder à venda que, necessariamente, 

haveria de ser feita consoante a boa-fé, de modo que fosse mais vantajosa possível para o 

devedor. 

Some-se ao que se disse, a contribuição de Arndts480, que tratava o ius 

distrahendi como um direito de vender e entregar a coisa empenhada ao comprador, 

transferindo-lhe, irrevogavelmente, a propriedade ou (somente) a posse adicionada ao 

direito à actio Publiciana, sem o concurso da vontade do devedor pignoratício.  

Isso, de acordo com Chales Maynz481, seria uma manifestação de poder do 

credor sobre a coisa que se presta como garantia. Esse poder, para o autor, importaria em 

disposição, de modo que, já na segunda metade do século XIX, se sustentasse que o ius 

distrahendi expressava poder de disposição do credor sobre o objeto empenhado. Esse é 

um ponto que merece destaque. Mas, como indagava Chadel482, sob qual fundamento? 

Pois bem, acerca da natureza do ius distrahendi, há mais de uma teoria. Há 

posições minoritárias, defendidas por juristas de escol, tais com Crome483 e Tartufari484. O 

                                                 
478 De acordo com Mackeldey (MACKELDEY, Ferdinand. Elementos de derecho romano. Trad. do alemão 

para o espanhol de A. Ramires. Madrid: A. Ramires, 1921, p. 209), nos casos em que não houvesse 
nenhuma cláusula especial sobre a venda da coisa (ne distrahatur pignus) surgiria para o credor − antes 
da venda − o dever de publicar, após o vencimento, três anúncios preliminares, o que foi abolido por 
Justiniano que exigia um único aviso, para que, dois anos após, o credor pudesse vender a coisa 
empenhada. Em sentido contrário, Puchta (PUCHTA, Georg Friedrich. Corso delle istituzioni. Trad. do 
alemão para o italiano de Antonio Turcchiarulo. Reimpressão da edição de 1854. Breinigsville: Nabu 
Public Domain Reprints, 2010, v. 2, p. 166), observava que ao tempo de Ulpiano (século III da era cristã), 
o direito à venda da coisa empenhada por parte do credor pignoratício já prescindia de cláusula contratual 
expressa.  De acordo com Jhering (JHERING, O espírito do direito romano..., v. III, p. 188), no direito 
romano mais recente, o direito do credor pignoratício insatisfeito de vender a coisa empenhada passou a 
decorrer de naturalia negotia. 

479 CRESCENZIO, Sistema del diritto civile romano..., p. 583-584. 
480 ARNDTS, Ludovico. Trattato delle Pandette. Trad. do alemão para o italiano de Filippo Serafini. 

Reimpressão da 2. ed. de 1875. Bologna: Forni, 1981, v. II, p. 374. 
481 MAYNZ, Charles. Cours de droit romain. 4. ed. Bruxelles: Bruylant-Christophe & Cie. Libraires-

éditeurs, 1876, t. 1, p. 895-897. 
482 CHADEL, L. Étude sur le jus distrahendi dans la fiducie le gage et l’hypothèque. Paris: Librairie 

Nouvelle de Droit et de Jurisprudence, 1902, p. 47. 
483 CROME, Carlo. Parte generale del diritto privato francese moderno. Trad. do alemão para o italiano 

de A. Ascoli e F. Cammeo. Milano: Società Editrice Libraria, 1906, p. 308. 
484 TARTUFARI, Assuero. Del possesso: considearato nella sua nozione in quanto riguarda soggetti ed 

oggetti. Torino: Unione Tipografica Editrice, 1898, p. 242. 
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primeiro, com base no direito civil francês, vê o exercício do ius distrahendi como 

(apenas) um ato de justiça de mão própria, já o segundo, a escrever sob os influxos do 

Código Civil italiano de 1865, chegou mesmo a defender que o direito real de garantia 

resultava do exercício do ius distrahendi. 

À parte isso, e sem grandes variações485, hão de ser reconhecidas duas 

grandes vertentes a respeito disso, a saber: a primeira, que afasta o ius distrahendi do 

direito das coisas, tratando-o como um fenômeno de representação (ou menos do que isso, 

mera autorização), enquanto a segunda afirma sua essência real. 

A escrever sobre os direitos dos credores hipotecários, Van Wetter486 trouxe 

importante contribuição acerca do ius distrahendi, perfeitamente aplicável ao penhor. O 

autor é categórico ao dizer que o credor pode vender o objeto da garantia, com preferência 

sobre os demais credores quirografários.  

Esse direito prevaleceria sobre toda e qualquer convenção em sentido 

contrário, que passaria a ser considerada como não havida, sob pena de se tornar inútil a 

garantia, restando apenas ao credor o dever de notificar três vezes ao devedor antes da 

venda.  

O credor hipotecário que exercitasse o ius distrahendi o faria por direito 

próprio, que importaria em poder de disposição sobre coisa alheia induzindo teorização, no 

sentido de que isso se daria, em virtude de ser representante do proprietário e, notadamente 

nas hipotecas convencionais, por força de mandato irrevogável. 

Assim, à luz da teoria da representação (resultante de mandato), o credor 

pignoratício, a exemplo do hipotecário, haveria de se comportar como bonus pater 

familias, respondendo por dolo ou culpa, caso o objeto fosse vendido de modo prejudicial 

ao devedor487. 

                                                 
485 Serafini (SERAFINI, Filippo. Nota 1. In: ARNDTS, Ludovico. Trattato delle Pandette. Trad. do alemão 

para o italiano de Filippo Serafini. 2. ed. Ristampa. Bologna: Forni, 1981, v. II, p. 376) afirma que o ius 
distrahendi, independe de pacto era admitido como efeitos do penhor já nos tempos de Ulpiano. A 
ausência do pactum de distrahendo fazia apenas surgir o dever do credor de comunicar o devedor da 
venda com antecedência. Um dado curioso é que para Serafini, o ius distrahendi, embora sendo a via 
ordinária de satisfação do credor, não era um “elemento essencial do penhor”, porquanto se o penhor 
recaísse sobre moeda, não haveria venda, mas simples apropriação. Aí estavam lançadas as bases para o 
penhor irregular do sistema italiano. 

486 VAN WETTER, P. Pandectes: Les droits reels. Paris: Libraire Générale de droit et de jurisprudence, 
1909, t. 2, p. 373-376. 

487 Nesse sentido, veja-se que do pensamento de Windscheid extrai-se mesmo que o exercício do ius 
distrahendi pode importar em oneração para o credor pignoratício, para, por exemplo, possibilitar a venda 
conveniente do objeto empenhado, a qual haveria de ser suportada pelo devedor pignoratício 
(WINDSCHEID, Bernard. Diritto delle Pandette. Trad. do alemão para o italiano de Carlo Fadda e 
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De acordo com Van Wetter488, em caso de venda da coisa empenhada, se 

houvesse excedente, o devedor poderia reclamá-lo junto com os juros resultantes do 

investimento do valor feito em proveito do credor pignoratício, ou se ele simplesmente 

demorasse a entregá-lo. 

Segundo Thon489, o poder de vender a coisa empenhada conferido ao credor 

pignoratício não pertenceria ao conteúdo do direito real de penhor. O ius distrahendi, tal 

como demonstraria a evolução histórica, seria um poder independente do direito real. 

Esse autor recusava-se a ver nisso alguma espécie de sucessão quanto ao ius 

vendendi, falando no máximo em uma autorização (Ermächtigung). Esclarecia mais, 

dizendo que isso, embora fosse quase sempre conexo com a datio in pignus (Verpfändung), 

possibilitaria ao credor pignoratício o pagamento e não a garantia, que, economicamente, 

somente se prestaria para assegurar ao credor o exercício do direito de vender.  

Assim, se por conta disso se desejasse compreender o ius distrahendi na 

definição do direito de penhor e, com isso, intentar dizer que há direito de penhor somente 

quando coincidem a tutela real e o direito de vender, tratar-se-ia apenas de uma questão 

terminológica. 

Tanto a tese de Van Wetter quanto a de Thon foram, evidentemente, 

extraídas de uma matriz gaiana (Gai. 2, 64490), como pode ser captado pela leitura de 

                                                                                                                                                    
Emilio Bensa. Reimpressão da edição de 1904. Breinigsville: Nabu Public Domain Reprints, 2010, v. 2, 
p. 69). 

488 VAN WETTER, P. Pandectes: Les obligations (2de partie). 2. ed. Paris: Libraire Générale de droit et de 
jurisprudence, 1910, t. 4, p. 44. 

489 THON, Norma giuridica e diritto soggettivo..., p. 180. Nessa passagem, escreveu o autor: “non un 
diritto, bensì un posse (eine können). Col trasferimento della facoltà di vendita, spettante al proprietario, 
al creditore pignoratizio, l’ordinamento giuridico assicura a quest’ultimo un potere giuridico (rechtliche 
Macht), non una tutela giuridica (nicht rechlinchen Schutz). Nessun imperativo lo copre, per quanto egli 
possa evocare imperativi con l’esercitare la sua facoltà di vendita. 

490 O texto não deixa mentir: Ex diverso agnatus furiosi curator rem furiosi alienare potest ex lege XII 
tabularum; item procurator rem absentis, cuius negotiorum administratio ei permissa est; item creditor 
pignus ex pactione, quamvis eius ea res non sit. Sed hoc forsitan ideo videatur fieri, quod voluntate 
debitoris intellegitur pignus alienari, qui olim pactus est, ut liceret creditori pignus vendere, si pecunia 
non solvatur. Pelo contrário, o agnado curador do louco pode alienar os bens dêste, segundo a lei das XII 
Tábuas; o procurador, igualmente pode alienar a coisa quando deva ser vendida antes de deteriorar-se. O 
mesmo se aplica ao credor pignoratício; em virtude de convenção pode vender o penhor embora êste não 
lhe pertença. Mas talvez isto assim se dá por entender-se alienado o penhor por vontade do devedor, que 
tenha antes convencionado ser lícito ao credor vendê-lo se a dívida não fôr paga” (CORREIA, Alexandre 
Augusto de Castro. Institutas de Gaio. In: CORREIA, Alexandre; SCIASCIA, Gaetano. Manual de 
direito romano: Institutas de Gaio e de Justiniano vertidas para o português, em confronto com o texto 
latino. São Paulo: Saraiva, 1951, v. II, p.88-89). 
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Chadel491. Assim, ambas padecem de falta de originalidade, sendo, contudo, absolutamente 

sedutoras ao tempo em que foram propostas.  

Um exemplo disso é que Windscheid492 assumiu uma posição ambígua ao 

afirmar que na venda do objeto empenhado “Il creditore gli trasmette la proprietà altrui; 

ma a ciò egli è autorizzato appunto in forza del suo diritto di pegno”, conquanto em nota 

de rodapé493 referente a essa afirmação evoque o texto acima indicado das Institutas de 

Gaio.  

Longe disso, com razão dizia Dernburg494, que o ius distrahendi sobre o 

objeto empenhado é parte essencial do direito de penhor, e é isso que o separa do simples 

direito de retenção.  

Com precisão, o autor referido descreve o movimento que conduziu, 

historicamente, à inserção do ius distrahendi no conjunto de posições ativas contidas no 

direito de penhor.  

Na mesma página, segue afirmando que a evolução histórica do instituto 

acompanhou o desenvolvimento da própria concepção de direito, do que deriva a 

inescapável questão relativa ao fundamento jurídico da venda, porquanto o credor 

pignoratício não fosse proprietário.  

Inicialmente, o pandectista acima nomeado faz menção à teoria da 

representação, segundo a qual o credor desempenharia o papel de procurador do vendedor, 

cuja vontade haveria de se inserir no núcleo do contrato de compra e venda do objeto 

empenhado.  

Isso, contudo, contrastaria com a relação jurídica real, porquanto o credor 

pignoratício pode vender a coisa empenhada mesmo contra a vontade do devedor e após a 

sua morte.  

Note-se que tanto a revogação dos poderes como a morte do devedor 

tornariam a procuração ineficaz. Também não se admita a proposição que tenta 

                                                 
491  CHADEL, Étude sur le jus distrahendi..., p. 46-51. 
492 WINDSCHEID, Bernardo. Diritto delle Pandette. Trad. do alemão para o italiano de Carlo Fadda e 

Emilio Bensa. Torino: Unione Tipografico-editrice, 1902, v. 1, parte II, p. 383. 
493 Essa nota não é atribuível aos seus tradutores italianos — Carlo Fadda e Emilio Bensa, cujas próprias 

anotações se confundiram com as do autor e seu atualizador (Theodor Kipp) na edição italiana —, visto 
que o exemplar traduzido, utilizado neste trabalho, foi confrontado com o original.  

494 DERNBURG, Arrigo. Pandette..., v. 1°, parte IIª, p. 455-457. 



138 
 

compatibilizar essas correntes antagônicas, dizendo que o ius distrahendi se funda em 

procuração em causa própria495. 

Em verdade, o credor em qualquer dessas hipóteses continuaria podendo 

vender a coisa empenhada, mesmo depois que o devedor tivesse perdido a propriedade, 

simplesmente exercitando sua pretensão de sequela.  

A venda não seria, portanto, feita em nome do devedor, mas o credor agiria 

em nome próprio, por direito próprio e, sobretudo, em interesse próprio. Afirmam os 

autores que a exata explicação para o ius distrahendi é que esse seria o centro estruturante 

da posição ativa do credor pignoratício496, o que se acata neste trabalho, particularmente 

em razão da configuração atual do direito positivo no Brasil. 

Nesse contexto, no Brasil não há necessidade de acordo sobre o ius 

distrahendi, sua previsão não decorre de elemento particular do contrato de penhor, tal 

como seriam as cláusulas que autorizassem a venda amigável da coisa apenhada, ou que 

outorgassem procuração para a venda, como poderia sugerir uma leitura menos atenta do 

inciso IV ao art. 1433 do Código Civil.  

Nesses casos se poderia falar mesmo em autotutela497, o que é perfeitamente 

visível no parágrafo único do art. 1455 e do inciso IV ao art. 1459 do Código Civil498. Mas, 

a bem da verdade, o ius distrahendi não deriva disso.  

Diferentemente do que apontou Jhering499, aproxima-se mais de essentialia 

negotia do que de naturalia negotia. O ius distrahendi resulta não apenas da lei (art. 1422 

do Código Civil), mas deita raízes em elemento categorial inderrogável, a saber: no acordo 

de constituição do penhor. 

Do que se disse, a pesquisa permite concluir que o exercício do ius 

distrahendi longe ser uma faculdade − visto que não se correlaciona a um dever específico, 

                                                 
495 COLAMONICO, Massimo; ZINGARELLI, Raffaele. Le garanzie delle obbligazioni: lezioni di diritto 

romano. Reimpressão da edição de 1897. La Vergne: Kessinger Publishing, 2010, p. 331-333. 
496 CARDAIRE, Étienne. Étude historique et critique sur l’objet du droit de préférence das 

l’hypothèque. Paris: Larose, 1898, p. 46-47. 
497 Esclareça-se, por oportuno, que mesmo em sede de autotutela, não se deve confundir o ius distrahendi 

com o ius retentionis, tal como o fez a terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São 
Paulo, no julgamento da apelação cível n.º 018.822-4/2, ao tratar o recebimento do valor consubstanciado 
no título como retenção (SÃO PAULO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 
Apelação cível n.° 018.822-4/2. Rel. Des. Mattos Faria. Data de registro 26.02.1998. Disponível em: 
<www.tj.sp.gov.br>. Acesso em: 26 abr. 2011). 

498 Entendimento análogo a esse pode ser encontrado em: BATISTA, Mário Neves. Penhor de créditos. 
Recife: editora não identificada, 1947, p. 197-198. 

499 Quanto a isso, vide, neste capítulo, a nota 478. 



139 
 

nem se opõe à falta de pretensão −, tem por detrás poder formativo, ao qual se sujeita o 

devedor pignoratício, ressalvadas as hipóteses de imunidade, segundo as quais faltaria 

poder ao credor.  

Por óbvio, esse poder formativo é extintivo. Mais precisamente, trata-se de 

poder de disposição, decorrente da eficacização em caráter real do acordo de constituição. 

Com apoio no pensamento de Vincenzo Ernesto Cantelmo500, isso pode ser 

explicado da seguinte maneira: embora muitas vezes haja coincidência entre o poder de 

disposição e a titularidade do domínio sobre determinada coisa, essas posições não se 

confundem.  

Malgrado, em geral, a consistência patrimonial de um direito real importa 

na extração de valor útil ou de troca do objeto em favor de seu dono, a se pensar no ius 

distrahendi, ou mesmo na lex commissoria, vê-se que o poder de disposição funcionaliza-

se em favor da posição ativa do credor pignoratício e não do dono do objeto empenhado 

(devedor ou terceiro). 

Trata-se, então, de uma técnica particular, mas não excepcional, de 

legitimação que a lei confere ao credor pignoratício, como uma fração da eficácia real do 

penhor, ou, em outras palavras, como uma relevante porção da atribuição patrimonial 

consistente na garantia. 

 
5.5 Efeitos mais extensos do contrato de penhor 

À parte a responsabilidade solidária entre o devedor pignoratício e o 

devedor do título de crédito empenhado, nos termos dos arts. 1459, III e 1460 (caput) do 

Código Civil − efeito mais extenso e obrigacional do contrato de penhor − suficientemente 

cuidada no capítulo antecedente, convém estudar o tormentoso problema da emissão de 

cédulas pignoratícias, bastante modificado pelo regime do Código Civil de 2002. 

Embora não seja efeito comum a todas as espécies de penhor501, a pesquisa 

jurisprudencial autoriza dizer que, do ponto de vista econômico, a emissão desses títulos 

tem uma relevância incomum.  

Portanto, no quadro dos efeitos mais extensos dos contratos de penhor rural, 

mercantil, industrial e de veículos, havendo promessa de pagamento da dívida em dinheiro, 

é permitida a emissão de cédulas pignoratícias. 
                                                 
500 VINCENZO, Ernesto. Il diritto legale all’acquisto. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 1980, p. 42-48.  
501 Quanto a isso, vide por todos: CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA. Instituições de direito civil: 

Direitos reais. Rev. Carlos Edison do Rêgo Monteiro Filho. 18. ed. Rio de Janeiro: Forense, v. IV, p. 349. 
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5.5.1 Emissão de cédulas pignoratícias  

Permita-se, iniciamente, que se assentem algumas ideias. Dizia Camillo 

Nogueira da Gama, em nota histórica sobre a cédula rural pignoratícia, que o anteprojeto 

da Lei n.º 492, de 30 de setembro de 1937, criava um certificado de penhor rural502, 

lavrado com apoio no contrato de penhor, que seria entregue ao credor pignoratício − 

independentemente de pedido − como consequência do registro (inscrição)503.  

Contudo, substitutivo do então deputado federal Waldemar Ferreira, que 

presidia a Comissão de Constituição e Justiça, foi recebido e aprovado pelo Congresso 

Nacional, de sorte que foi modificada a nomenclatura original do certificado que passou a 

ser designado cédula rural pignoratícia, tornando-se, assim, facultativa a sua expedição504. 

Tratava-se, portanto, de título incorporante, mas não constitutivo do penhor rural505. 

Assim, não há que se confundir a cédula rural pignoratícia a qual é referida 

no parágrafo único do art. 1438 do Código Civil, e que foi introduzida no sistema positivo 

brasileiro pela Lei n.º 492, de 30 de setembro de 1937 (arts. 14 a 21), com as cédulas de 

crédito rural do art. 2º, incisos I e III, de Lei n.º 3253 de 27 de agosto de 1957. 

De acordo com Pontes de Miranda506 (e a exemplo do que foi dito acima), a 

cédula rural pignoratícia é “título incorporante do direito real de penhor”. Algumas páginas 

mais adiante, o autor começa a estabelecer diferenças entre as cédulas da Lei n.º 492/37 e 

da Lei n.º 3253/57, com as seguintes palavras: 

Ao invés de cédula rural em que se vem a incorporar o penhor (= de penhor que 
passa a incorporar-se em título ou cártula, a que a Lei n. 492, de 30 de agôsto de 
1937, arts. 14-21, chamou “cédula rural pignoratícia”), a cédula rural 

                                                 
502 Acerca da história do penhor rural antes da Lei n.º 492/37, vide: LYSIPPO GARCIA. O registro de 

imóveis: a transcripção..., v. I, p. 325-329. 
503 DA GAMA, Camillo Nogueira. Penhor rural. 2. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1948, p. 235-237. Isso se 

assemelharia à inauguração, no Brasil, do modelo argentino de penhor rural, “que reserva ao instrumento 
formal do penhor a função de fixador do direito real pignoratício e de lastro efetivo e concreto do 
certificado, obriga e assegura a circulação dêste, como título de crédito privilegiado, verdadeira letra de 
câmbio de pagamento preferencialmente garantido pelos bens objeto da transcrição que lhe dá origem” 
(DA GAMA, Penhor rural..., p. 236).  

504 WALDEMAR FERREIRA, Tratado de direito comercial..., v. 10, p. 470-471. 
505 Isso vai ao encontro da crítica formulada por Camillo Nogueira da Gama, nos seguintes termos: “à cédula 

rural pignoratícia, se o legislador lhe houvesse atribuído a mobilidade que ela pode comportar, estaria 
reservada uma relevante função no incremento e na difusão do crédito rural”. E prossegue dizendo: “Para 
alcançar essa mobilidade, a cédula deveria ser criada como um dos meios de constituição do penhor” (DA 
GAMA, Penhor rural..., p. 238). 

506 PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado..., t. XXI, p. 31. 
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pignoratícia, segundo a Lei n. 3.523 de 27 de agôsto de 1957, já nasce, por si, 
título incorporante de penhor, criado simultaneamente com o título. Não penhor 
que preceda e possa existir por si. 
Os interessados na constituição de cédulas rurais pignoratícias têm de escolher 
uma das duas figuras legais: ou a cédula rural pignoratícia regulada pela Lei n. 
3.253, arts. 2°, I e 3.°-5.°, ou a cédula rural mista conforme os arts. 2°, III, e 8° 
da Lei n. 3.253. Não há confusão possível, porque as cédulas rurais regidas pela 
Lei n. 3.253 não vêm após a constituição do penhor rural, o que teria de 
acontecer se se disciplinasse pela Lei n. 492507. 

 

Esclareçam-se essas ideias. A cédula rural pignoratícia nos termos do caput 

do art. 2º da Lei n.º 3523/57 é “uma promessa de pagamento em dinheiro”, constitutiva e 

incorporante do penhor, de sorte que seja título cambiariforme, negociável, abstrato e 

formal, ao qual podem ser “vinculados” qualquer um dos “bens suceptíveis de penhor 

rural”, conforme o § 1º do art. 3º da Lei n.º 3.523/57.  

Note-se que tanto a emissão quanto a subscrição dessa cédula são 

fenômenos obrigacionais, que se coadunam com outros dois, de direito das coisas, que lhes 

são simultâneos: a constituição e a incorporação do penhor rural ao título, gravando-se os 

bens objeto da garantia real. 

Enquanto a constituição do penhor antecede a emissão do título sob o 

regime da Lei n.º 492/37508, sob a Lei n.º 3.523/57, contitui-se o direito real de garantia 

pela própria cédula.  

Note-se, ademais, que o passar do tempo e a legislação que sobreveio não 

importaram numa mudança significativa desse quadro, pois o Decreto-lei n.º 167, de 14 de 

fevereiro de 1967509, repetiu, fundamentalmente, o conteúdo e o espírito da Lei n.º 

3253/57.  

Tem-se, portanto, nas cédulas de crédito rural do art. 9º do Decreto-lei n.º 

167/67, as mesmas cédulas rurais pignoratícia (art. 9º, I) e pignoratícia e hipotecária (art. 

9º, III), previstas nos incisos I e III, do art. 2º de Lei n.º 3253/57.  

Isso também se pode dizer da cédula mercantil referida no art. 15 do 

Decreto-lei n.º 167/67 e da cédula de crédito industrial prevista no art. 9º do Decreto-lei n.º 

                                                 
507 PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado..., t. XXI, p. 36-37. 
508 WALDEMAR FERREIRA, Tratado de direito comercial..., v. 10, p. 475. 
509 BRASIL. Decreto-lei n.° 167, de 14 de fevereiro de 1967. Dispõe sobre títulos de crédito rural e dá outras 

providências. Diário Oficial da União, Brasília, 14 fev. 1967. Disponível em: <www.senado.gov.br>. 
Acesso em: 05 abr. 2011. 
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413, de 09 de janeiro de 1969510 e da cédula de produto rural do art. 1º da Lei n.º 8929, de 

22 de agosto de 1994511. Todos são títulos constitutivos. 

Essa constitutividade é perceptível conquanto na cédula rural pignoratícia e 

na cédula rural pignoratícia e hipotecária (arts. 3º, 4º e 8º da Lei n.º 3253/57) verifiquem-se 

os elementos gerais intrínsecos do contrato de penhor como a forma e o objeto, enquanto 

as circunstâncias negociais, vistas como modelo cultural de atitude512, decorrem de toda 

prática cambiária erguida em torno desses títulos. 

Os elementos categoriais inderrogáveis (acordo de constituição e acordo de 

transmissão da posse) inferem-se da lei e são supostos do título, como se vê dos modelos 

por essa previstos.  

O que acima foi dito é igualmente aplicável aos títulos regulados pelo 

Decreto-lei n.º 167/67 (arts. 14 e 25), pelo Decreto-lei n.º 413/69 (arts. 14 e 19, I) e pela 

Lei n.º 8929/94 (arts. 3º 5º, II e 7º).  

Trata-se, portanto, de um problema de raiz, pois se esses títulos são 

constitutivos, a respectiva emissão não poderia ser, logicamente, efeito mais extenso do 

contrato de penhor.  

Então, à luz da letra do parágrafo único do art. 1438 do Código Civil, a 

cédula rural pignoratícia a ser emitida é aquela regulada pela Lei n.º 492/37, porquanto se 

infere que a emissão prevista no parágrafo único há de ser antecedida pela constituição da 

garantia nos termos do caput do art. 1438 do Código Civil.  

Contudo, tal como foi dito acima, as cédulas de crédito mercantil e 

industrial são constitutivas, o que por si faria dos parágrafos únicos aos arts. 1448 e 1462 

do Código Civil letra morta, porque suas redações como as dos capita são análogas àquelas 

do art. 1438 e seu parágrafo único, ou seja, o legislador de 2002 concebeu a antecedência 

da constituição do penhor para que − como efeito mais extenso do contrato − fossem 

emitidos os títulos. Não há simultaneidade possível. Ocorre, em verdade, descompasso 

entre os Decretos-leis n.º 167/67 e n.º 413/69 e o Código Civil. 

                                                 
510 BRASIL. Decreto-lei n.° 413, de 09 de janeiro de 1969. Dispõe sobre títulos de crédito industrial e dá 

outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 09 jan. 1969. Disponível em: 
<www.senado.gov.br>. Acesso em: 25 mar. 2011. 

511 BRASIL. Lei n.° 8929, de 22 de agosto de 1994. Institui a Cédula de Produto Rural e dá outras 
providências. Diário Oficial da União, Brasília, 22 ago. 1994. Disponível em: <www.senado.gov.br>. 
Acesso em: 03 mar. 2011. 

512 JUNQUEIRA DE AZEVEDO, Negócio jurídico: existência, validade e eficácia..., p. 122. 
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Não se diga que os títulos que são objeto da Lei n.° 11.076/04513 

cumpririam, necessariamente, esse papel. O Warrant Agropecuário (WA), que “confere 

direito de penhor sobre o produto descrito” no Certificado de Depósito Agropecuário 

(CDA) correspondente (art. 1°, §§ 1° e 2°, dessa lei), igualmente é título constitutivo de 

penhor, que será emitido simultaneamente ao CDA (art. 1°, § 3°). 

Da mesma maneira, o Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio 

(CDCA) e a Letra de Crédito do Agronegócio (LCA), instituídos pelos incisos I e II ao art. 

23 da Lei n.° 11.076/04, não se prestam a isso.  

Em verdade, conforme o art. 32 dessa lei, a emissão de CDCA e de LCA 

importa em hipótese penhor legal relativo aos “direitos creditórios a eles vinculados 

independentemente de convenção, não se aplicando o disposto nos arts. 1452, caput, e 

1453” do Código Civil. 

Por outro lado, considerando que o Certificado e Direitos Creditórios do 

Agronegócio (CDCA) e a Letra de Crédito do Agronegócio (LCA) contém promessas de 

pagamento em dinheiro (arts. 24 e 26 da Lei n.° 11.076/04) e que o art. 33 dessa lei prevê 

que “além do penhor constituído na forma do art. 32 desta Lei, o CDCA e a LCA poderão 

contar com garantias adicionais, reais ou fidejussórioas, livremente negociadas entre as 

partes”, é, ao menos em tese, admissível cogitar no seguinte: 

a) pode-se celebrar um contrato de penhor rural para a garantia das 

operações de crédito correspondentes ao Certificado e Direitos Creditórios do Agronegócio 

(CDCA) e a Letra de Crédito do Agronegócio (LCA) e 

b) posteriormente à constituição da garantia pignoratícia, seria possível a 

emissão de cédula pignoratícia conforme o art. 1438, parágrafo único, do Código Civil. 

Em resumo, sustenta-se que a emissão dos títulos referidos − à luz da 

configuração atual dada ao direito positivo pelo Código Civil de 2002 − seja, 

fundamentalmente, efeito mais extenso dos contratos de penhor rural, mercantil, industrial 

e de veículos. Contudo, à parte o penhor rural, notadamente no que concerne ao 
                                                 
513 BRASIL. Lei n.° 11.076, de 30 de dezembro de 2004. Dispõe sobre o Certificado de Depósito 

Agropecuário – CDA, o Warrant Agropecuário – WA, o Certificado de Direitos Creditórios do 
Agronegócio – CDCA, a Letra de Crédito do Agronegócio – LCA e o Certificado de Recebíveis do 
Agronegócio – CRA, dá nova redação a dispositivos das Leis nos 9.973, de 29 de maio de 2000, que 
dispõe sobre o sistema de armazenagem dos produtos agropecuários, 8.427, de 27 de maio de 1992, que 
dispõe sobre a concessão de subvenção econômica nas operações de crédito rural, 8.929, de 22 de agosto 
de 1994, que institui a Cédula de Produto Rural – CPR, 9.514, de 20 de novembro de 1997, que dispõe 
sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário e institui a alienação fiduciária de coisa imóvel, e altera a 
Taxa de Fiscalização de que trata a Lei no 7.940, de 20 de dezembro de 1989, e dá outras providências. 
Diário Oficial da União, Brasília, 31 dez. 2004. Disponível em: <www.cvm.gov.br>. Acesso em: 05 
abr. 2011. 



144 
 

agronegócio, há carência de legislação especial compatível com as feições atuais do 

instituto. 

 

5.6 Conclusões deste capítulo 

Como já houve a oportunidade de se dizer, o plano da eficácia é a sede 

autêntica do contrato de penhor, pois é neste território que se completa sua formação, 

assim como se revela a operação econômica que se presta a veicular e se dá a sua 

tipificação. 

Nesse contexto, ficaram salientes tanto seus efeitos obrigacionais quanto 

aqueles de direito das coisas, organizados quantitativamente, do mínimo ao máximo e, em 

caráter estrutural, em três níveis distintos, a saber: efeitos gerais, efeitos diretamente 

visados e efeitos mais extensos. 

Isso lembraria a trajetória de um projétil a romper o equilíbrio estático dos 

direitos reais, que se dinamizariam − num voo parabólico e de longa distância − que 

partiria da vinculação meramente obrigacional, passando pela pretensão indenizatória e 

atingiria níveis mais altos com o surgimento do direito real de garantia, chegando ao zênite 

do ius possessionis e de seus corolários, da sequela, da preferência e do ius distrahendi 

com a realização do valor do bem apenhado, dirigindo-se, por fim, em rota descendente a 

eventuais efeitos mais extensos, como no caso da emissão de cédulas pignoratícias. 

Este capítulo, a título de conclusões, oferece a confirmação eficacial daquilo 

que foi proposto no capítulo que o antecedeu, particularmente naquilo que diz respeito à 

uniformidade efeitos gerais e diretamente visados do contrato de penhor.  

Essa confirmação há igualmente de se projetar no próximo capítulo, o qual 

não deixa de ser seu desdobramento lógico, relativo ainda ao plano da eficácia, a saber: às 

ações pignoratícias. 
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6 AÇÕES PIGNORATÍCIAS 
 
6.1 Inserção das ações pignoratícias no quadro da teoria das ações em sentido 

material 

A última etapa da análise do contrato de penhor no plano da eficácia importa 

no estudo das ações pignoratícias. Esclareça-se, desde logo, que essas são ações em sentido 

material e não prossessual514.  

A ideia de ação em sentido material liga-se à noção de garantia515 – quarto 

elemento da relação jurídica – e tem, fundamentalmente, em seu conteúdo, poder516 

qualificável como formativo. 

Então, do contrato de penhor, em sua plena eficácia, podem ser irradiadas 

pretensões materiais517 tanto pessoais, como reais, ensejadoras de ações pignoratícias 

correspondentes, malgrado a doutrina e a jurisprudência, as confundam com as pretensões 

                                                 
514 Há de se relembrar a redação do art. 75 do Código Civil de 1916: “A todo direito corresponde uma ação 

que o assegura”. Esse dispositivo de lei, ao ser comentado por Clóvis Bevilaqua, foi esclarecido de modo 
a não deixar quaisquer dúvidas sobre seu alcance, pois escreveu o autor que: “nesse sentido, acção 
corresponde ao Anspruch do direito allemão” (BEVILAQUA, Clóvis. Codigo Civil dos Estados Unidos 
do Brasil commentado. 5. ed. Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves, 1936, v. I, p. 311). Anspruch 
significa pretensão. Esta, por sua vez, quer dizer: poder exigir. Os juristas alemães não deram, a princípio, 
significado preciso ao Anspruch, que guardaria correspondência no pensamento windscheideano com a 
actio. Seria, portanto, a razão jurídica de atuar de modo atual e concreto, em contraposição à razão 
judiciária (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil: 
arts. 1º - 45. Rio de Janeiro: Forense, 1974, t. I, p. 126). Assim, embora essa norma não tenha sido 
repetida textualmente pelo Código Civil de 2002, de modo algum se admite pensar que tenha sido retirada 
do sistema, conquanto possa ser inferida, simplesmente, pela verificação do princípio da acionabilidade 
das pretensões, difuso em todo o direito positivo. (PONTES DE MIRANDA, Tratado das ações..., t. I, p. 
109). 

515 Em sentido análogo, vide: CARVALHO SANTOS, J. M. Código Civil brasileiro interpretado: Parte 
Geral (arts. 43-113). 5. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1952, v. II, p. 229-240. 

516 ESPINOLA, Eduardo. Sistema do direito civil brasileiro. Edição histórica. Rio de Janeiro: Rio, 1977, p. 
629-630. 

517 A pretensão material corresponde à actio do direito romano (sem que se confunda com a ação material ou 
processual), de sorte que se revele como uma posição subjetiva ativa, consistente em poder exigir de 
alguém o cumprimento de uma determinada prestação, que pode ser positiva ou negativa. Daí, falar 
Pontes de Miranda, mais precisamente, em tensão para alguma conduta que se dirige a outrem, com 
finalidade satisfativa. As pretensões podem ser pessoais ou reais. As primeiras, as mais das vezes, são de 
direito das obrigações, enquanto as reais, são de direito das coisas e se opõem erga omnes. Isso se aplica, 
igualmente, às ações que surgirão caso a pretensão seja resistida ou, simplesmente, não satisfeita 
(ESPINOLA, Sistema do direito civil brasileiro..., p. 633; PONTES DE MIRANDA, Tratado das 
ações..., t. I, p. 52-53; WESTERMANN, Harry. Derechos reales. Atual. de Harm Peter Westermann. 
Trad. para o espanhol da 7ª edição alemã de Ana Cañizares Laso, José María Miquel Gonzáles, José 
Miguel Rodríguez Tapia, Bruno Rodríguez-Rosado. Madrid: Fundación Cultural del Notariado, 2007, v. 
I, p. 62-68). 
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em sentido processual518, que dizem respeito a poder exigir do Estado tutela jurídica519. 

Então, caso a pretensão material seja resistida ou não satisfeita, surge a ação520. 

Neste trabalho, a corrente teórica que se perfilha para a concepção e 

explicação das ações pignoratícias é concretista521, de sorte que se afirme a ação material 

como um fenômeno do plano da eficácia, sendo preprocessual e determinante em relação à 

ação em sua acepção ligada ao processo civil522. 

                                                 
518 Nesse sentido, foi dito que: “Como é sabido, a doutrina universalmente estabelecida recusa-se a admitir a 

utilidade, quando não a própria existência, do conceito de pretensão, assim como francamente ignora a 
existência de uma categoria jurídica extremamente relevante para o processo civil, conhecida como ação 
de direito material” (BAPTISTA DA SILVA, Ovídio A. Curso de processo civil: execução 
obrigacional; execução real; ações mandamentais. 5. ed. São Paulo: RT, 2002, v. 2, p. 189).  

519 Esclareça-se isso: “A relação jurídica processual tem natureza de direito pessoal, portanto, seu objeto 
consiste em uma promessa de ato (= prestação), no caso específico, do Estado, de prestar a tutela 
jurisdicional a que se obrigou, proferindo o provimento (= sentença de mérito ou satisfativa do direito do 
exeqüente) sobre aquilo que pretende a parte (=res in iudicio deducta)” (MELLO, Teoria do fato 
jurídico: plano da eficácia..., p. 216). 

520 A ação em sentido material, na sua essência, independe da atuação do Poder Judiciário, muito embora, 
normalmente, seja deduzida em juízo e veiculada pela ação processual, subordinando-se, por vezes, a 
regras contidas na legislação pertinente ao processo civil (PONTES DE MIRANDA, Tratado das 
ações..., t. I, p. 114-115). Então, de acordo com Ovídio Batista da Silva, a ação, no sentido processual 
corresponde ao “exercício de um direito conferido ao cidadão de invocar a proteção jurisdicional do 
Estado, provocando, por meio de um pedido formal, a respectiva atividade estatal, entendida como um 
dever do Estado, decorrente do monopólio estatal da função jurisdicional” (BAPTISTA DA SILVA, 
Ovídio A. Ação de imissão de posse. 3. ed. São Paulo: RT, 2001, p. 27). O que foi dito acima retrata, 
fundamentalmente, o que professam os partidários da teoria abstrata da ação, amplamente aceita entre os 
processualistas e que se encontra em posição diamentralmente oposta à teoria concreta da ação, segundo a 
qual de acordo com Chiovenda: “a ação é um poder que nos assiste em face do adversário em relação a 
quem se produz o efeito jurídico da atuação da lei. O adversário não é obrigado a coisa nenhuma diante 
dêsse poder: simplesmente está sujeito. Com seu próprio exercício exaure-se a ação, sem que o adversário 
nada possa fazer, quer para impedi-la, quer para satisfazê-la. Sua natureza é privada ou pública, consoante 
a vontade da lei, cuja atuação determina, seja de natureza privada ou pública” (CHIOVENDA, Giuseppe. 
Instituições de direito processual civil: as relações processuais; a relação processual ordinária de 
cognição. Trad. da segunda edição italiana para o português de J. Guimarães Menegale. 3.ed. São Paulo: 
Saraiva, 1969, v. I, p. 24). Ainda acerca da teoria concreta da ação, convém dar destaque à síntese feita 
por Joaquín Silguero Estagnan. Afirma o autor que para os afiliados da teoria concreta da ação, esta se 
entende como o direito a se obter uma sentença favorável ou, ao menos, justa, o que importaria em uma 
tutela jurisdicional concreta. Ainda de acordo com esse processualista, as características mais importantes 
da ação em sentido material seriam: a) ação consiste na obtenção de uma tutela jurídica ou de um direito; 
b) antes mesmo do processo, há ações que podem configurar-se como autênticos direitos a sentenças 
(caráter processual da ação) e a ação material, posta em juízo, se desenvolve em diversas subespécies 
(SILGUERO, Joaquín Estagnan. La tutela jurisdiccional de los intereses colectivos a traves de la 
legitimacion de los grupos. Madrid: Dykinson, 1995, p. 75-76). 

521 Registre-se que: “A ação exercida só é procedente (fundada, begründet) se o autor tem direito, pretensão, 
ação, ou exceção (de direito material). Antes disso, teve-se de verificar se os pressupostos processuais 
foram satisfeitos e, antes ainda, se foi exercida e se existe pretensão à tutela jurídica” (PONTES DE 
MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Pretensão à tutela jurídica, pretensão processual e pretensão objeto do 
litígio. In: Revista Forense. Rio de Janeiro, mai.-jun. 1957, v. 171, p. 27). 

522 Em complementação ao que foi escrito acima, é indispensável que se classifiquem as ações materiais, 
consoante seu quanto de eficácia, o qual será correspondente ao conjunto de efeitos da sentença. Acerca 
disso, registre-se o testemunho científico dado por Clóvis do Couto e Silva: “Coube decerto à verdadeira 
doutrina brasileira de processo, com o magistério original de Pontes de Miranda, a descoberta de que as 
sentenças podem conter várias cargas ou efeitos; é inegável que, pela primeira vez, se demonstrou ser a 
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Então, tanto para as ações quanto para as sentenças, há diferentes cargas 

eficaciais – mediatas ou imediatas –, que se quantificam, numericamente, de um a cinco, 

sendo que a carga mais elevada seja a preponderante, determinando, portanto, sua força, 

que poderá ser declarativa, condenatória, mandamental, executiva ou constitutiva523. 

Por fim, muito embora não se pretenda nestas páginas servilizar o direito 

processual, reduzindo a noção de ação ao seu sentido exclusivamente material524, não se 

deve perder de vista que, embora o remédio jurídico processual – entendido como ação no 

sentido peculiar ao processo civil –, as mais das vezes se preste a veicular a ação em 

sentido material, não passa de pretensão a tutela jurídica prestada pelo judiciário525 e o 

próprio Código de Processo Civil, quando interpretado sistematicamente, há de se render 

ao direito material526. 

Entenda-se bem: nos casos tratados doravante, as ações pignoratícias são 

materiais, tanto quanto são o direito real de penhor e as pretensões respectivas. Ocorre que, 

por vezes, a ação em sentido material obedece ao procedimento das ações em sentido 

                                                                                                                                                    
ação e a sentença atos que se cumulam, ou pelo menos podem se cumular, efeitos, que não são, de modo 
algum, excludentes, tais como o efeito declaratório, constitutivo, condenatório, mandamental ou 
executivo” [CLÓVIS DO COUTO E SILVA. Art. 1046 a 1102. In: BERMUDES, Sérgio (coord.). 
Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: RT, 1982, v. XI, t. II, p. 438]. 

523 Em síntese, diga-se apenas que a ação declarativa diz respeito ao ser ou ao não ser da relação jurídica, 
sendo o seu enunciado, exclusivamente, de existência. A ação condenatória é dirigida contra quem tenha 
agido contra o direito e, assim, produziu dano a outrem. Nenhuma dessas se confunde com a ação 
mandamental, ou com a ação executiva, conquanto a primeira liga-se a atos de a autoridade (judiciária ou 
não) deve mandar que se pratiquem e, a segunda, tem a ver com o deslocamento de algo de uma esfera 
jurídica, para outra, na qual haveria de estar. Acerca das ações executivas, há de se falar ainda em ações 
executivas pessoais e reais. Sobre a primeira espécie, pouco há esclarecer: a execução funda-se em 
posição obrigacional. Já as execuções reais – tratadas na obra de Pontes de Miranda como ações 
executivas lato sensu – são latreadas em pretensões reais (mesmo que essas se manifestem no processo de 
conhecimento), para a obtenção de uma determinada e não para o cumprimento de uma prestação 
determinada, de modo que o executado seja a “pessoa imediatamente interessada, passivamente na 
execução: de algum modo a tem de tolerar” (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado 
das ações: ações executivas. São Paulo: RT, 1978, t. VII, p. 21). Por outro lado, a ação constitutiva é 
aquela pela qual se age para a constituição de algo, ou para a sua desconstituição. Daí falar-se em ação 
constitutiva positiva ou negativa, as quais se prendem a pretensões de constituição deduzidas em juízo 
quando de exercita pretensão à tutela jurisdicional. Por essa razão, ao menos em tese, pode-se pensar em 
ações constitutivas de penhor. Entretanto, a pesquisa realizada não obteve resultados concretos acerca de 
alguma ação que constitua ou desconstitua o direito real de penhor. Ao menos, é possível inferir que haja, 
eventualmente, força constitutiva (positiva ou negativa) em sentença relativa a elementos nucleares, 
complementares, ou mais precisamente de algum dos fatores de eficácia diretamente visada do contrato 
de penhor (MURITIBA, Sergio. Ação executiva lato sensu e ação mandamental. São Paulo: RT, 2005, 
p. 219-246; BRONZONATO, Alexandre Novelli. Ação executiva lato sensu. Dissertação de mestrado 
orientada pelo Prof. Dr. Donaldo Armelin. São Paulo: PUC, 2006, p. 79; BAPTISTA DA SILVA, Curso 
de processo civil..., v. 2, p. 183-203). 

524 CHIOVENDA, Instituições de direito processual civil..., v. I, p. 21. 
525 PONTES DE MIRANDA, Tratado das ações..., t. I, p. 110-111. 
526 BAPTISTA DA SILVA, Ação de imissão de posse..., p. 61. 
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processual, sendo de se esperar a congruência entre essas e o direito material em 

movimento convergente para a sentença. 

 
6.2 Ações declarativas de penhor 

Essa é a ação que tem o credor pignoratício para ver declarada a existência 

da relação jurídica527 de penhor, conforme o inciso I ao art. 4º do Código de Processo 

Civil, e, a partir disso, pode-se, igualmente, cogitar na ação declarativa dos corolários 

dessa relação jurídica real, conforme sua projeção no plano da eficácia, com as pretensões, 

ações e exceções que lhe sejam peculiares, em caráter executivo ou não528.  

Nesse sentido, essa ação serve para que se declare a integração do suporte 

fático pelos fatores de eficácia diretamente visada pelas partes, ou ainda a inserção dos 

efeitos da cláusula comissória real no mundo jurídico, ou ainda a autenticidade ou a 

falsidade de documento relativo a isso (art. 4º, II, do Código de Processo Civil).  

Por óbvio, o dono do objeto apenhado, quer seja ele o devedor pignoratício 

ou não, tem legitimidade ativa para propor a ação de declaração negativa. Acrescente-se a 

isso que as ações declarativas positivas ou negativas podem ser incidentais (art. 5º do 

Código de Processo Civil). 

De qualquer maneira, a eficácia da sentença declarativa de penhor apenas 

alcança as partes, não havendo, portanto, coincidência entre seu raio e o do direito 

oponível erga omnes.  

Esclareça-se: essa ação decorre da concretização de efeito diretamente tido 

em mira pelas partes do contrato de penhor. Em realidade, a ação declarativa de penhor 

deriva do surgimento do direito real de garantia.  

Com a ação declarativa de penhor, podem se tornar evidentes tanto o 

fenômeno de transcedência do campo do direito das obrigações para o do direito das 

coisas, como a deductio pela qual se detrai o penhor do domínio. 

Além disso, embora essa sentença transite em julgado, não forma título 

executivo quanto ao conteúdo exclusivamente declarativo, que se circunscreve ao 

aclaramento quanto à existência ou não de relação jurídica de penhor, ou se o documento 

                                                 
527 ROSEMBERG, Leo. Tratado de derecho procesal civil: El procedimiento de sentencia.  Trad. do 

alemão para o espanhol de Angela Romera Vera. Buenos Aires: Ediciones Juridicas Europa-America, 
1955, t. II, p. 13. 

528 PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado..., t. XXI, p. 121-129. Igualmente, vide: PONTES 
DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado das ações: ações declarativas. São Paulo: RT, 1971, t. II, 
p. 135. 
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que lhe seja relativo é autêntico ou falso. Embora possa haver preceitação, se a declaração 

contida na sentença for violada, sua autoridade há de manter-se por ação condenatória529. 

 

6.3 Ações pignoratícias condenatórias 

O credor pignoratício tem de ação condenatória por ofensa ao direito real de 

penhor, ou à sentença que declara essa relação jurídica, ou ainda, por dano à coisa 

apenhada, que diminua o valor da garantia. 

Também há, em favor do credor pignoratício, ação condenatória decorrente 

de efeito geral do contrato de penhor, consistente nas pretensões indenizatórias a que se 

referem os incisos II e III ao art. 1433 do Código Civil, assim como o proprietário da coisa 

apenhada – devedor pignoratício ou não –, tem ação análoga para que se indenizem os 

danos sofridos pelo objeto empenhado por culpa do credor530, conforme o inciso I ao art. 

1435 do Código Civil531. 

No entanto, muito mais interessante que isso, no quadro das ações 

condenatórias, aparece a ação confessória de penhor, a qual, logicamente, opõe-se à ação 

negatória de penhor532. 

Peculiar à afirmação dos direitos reais limitados, notadamente das 

servidões, a ação confessória acaba fazendo às vezes de actio utilis533 para o penhor. Não 

                                                 
529 PONTES DE MIRANDA, Comentários ao Código de Processo Civil..., t. I, p. 185. 
530 DI MARZIO, Mauro. Artt. 2784-2807. In: CENDON, Paolo (cur.). Commentario al Codice Civile: artt. 

2740-2906; responsabilità patrimoniale; privilegi, pegno e hipoteca; revocatória, sequestro conservativo. 
Milano: Giuffrè, 2009, p. 609-613. Ação análoga é cabível em caso de venda do objeto empenhado após a 
quitação da dívida garantida por penhor, em razão de erro operacional do credor pignoratício. Quanto a 
isso, vide: BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso especial n.º 719.354. Rel. Min. 
Barros Monteiro. DJ. 29.08.2005. Disponível em: <www.stj.gov.br>. Acesso em: 04 jul. 2011. Acerca 
das ações condenatórias em razão de furto ou roubo da coisa apenhada, vide, por todos: BRASIL. 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso especial n.º 1.133.111. Rel. Min. Sidnei Beneti. DJe. 
05.11.2009. Disponível em: <www.stj.gov.br>. Acesso em: 04 jul. 2011. 

531 Nesse sentido, sem razão Affonso Fraga, que trata tais ações como ações pignoratícias contrária e direta, 
as quais, em verdade, são executivas (FRAGA, Direitos reais de garantia..., p. 292-294). 

532 BIONDI, Biondo. Le servitù. Milano: Giuffré, 1967, p. 612-636; PONTES DE MIRANDA, Francisco 
Cavalcanti. Tratado das ações: ações condenatórias. São Paulo: RT, 1974, t. V, p. 81; FELICI, 
Giuseppe. Azione confessoria. In: SCIALOJA, Vittorio (dir.). Dizionario pratico del diritto privatto. 
Milano: Vallardi, s.d., v. I, p. 459; FAVARA, Ettore. Azione confessoria e negatoria (diritto civile). In: 
Novissimo Digesto Italiano: Torino: UTET, 1957, v. II, p. 59-61; MARCHETTI, Dino. Azione 
confessoria e negatoria: c) Diritto civile. In: Enciclopedia del Diritto. Milano: Giuffrè, 1959, v. IV, p. 
844-851. 

533 A actio utilis é uma ação pretoriana, a qual o magistrado aplica por extensão — utilitatis causa — a 
situações, em princípio, não cobertas por uma actio directa, in ius ou in factum (MOREIRA ALVES, José 
Carlos. Direito romano: história do direito romano; instituições do direito romano; a) parte geral; b) 
parte especial; direito das coisas. 13. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003, v. I, p. 231). 
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importa em declaração da relação jurídica real, cuja verificação não é objeto do pedido, 

mas cabe contra o dono da coisa apenhada – devedor pignoratício ou não –, que nega a 

posição ativa do titular do direito real limitado534, como também é oponível, em tese, 

contra qualquer um que impeça o exercício do penhor535.  

Em princípio, é uma ação que se presta a forçar que se confesse o penhor, 

ou outro direito real limitado sobre a coisa litigiosa. Nesse sentido, difere da ação negatória 

de penhor, cabente ao dono do objeto empenhado, em face de quem quer que exerça ou 

pretenda exercer, indevidamente, as posições ativas correspondentes às do credor 

pignoratício sobre o objeto prestado em garantia536. 

O credor também pode figurar no polo passivo da ação negatória de penhor, 

na medida em que queira ampliar, de modo injustificável, seus poderes sobre a coisa móvel 

empenhada. Por outro lado, esse mesmo credor pignoratício pode valer-se dessa ação, 

contra quem quer que afirme direito real sobre a coisa apenhada em detrimento da garantia. 

Isso realça a afirmação das pretensões, oponíveis erga omnes, pelo credor 

pignoratício, enquanto titular de um direito real, que embora seja limitado, há de ser 

exercitado de maneira absoluta e imediata sobre o objeto apenhado. 

 
6.4 Ações pignoratícias mandamentais 

O direito real de penhor enquanto efeito diretamente visado pelas partes 

celebrantes do contrato, como foi dito à saciedade neste trabalho, importa em sequela, 

preferência e ius possessionis. Isso, por vezes, confere força mandamental às ações 

pignoratícias. 

A sede dessa mandamentalidade é fácil de se identificar no processo 

cautelar, com a concessão transitória de ordem ou comando (mandatum), compatível com a 

preservação ou proteção do direito real de garantia, sem que a autoridade judiciária 

complete a cognição537.   

                                                 
534 PAULA BATISTA, Francisco de. Teoria e prática do processo civil e comercial. In: TOMASETTI JR., 

Alcides (coord.). Clássicos do Direito brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1988, v. 7, p. 23. 
535 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado: direito das coisas; 

usufruto; uso; habitação; renda sôbre imóvel. Rio de Janeiro: Borsoi, 1957, t. XVIII, p. 306; PONTES DE 
MIRANDA, Tratado de direito privado..., t. XVIII, p. 466-475.  

536 RIZZARDO, Arnaldo. Das servidões. Rio de Janeiro: Aide, 1984, p. 153-157. 
537 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil: de 1939; 

(arts. 600-706). 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1959, t. VIII, p. 293-353. 
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Sem prejuízo disso, essa força mandamental igualmente é verificável em 

ações pignoratícias possessórias, como as de manutenção de posse da coisa apenhada, ou 

de interdito proibitório, ou mesmo em embargos de terceiro opostos pelo credor 

pignoratício e em ações de depósito. 

Concretizem-se um pouco essas ideias. Como já foi dito, aquele que exercita 

a posse imediata da coisa empenhada, o faz tal qual depositário. Portanto, bastaria a 

tentativa de desvio, ou de alienação indevida da coisa apenhada, ou ainda a simples 

negligência quanto à guarda e conservação, para que o credor pignoratício, ou conforme o 

caso, o proprietário possa pedir, em sede cautelar538, o depósito judicial daquilo que foi 

apenhado539.  

Um exemplo disso, relativo ao penhor pecuário, pode ser extraído do 

parágrafo único do art. 1445 do Código Civil. Bastaria apenas que o devedor se dispusesse 

a “alienar o gado empenhado ou, por negligência, ameace prejudicar o credor” para que o 

credor pignoratício requeresse, cautelarmente, o depósito dos animais que ficariam sob a 

guarda de terceiro. 

Ainda no contexto da tentativa de desvio ou de alienação da coisa apenhada, 

seria possível ao credor pignoratício requerer o arresto cautelar, nos termos do art. 813, II, 

letra “b”, do Código de Processo Civil. Uma vez materializados o desvio, ou a alienação, 

por fundamento legal idêntico é também de se pensar em arresto. Mas, se houver 

controvérsia sobre a posse ou domínio da coisa apenhada, então caberá ação cautelar de 

sequestro540 (art. 822, inciso I, do Código de Processo Civil)541.  

Enquanto o arresto cautelar conserva o que for bastante para a satisfação do 

crédito garantido, o sequestro redunda em apreensão e depósito do objeto empenhado542, o 

                                                 
538 Essa ação cautelar há de ser proposta nos moldes dos arts. 798 e 799 do Código de Processo Civil. 
539 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado das ações: ações mandamentais. São Paulo: 

RT, 1976, t. VI, p. 382-384. 
540 A título ilustrativo, vide acordão bastante antigo, mas que reproduz exatamente essa hipótese de 

cabimento do sequestro cautelar: BRASIL, SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Recurso extraordinário 
n.º 14.381. Rel. Min. Luiz Gallotti. DJ 20.12.1954. Disponível em: <www.stf.jus.br>. Acesso em: 13 jul. 
2011. 

541 Convém esclarecer que não se pode concordar com o ajuizamento de ação cautelar inominada adaptada a 
sustação de leilão judicial de joias apenhadas, que teriam sido objeto de suposto furto, enquanto não fosse 
julgada a ação principal relativa ao domínio das referidas joias. Nesta hipótese, a ação cabível é de 
sequestro. Portanto, sem razão a 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça nos autos do recurso especial 
n.º 614.336 (BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso especial n.º 614.336. Rel. Min. 
Aldir Passarinho Junior. DJ. 14.11.2005. Disponível em: <www.stj.gov.br>. Acesso em: 04 jul. 2011). 

542 BAPTISTA DA SILVA, Ovídio A. Curso de processo civil: processo cautelar (tutela de urgência). 4. ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 2008, v. 2, p. 192-193. 
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que, por sua vez, sugere certa carga de executividade, igualmente verificável na ação 

cautelar de busca e apreensão de coisa apenhada (art. 839 e seguintes do Código de 

Processo Civil). 

Isso implica execução em sentido amplo, por exemplo, de uma ação de 

vindicação de penhor, de sorte que a medida cautelar, preparatória ou incidental, sirva para 

dar presteza à ação de rito ordinário, sem as exigências da antecipação dos efeitos da tutela 

(execução lato sensu) nos moldes do art. 273 do Código de Processo Civil. 

A exemplo do que se escreveu acima, a mandamentalidade é inegável, 

mesmo para além do processo cautelar, como, por exemplo, nas ações de depósito segundo 

o rito especial previsto nos arts. 901 a 906 do Código de Processo Civil.  

Entenda-se: em todos esses casos, o juiz não declara nem condena, muito 

menos presta tutela executiva. Ele ordena que se deposite, que se arreste, que se sequestre, 

que se busque e apreenda o objeto do penhor, de modo que o titular do direito real de 

garantia exercite sua pretensão de sequela, como também a preferência. 

Do mesmo modo procede nas ações de manutenção de posse e no interdito 

proibitório da coisa empenhada (arts. 926 e 932 do Código de Processo Civil)543. O 

magistrado, tanto numa ação, quanto n’outra veta a turbação ou a ameaça relativa à posse 

do penhor544. Trata-se, portanto, do ponto de toque entre a sequela e o ius possessionis. 

Não importa que se tenha a posse imediata ou mediata do objeto 

apenhado545. O fato é que quem está na posse, sem tê-la tirado daquele que veio turbá-la ou 

ameaçá-la, há de ser mantido ou segurado contra o justo receio de turbação ou violência546.  

Reitere-se: essas duas ações são possessórias. Não se trata de ofensa ao 

domínio, nem ao direito de penhor. Vulnera-se apenas a posse, imediata ou mediata, o que 

permite inferir legitimidade ativa tanto do credor como do devedor pignoratício547.  

                                                 
543 PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado..., t. XXI, p. 122. 
544 BAPTISTA DA SILVA, Ovídio A. Curso de processo civil: execução obrigacional; execução real; ações 

mandamentais. 5. ed. São Paulo: RT, 2002, v. 2, p. 419-423. 
545 Acerca disso, escreveu-se: “No direito brasileiro, as ações possessórias tanto podem ser propostas pelo 

possuidor mediato, quanto pelo imediato (CPC, art. 932)” (CLÓVIS DO COUTO E SILVA, 
Comentários ao Código de Processo Civil..., v. XI, t. II, p. 445). Nesse caso, é de se ver que as 
pretensões dos possuidores mediato e imediato são concorrentes. 

546 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil: (arts. 890-
981). Rio de Janeiro: Forense, 1977, t. XIII, p. 275-317. 

547 CLÓVIS DO COUTO E SILVA. Art. 890 a 1045. In: BERMUDES, Sérgio (coord.). Comentários ao 
Código de Processo Civil. São Paulo: RT, 1977, v. XI, t. I, p. 120-155. 
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Em ambas as ações, o mandamento judicial contém um quantum proibitivo, 

que interdiz que uma das partes − aquela que turbou a posse − continue ou volte a fazê-lo; 

ou ainda − aquela que inspirou o justo receio de ofensa à posse − concretize a conduta 

ameaçadora, sob pena de cominação pecuniária. 

Outro caso de ação mandamental é o dos embargos de terceiro movidos por 

credor pignoratício (art. 1047, inciso II, do Código de Processo Civil). Essa ação se presta 

a excluir o objeto apenhado de uma constrição judicial, determinada numa relação 

processual da qual o embargante não seja parte548. 

Trata-se, portanto, de mandamentalidade negativa, conquanto se peça ao 

juiz que proceda a um corte na eficácia de um mandado de penhora, de depósito, de 

arresto, de sequestro, de alienação judicial, de arrecadação, de arrolamento, de inventário, 

ou de partilha (art. 1046 do Código de Processo Civil)549. 

Acerca do conteúdo dos embargos pignoratícios de terceiro, não há, 

propriamente, oposição à ação executiva550, somada a actio confessoria551. Trata-se, 

apenas, de ação mandamental negativa, desprovida de vindicação da coisa apenhada, ou de 

ação confessória de penhor552. 

Não se trata de ação possessória553. Não se decide in limine ou na sentença a 

reintegração, ou a manutenção de posse, tal qual poderia sugerir uma leitura descuidada do 

art. 1051 do Código de Processo Civil. Igualmente, não é segurada contra ameaça de 

violência iminente. O juiz apenas decide o pedido do credor pignoratício, concernente a se 

haverá, ou não, mantença do status quo anterior à contrição. 

                                                 
548 Os embargos de terceiro, nesse caso, prestam-se para veicular a oposição da exceção de 

impenhorabilidade de bens empenhados (por exemplo em função do art. 69 do Decreto-lei n.º 167/67). 
Acerca disso, vide: BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso especial n.° 16.893-0-RS. 
Rel. Min. Valdemar Zveiter. DJ. de 13.04.1992. Disponível em: <www.stj.jus.br>. Acesso em: 02 ago. 
2011. 

549 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil: (arts. 1046-
1102). Rio de Janeiro: Forense, 1977, t. XV, p. 03-19. 

550 Acerca disso, vide por todos: LIEBMAN, Enrico Tullio. Embargos do executado: oposições de mérito 
no processo de execução. Trad. do italiano para o português de J. Guimarães Menegale. 2. ed. São Paulo: 
Saraiva, 1968, p. 152-167. 

551 Em sentido oposto, vide Clóvis do Couto e Silva, para quem, no caso de embargos de terceiro destinados a 
proteção de direito real de garantia, estes haverão de ter conteúdo de actio negatoria. Para o autor, os 
embargos de terceiro podem ser qualificados quer como ação constitutiva processual, quer como ação 
mandamental, quer ainda, como ação constitutiva material (CLÓVIS DO COUTO E SILVA, 
Comentários ao Código de Processo Civil..., v. XI, t. II, p. 438). 

552 PONTES DE MIRANDA, Tratado das ações..., t. VI, p. 266-279. 
553 Divergia Clóvis do Couto e Silva que tratava os embargos de terceiro, como ação possessória especial 

(CLÓVIS DO COUTO E SILVA, Comentários ao Código de Processo Civil..., v. XI, t. II, p. 446). 
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Isso significa que o fato da ação poder basear-se na posse, não faz dela 

remédio possessório, vez que os embargos de terceiro dirigem-se contra o ato do juiz e não 

da parte. Isso fica claro quando se lê o art. 1054 do Código de Processo Civil, que consagra 

exceção ao princípio da amplitude das alegações do embargado. Simplesmente a discussão 

não é sobre a posse. Cuida-se de ação fundada nas pretensões de sequela e preferência e 

não em ius possessionis. 

 

6.5 Ações pignoratícias executivas  

As ações pignoratícias de força executiva vão além do procedimento de 

excussão de penhor554, pelo qual se exercita o ius distrahendi555, ou ainda das ações 

pignoratícias contrária e direta, como a leitura da doutrina mais antiga poderia levar a 

crer556. 

É claro: assumindo-se que o penhor é direito real de garantia, que se 

expressa pela realização do valor de coisa móvel, em caso de inadimplemento da dívida, 

especial dimensão ganha a ação de excussão de penhor, compatível com os procedimentos 

de expropriação do objeto empenhado, consoante os arts. 1419, 1422 e 1433, IV do Código 

Civil557. Mas isso não é tudo558.  

                                                 
554 Nesse sentido, vide: KELLY, Julio Alberto. Derechos de garantia sobre bienes muebles: prenda com 

registro; leasing. Buenos Aires: Heliasta, 1989, p. 381; FERRARO, Jorge Martín. Ejecución prendaria y 
artículo 39: aspectos práticos y teóricos. 2. ed. Buenos Aires: Carpetas, 2005, p. 228. 

555 GAMA, Affonso Dionysio. Acções executivas: theoria e prática. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1930, p. 
95. 

556 FRAGA, Direitos reais de garantia..., p. 294-295. À luz do pensamento do autor referido, pode-se 
concluir que a ação pignoratícia contrária, que veicula pretensão ao reforço do penhor, enquanto a ação 
pignoratícia direta se confere ao devedor, para reaver a coisa apenhada e receber seus frutos (art. 1435, 
IV, do Código Civil), nas hipóteses de desaparecimento da causa de atribuição patrimonial do penhor, ou 
de renúncia da garantia (art. 1436, I, III, IV e V do Código Civil), ou ainda para que se lhe entregue o 
superfluum em caso de exercício do ius distrahendi (art. 1435, V, do Código Civil). Acerca disso, vide 
mais: BAUDRY-LACANTINERIE, G.; DE LOYNES, P. Trattato teórico-pratico di diritto civile: del 
pegno; dei privilegi; dele ipoteche e dela espropriazione forzata. Milano: Vallardi, s.d., v. I, p. 234-242. 

557 CAMPEIS, Giuseppe; DE PAULI, Arrigo. Le esecuzioni civili: procedimenti ordinari e speciali; casi 
speciali di esecuzione. Padova: CEDAM, 1994, p. 222-224. 

558 Como asseveram importantes autores alemães, o que o credor pignoratício mais pode querer é realizar o 
penhor com rapidez e sem problemas, convertendo o objeto empenhado em riqueza, mas, 
paradoxalmente, a prática processual civil sugere sempre e cada vez mais o oposto disso 
(WESTERMANN, Harry. Derechos reales. Atual. de Dieter EICKMANN. Trad. para o espanhol da 7ª 
edição alemã de Ana Cañizares Laso, José María Miquel Gonzáles, José Miguel Rodríguez Tapia, Bruno 
Rodríguez-Rosado. Madrid: Fundación Cultural del Notariado, 2007, v. I, p. 1530). 
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Como se verá, há outras ações pignoratícias executivas que, em geral, 

passam despercebidas como a vindicação de penhor, a ação de reitegração de posse da 

coisa apenhada e a ação de vindicação da posse do objeto empenhado. 

Todas essas ações são executivas e reais. Porém, talvez o pior problema 

relativo às ações executivas seja o esquematismo da lei processual, que reduz o processo 

executivo ao campo obrigacional, como se todas as execuções se fundassem em créditos. 

Assim, haveria uma transmutação dos direitos reais em pessoais, de sorte 

que as ações executivas fundadas em direito ou pretensão real se resumissem ao 

procedimento das execuções por quantia, ou para a entrega de coisa certa559, subtraídos da 

posição ativa de direito das coisas, seus aspectos absoluto e imediato, tanto quanto dela se 

retiram a sequela e a preferência. 

Vencer essa barreira significa, em certa medida, remar contra fortes 

correntes verificáveis na doutrina e na jurisprudência. Por isso, na prática, a ação de 

excussão de penhor acaba confundida senão absorvida pela ação de execução por quantia 

certa contra devedor solvente, fundada em título executivo extrajudicial consistente em 

cédula de crédito (de qualquer espécie) ou no instrumento do contrato de crédito garantido 

por penhor560. 

Basicamente, ajuiza-se a ação executiva pessoal (leia-se: obrigacional), 

segundo o procedimento previsto no art. 646 e seguintes do Código de Processo Civil, 

pedindo-se, por conseguinte, a penhora do objeto empenhado561.  

Esse quadro assume proporções ainda mais graves, quando, por exemplo, 

não se tenha um título executivo extrajudicial e se ajuíze ação monitória nos termos do art. 

1102-A do Código de Processo Civil, sem se levar em conta a existência de garantia 

                                                 
559 Esclareça-se que a ação executiva para entrega de coisa certa, tal como se configura no Código de 

Processo Civil, não se funda em direito real. Como bem observou José Lebre de Freitas, essa ação “tem 
lugar sempre que o objecto da obrigação, tal como o título o configura, é a prestação duma coisa” 
(LEBRE DE FREITAS, José. A acção executiva. 4. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2004, p. 373). 

560 Quanto a isso, vide: FURTADO, Direitos reais de garantia no novo Código Civil. In: FRANCIULLI 
NETTO-MENDES-IVES GANDRA MARTINS (Coord.). O novo Código Civil..., , p. 1055. 

561 Um exemplo disso pode ser extraído de um caso de penhor de safra futura no qual o fundamento da 
execução é a dívida e não o direito real que a garante: SÃO PAULO. PRIMEIRO TRIBUNAL DE 
ALÇADA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO. Agravo de Instrumento n.º 929.904-3. Rel. Cyro 
Bonilha. Data de registro 18.08.2000. Disponível em: <www.tj.sp.gov.br>. Acesso em: 20 jul. 2011. 
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pignoratícia562. Pior ainda é a pura e simples renúncia do penhor nos termos do art. 1436, 

III, do Código Civil, para “facilitar a execução” do crédito dotado de garantia real563. 

Permissa venia nada disso corresponde, propriamente, à ação de excussão 

de penhor. O inciso IV ao art. 1433 fala em ação executiva, de modo compatível tanto com 

uma prestação jurisdicional conducente à realização do valor da coisa apenhada pelo 

exercício do ius distrahendi, como com medidas extrajudiciais fundadas nisso. O 

problema, em verdade, consiste no procedimento conducente à obtenção desse resultado. 

Nesse contexto, a pergunta-se: o credor pignoratício, que excute em juízo o 

penhor, tem como o fazer independentemente de penhora, ou ainda, fora do rito previsto 

pelos arts. 646 e seguintes do Código de Processo Civil? A resposta é afirmativa. Veja-se, 

por exemplo, o procedimento previsto pelos arts. 22 a 30 da Lei n.º 432/37564. 

A excussão pignoratícia rural é aquela em que se pede que a autoridade 

judiciária mande expedir “alvará para a venda dos bens ou animais empenhados, 

insuspensível sob qualquer pretexto ou por qualquer recurso, respondendo êle e o escrivão, 

solidariamente, pelo retardamento” (art. 25, § 3º, da Lei n.º 432/37).  

Essa venda será judicial, ou amigável, conforme permita o contrato de 

penhor (art. 26 da Lei n.º 432/37 e art. 1433, IV, do Código Civil), mas, de qualquer 

maneira, parece que não haveria − ao menos de lege ferenda − necessidade da penhora, 

conquanto essa constrição judicial nada acrescentaria ao direito real de garantia, muito 

menos daria maior efetividade ao ius distrahendi. 

 O que foi dito acima se explica: como já houve a oportunidade de se dizer, 

a cédula rural pignoratícia, segundo o regime da Lei n.º 492/37, é título que incorpora o 

direito real de penhor. Assim, após o vencimento da dívida, o portador ou o endossatário 

teriam pretensão a verem o crédito satisfeito, no prazo de três dias (art. 22), apresentando a 

cédula ao devedor pignoratício (art. 22, § 1º) sob pena de protesto (art. 22, § 2º). 

                                                 
562 Isso foi documentado no seguinte acórdão: SÃO PAULO. PRIMEIRO TRIBUNAL DE ALÇADA CIVIL 

DO ESTADO DE SÃO PAULO. Agravo de Instrumento n.º 1.236.160-9. Rel. Matheus Fontes. Data de 
registro 27.11.2003. Disponível em: <www.tj.sp.gov.br>. Acesso em: 20 jul. 2011. 

563 Em autos de agravo de instrumento, foi discutida a eficácia de renúncia a direito real de penhor nos termos 
do art. 1436, inciso III, do Código Civil, vez que alegava o credor pignoratício que a excussão do penhor 
rural seria por demais onerosa e não se sabia ao certo da existência do gado empenhado, razão pela qual 
ajuizara ação de execução por quantia certa contra devedor solvente, renunciando a garantia real, e 
pedindo a providência prevista no art. 655-A do Código de Processo Civil (SÃO PAULO. TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Agravo de Instrumento n.º 7.069.50-4. Rel. Silveira 
Paulilo. Data de registro 18.07.2006. Disponível em: <www.tj.sp.gov.br>. Acesso em: 20 jul. 2011).  

564 Quanto a isso, confira-se, por todos: DA GAMA, Penhor rural..., p. 291-388. 
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Uma vez tirado o protesto, cujo instrumento acompanhará a petição inicial 

junto com a cédula, o devedor pignoratício (conforme o caso, também o terceiro 

proprietário do objeto apenhado) haverá de ser citado para, no prazo de quarenta e oito 

horas, efetuar o pagamento, ou depositar em juízo, as coisas ou animais empenhados (art. 

23, §§ 1º e 2º). Caso não haja pagamento ou depósito, poderá o credor pignoratício pedir 

“o sequestro dos bens ou animais empenhados, dando-se-lhes depositário judicial” (art. 23, 

§ 3º). 

Somente, então, com os mandamentos de depósito ou de sequestro da coisa 

apenhada que se poderia falar em abertura de prazo para a oposição de embargos. Mas, em 

qualquer uma dessas hipóteses, é de se observar que a penhora seria dispensável, tanto 

como medida constritiva para a segurança do juízo da execução, como ato precedente à 

alienação da coisa apenhada.  

Que necessidade há de se penhorar o que já está coberto pelo direito real de 

penhor? Por acaso, a penhora poderia gerar sequela, ou preferência em caráter real? A 

penhora dá origem alguma pretensão de direito das coisas? Que garantia pode necessitar o 

juízo da execução, quando a coisa apenhada já foi depositada ou sequestrada565?  

Ora, na doutrina brasileira, já foi dito que as características essenciais da 

penhora são a garantia e a proporcionalidade566. O que pode gerar melhor garantia e maior 

proporcionalidade que um direito real coberto por sequela e preferência?  

Passa-se diretamente para venda judicial, ou extrajudicial, para que se 

exercite o ius distrahendi e se realize o valor da garantia. Reitere-se: a venda do objeto 

empenhado no penhor rural (como nas demais espécies) tem pressupostos de direito 

material, que atendem às finalidades de uma ação executiva lato sensu567. 

Isso se tornou mais claro à medida que a Lei n.º 3253/57 igualmente regulou 

a excussão do penhor constituído pelas cédulas rurais pignoratícias que criara. Diz o art. 19 

da referida lei que se não houver o pagamento do título após o vencimento, o credor 

pignoratício terá pretensão a “promover o seqüestro dos bens apenhados, em poder do 

devedor ou de quem estiverem, dando-se ao processo, daí por diante, o rito da ação 
                                                 
565 Isso pode ser inferido de extenso voto proferido pelo Desembargador Manoel de Queiroz Pereira Calças 

nos autos do agravo de instrumento no qual sustenta que a preferência processual (no caso do art. 711 do 
Código de Processo Civil) não se sobrepõe à preferência que é derivada do penhor (SÃO PAULO. 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Agravo de instrumento n.° 990.10.067724-
1. Rel. Des. Pereira Calças. Data de registro 20.07.2010. Disponível em: <www.tj.sp.gov.br>. Acesso em: 
10 abr. 2011). 

566 AZEVEDO, Luiz Carlos de. Da penhora. São Paulo: FIEO-Resenha Tributária, 1994, p. 203. 
567 PONTES DE MIRANDA, Comentários ao Código de Processo Civil: de 1939..., t. VIII, p. 486. 
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executiva, observado, porém, desde logo, o disposto nos arts. 704 e 705 do Código de 

Processo Civil”. 

Evidentemente, que esses dispositivos de lei estavam contidos no Código de 

Processo Civil de 1939568 e não foram mantidos em vigor por nenhum dos incisos do art. 

1278 do Código de Processo Civil vigente, o que sugere, mais uma vez, a “absorção” das 

execuções reais pelas execuções obrigacionais, segundo o rito das execuções por quantia, 

ou para a entrega de coisa certa. 

Essa tendência, embora mitigada, aparecia antes de 1973, vez que o art. 41 

do Decreto-lei n.º 167/67, embora, igualmente, conferisse ação executiva “para a cobrança 

da cédula de credito rural”, impusesse malgrado a adoção do disposto nos arts. 704 e 705 

do Código de Processo Civil de 1939, a penhora dos bens apenhados569. Isso acabou se 

mantendo no art. 41, 2º), do Decreto-lei n.º 413/69570 e se consolidou, definitivamente, na 

Lei n.º 8.929/94571. Disso se podem inferir três conclusões. 

A primeira, é que uma solução bastante interessante para que sejam evitados 

os inconvenientes − quase labirínticos572 − da penhora, da avaliação e da expropriação em 

hasta pública ou não da coisa apenhada: basta o contrato de penhor conter, no setor 

complementar de seu suporte fático, cláusula autorizadora de venda amigável ou outorga 

de poderes representativos para a venda extrajudical da coisa apenhada, conforme o inciso 

IV ao art. 1433 do Código Civil. 

                                                 
568 Acerca das vendas judiciais, dizia o caput do art. 704 do Código de Processo Civil de 1939 (BRASIL. 

Decreto-Lei n.º 1.608, de 18 de setembro de 1939. Código de Processo Civil. Coleção de Leis do Brasil 
de 1939,  Vol. 1, p. 216): “Nos casos expressos em lei, e sempre que os gêneros ou efeitos sequestrados 
ou arrestados, depositados ou penhorados, forem de fácil deterioração, estiverem avariados, ou exigirem 
grande despesa para a sua guarda, o juiz, ex-officio, nos casos em que lhe competir, ou a requerimento do 
depositário ou da parte interessada, mandará que o serventuário competente venda aqueles gêneros ou 
efeitos em praça ou leilão público, mediante avaliação, se ainda não avaliados judicialmente”. Seu § 1º 
estabelece: “Se não houver lanço igual ou superior ao valor estimado, o juiz mandará proceder à venda 
pelo maior preço oferecido”. Enquanto o § 2º determinava: “Dispensar-se-á a formalidade da praça ou 
leilão, se os interessados, sendo maiores e capazes, convierem na venda particular”. Em seguida, assim 
dispunha quanto ao art. 705: “Art. 705. Efetuada a venda e deduzidas as despesas, depositar-se-á o preço 
em que ficará subrogado o arresto, sequestro, penhora, ou ônus a que a coisa estiver sujeita”.  

569 Diz o § 1º do art. 41 do Decreto-lei n.º 167/67: “Penhorados os bens constitutivos da garantia real, 
assistirá ao credor o direito de promover, a qualquer tempo, contestada ou não a ação, a venda daqueles 
bens, observado o disposto nos artigos 704 e 705 do Código de Processo Civil, podendo ainda levantar 
desde logo, mediante caução idônea, o produto líquido da venda, à conta e no limite de seu crédito, 
prosseguindo-se na ação”. 

570 Assim reza o dispositivo de lei referido: “não depositado, naquele prazo, o montante do débito, proceder-
se-á a penhora ou ao seqüestro dos bens constitutivos da garantia [...]”. 

571 Acerca disso, vide o § 2º do art. 5º dessa lei que estabelece o seguinte: “Para cobrança da CPR com 
liquidação financeira, cabe ação de execução por quantia certa”. 

572 BRIGIDO, Eveline Vieira. Garantias mobiliárias: A lei modelo interamericana e o ordenamento jurídico 
brasileiro. Curitiba: Juruá, 2009, p. 131-134. 
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A segunda é que, havendo constrição mandamental relativa à coisa 

empenhada, tal como o depósito, o arresto, o sequestro, a busca e apreensão, mesmo que 

em sentido puramente cautelar, essas medidas são compatíveis com a execução real (lato 

sensu), de modo que, do ponto de vista do direito material, pareça desnecessário que a 

venda seja antecedida pela penhora. 

A terceira conclusão é a seguinte: afirmando-se a validade e a eficácia da 

cláusula comissória após o vencimento da dívida garantida, exerce-se o ius distrahendi e 

realiza-se o valor da coisa empenhada, sem maiores dificuldades, com rapidez e economia 

e, sobretudo, sem que se coloque em movimento a máquina judiciária. 

Assentadas essas ideias, cuide-se agora das outras ações pignoratícias de 

força executiva (e real). São elas: a ação de vindicação de penhor, ação de reintegração de 

posse da coisa apenhada e a vindicação da posse do objeto empenhado.  

Não se confundem as ações de vindicação de penhor e de reintegração de 

posse do objeto apenhado, malgrado ambas sejam reais e de força executiva573. Explica-se: 

a vindicação dos direitos reais limitados está para com esses, como a reivindicação está 

para com o domínio574.  

Então o titular do direito de penhor, que foi vítima da perda da posse da 

coisa apenhada, em função de ofensa ao ius in re, dispõe a seu favor de ação de vindicação 

de penhor575, enquanto aquele que foi esbulhado teve molestada a posse e não, 

propriamente, o direito de penhor.  

Embora sejam dois casos de desintegração do patrimônio – eis aí a razão da 

executividade –, se a ofensa não se dirigiu à posse imediata ou mediata, não se trata de 

situação amparável por ação possessória576. A posição ativa afrontada foi outra. 

O fundamento jurídico do pedido há de ser o direito real limitado (absoluto, 

imediato, gerador de preferência e sequela e, portanto, oponível erga omnes). Assim, a 

eficácia da sentença importa expedição de mandado de imissão, do credor pignoratício, na 

                                                 
573 BAPTISTA DA SILVA, Curso de processo civil..., v. 2, p. 219-230 e 268-277. Diferentemente das ações 

possessórias mandamentais — interdito proibitório e ação de manutenção de posse —, a ação de 
reintegração da posse da coisa empenhada tem força executiva. É ação real, a exemplo das ações 
executivas, pelas quais não se pede o cumprimento de um dever de prestação, mas que se tome a posse 
que indevidamente se encontra na esfera jurídica de um sujeito e se restitua a quem de direito. 

574 PONTES DE MIRANDA, Tratado das ações: ações executivas..., t. VII, p. 179. 
575 Nesse sentido, não se pode concordar com Affonso Fraga, que sustenta caber, para essa hipótese, ação 

pignoratícia contrária (FRAGA, Direitos reais de garantia..., p. 293). 
576 GAMA, Dos direitos reais de garantia..., p. 294-296; PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito 

privado..., t. XXI, p. 123. 
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posse da coisa apenhada e não há, portanto, o que reintegrar. Trata-se, assim, de vindicação 

de penhor. 

Por outro lado, se houve esbulho do objeto empenhado, pede-se em caráter 

executivo e real que o credor pignoratício, enquanto possuidor desapossado, receba de 

volta a coisa empenhada, isto é: tenha restaurada sua posse imediata ou mediata. O 

fundamento do pedido é o ius possessionis577 (arts. 1433, I e 1435, II, do Código Civil) que 

é efeito do contrato de penhor. 

Ainda no quadro das ações pignoratícias de força executiva se insere uma 

ação petitória da posse. É a ação de vindicação da posse (mediata ou imediata) do objeto 

empenhado. Semelhante à ação publiciana, serve nos casos de perda, roubo ou furto da 

coisa apenhada, para que se possa reavê-la de quem a tiver, ressalvado o direito de regresso 

contra quem a transmitiu578.  

Seu fundamento, evidentemente, é o ius possessionis, o que não faz da 

vindicação da posse da coisa empenhada uma ação possessória, muito embora haja, 

igualmente, privação do poder fático e físico sobre a coisa móvel apenhada.  

Protege-se a posse anterior, contra a posse posterior do que se empenhou. 

Portanto, pretensão e ação fundam-se no melhor direito à posse. Longe do campo 

meramente fático, não se discutem esbulho ou turbação, mas sim as origens do ius 

possessionis do credor ou do devedor pignoratício.  

 
6.6 Conclusões deste capítulo 

Neste capítulo foram vistas as ações pignoratícias, em caráter material, 

segundo a classificação quinária das ações e das sentenças. Assim, afirmou-se a ideia de 

que as ações declarativas, condenatórias, mandamentais e executivas de penhor são 

corolários de seus principais efeitos, tratados no quinto capítulo deste trabalho. 

Por óbvio, essas ações, em si mesmas, são efeitos diretamente visados pelas 

partes celebrantes do contrato de penhor e têm, por detrás, poderes formativos peculiares à 

garantia pignoratícia. 

                                                 
577 Nesse sentido, vide: ARRUDA ALVIM. Notas sobre o ius possessionis e o ius possidendi e sua proteção 

no processo (ausência de sucessão na posse e a ação de imissão na posse). In: FIDÉLIS DOS SANTOS, 
Ernane; WAMBIER, Luiz Rodrigues; NERY JR., Nelson; ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa. 
Execução civil: estudos em homenagem ao Professor Humberto Theodoro Júnior. São Paulo: RT, 2007, 
p. 424. 

578 PONTES DE MIRANDA, Tratado das ações..., t. VII, p. 215. 
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Mais que isso, tais ações são a expressão mais nítida do que podem, por 

exemplo, significar o ius possessionis, a sequela e a preferência na sua dimensão prática, 

malgrado o legislador, a doutrina e a jurisprudência, por vezes, façam questão de converter 

a posição ativa real em obrigacional, como se viu quando da investigação da ação de 

excussão de penhor, resultante do exercício do ius distrahendi. 

Este capítulo corresponde a uma etapa de fechamento. Não apenas se 

encerra a análise das projeções do contrato de penhor no plano da eficácia, mas, 

igualmente, chega-se ao fim, daquilo que correspondeu à investigação de sua estrutura, 

tanto quanto o direito positivo e a elaboração teórica permitem avançar. Isso induz uma 

última afirmação: o contrato de penhor encontra-se diante de um impasse.  

Desse modo, o enfrentamento de seus novos desafios implica a proposição 

de um modelo dogmático de contrato de penhor, compatível com a atualização de técnicas 

reclamada na introdução deste trabalho. 
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7 NOVOS PROBLEMAS DO CONTRATO DE PENHOR 
 
7.1 Última etapa de atualização das técnicas relativas ao contrato de penhor 

Nos capítulos antecedentes, foi deduzido um modelo579, passível de ser 

estruturado nos três planos do mundo jurídico, de modo que se possa falar em elementos de 

existência, requisitos de validade e fatores de eficácia do contrato de penhor.  

Mais que isso, projetou-se a eficácia desse contrato, conforme o modelo 

desenvolvido, tanto no campo obrigacional como no real e foi dada especial atenção às 

ações pignoratícias.  

A isso corresponde o estado das discussões no Brasil, travadas desde fins do 

século XIX até os dias presentes, muito embora tais debates tenham sido feitos de modo 

muito pouco, ou nada sistemático e, ainda, de maneira dispersa ao longo dos anos, tendo 

sido uma tarefa desempenhada neste trabalho lhes dar coesão (tanto quanto possível). 

Entretanto, é de se dizer que esse modelo não é compatível com o grau de 

adiantamento dos problemas ligados às técnicas jurídicas de diminuição dos riscos 

relativos aos contratos de crédito e isso fica evidente pelas dificuldades inerentes ao 

exercício do ius distrahendi, quer em sede de autotutela, quer na ação de excussão do 

penhor. Assim, é de se concluir que há descompasso entre os contratos de crédito e os 

contratos que se prestam ao fim de garanti-los. 

Isso se liga ao que foi visto no primeiro capítulo deste trabalho e guarda 

particular conexão com o que a Convenção de Basileia580 (sobre requisitos patrimoniais 

dos bancos) chamou de credit risk mitigation techniques.  

Essa expressão implica tanto as tradicionais garantias pessoais ou reais, 

assim como os contratos pelos quais se transmitem, no todo ou em parte, os riscos do 

crédito, para que se elimine ou se reduza o perigo do credor não receber o que lhe é devido. 

Tais técnicas estão longe de ser infalíveis. As razões para isso são tão 

numerosas que afastam, de antemão, uma explicação unitária, malgrado fale-se, de modo 

geral, em riscos sistêmicos.  

Esses são ocasionados pelo perigo de contagiação em situações de 

insolvência, notadamente nas hipóteses em que as partes operam sob diferentes 
                                                 
579 Acerca da noção de modelo dogmático, vide, particularmente: REALE, Miguel. Lições preliminares de 

Direito. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 175-178. Quanto à noção de modelo, vide, do autor que 
acabou se se referir, a seguinte obra: REALE, Miguel. Estrutura e fundamento da ordem jurídica. Revista 
de informação legislativa. Brasília: Senado Federal, out.-dez. 1972, n. 36, p. 245-252. 

580 Trata-se de Basileia II. 
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ordenamentos jurídicos, tal como ocorreu na crise financeira internacional de 2008. A isso, 

Alessandro Guccione581 dá o nome de rischio legale. 

Embora essa expressão não pareça das mais felizes582, acaba por ser de 

grande importância para que se compreendam as estratégias contratuais insertadas nas 

credit risk mitigation techniques, particularmente nos finantial colateral arrengements. 

De acordo com o autor que se acabou de referir, os finantial colateral 

arrangements, em sentido estrito, correspondem não apenas aos contratos de cuja eficácia 

se irradia uma ou mais garantias reais, como também a outros acordos que importem na 

atribuição de posições ativas diversificadas aos credores. 

Entretanto, as discussões teóricas e judiciais acerca do contrato de penhor 

no Brasil não passam por isso. De fato, a modernização das técnicas relativas à garantia do 

crédito exige, particularmente quanto a isso, uma concepção mais elástica dos direitos reais 

de garantia. 

Isso, por sua vez, redunda em uma escolha metodológica, vez que tal 

elasticidade parece querer desafiar verdades que são tidas, tradicionalmente, como 

inquestionáveis.  

Não se trata de menosgabar princípios há muito assentados, em favor de 

suposta criatividade fundada na autonomia privada583, tendente a romper injustamente a 

pars condictio creditorum ou a afrontar a imediatidade e a especialidade do direito real de 

garantia. 

O que se tem em mente é algo diverso: pretende-se a construção de suportes 

fáticos de contratos de garantia (especialmente de penhor) que sejam coerentes com os 

mecanismos de financiamento contidos nos contratos de crédito e com todo o aparato de 

neutralização de dissimetrias informativas, seleções adversas e moral hazards, compatíveis 

com a redução dos agency costs e dos transaction costs584. 

A insuficiência do direito positivo brasileiro para o enfrentamento disso é 

inegável. Os dispositivos que regem o penhor, contidos no Código Civil, conceberam-se, 

                                                 
581 GUCCIONE, Alessandro Valerio. I contratti di garanzia finanziaria. Milano: Giuffrè, 2008, p. 2-30. 
582  Isso porque os riscos não resultam da lei, mas da desarmonia entre diferentes ordenamentos que 

tenderiam a reger operações econômicas complexas de financiamento realizadas em caráter transnacional. 
Acrescente-se a isso que trata de expressão cunhada como tradução literal de legal risk. 

583 GABRIELLI, Enrico. Sulle garanzie rotative. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 1998, p. 11-27. 
584 GABRIELLI, Enrico. Il contratto bancario di pegno su titoli. In: MAIMERI, Fabrizio (coord.); 

CAPALDO, Luigi (coord.). Pegno e gestione cetralizzata dei titoli di Stato. Roma: Bancaria Editrice, 
1996, p. 35. 
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originalmente, num contexto econômico de fins dos anos sessenta e início dos anos setenta 

do século passado e que hoje não existe mais. 

Pior ainda, é o fato de que os contratos de crédito garantidos pelo penhor 

obedecem a uma modelagem peculiar ao mercado financeiro internacional, que absorve 

técnicas jurídicas próprias do common law.  

Essas não são mero anglicismo e desempenham um papel central para a 

relação jurídica, sem que haja, paradoxalmente, correspondência direta com o sistema 

brasileiro, malgrado haja esforços de harmonização, por exemplo, na União Europeia. 

Isso se demonstra, pelo exame de algumas cláusulas que se inserem como 

elementos particulares do contrato de penhor, dotadas de eficácia ensejadora de novos 

problemas para a garantia pignoratícia, para os quais, no Brasil, tanto o legislador, como a 

doutrina e a jurisprudência não se mostraram sensíveis, de maneira que não se sustente um 

diálogo (sequer) a distância razoável585. 

 

7.2 Cláusulas anômalas do contrato de penhor 

As cláusulas acima referidas podem ser identificadas, de acordo com a 

contribuição original de Enrico Gabrielli586, como “anômalas”. Essas anomalias tenderiam 

a envolver, ao menos no que toca ao sistema pátrio, o seguinte: 

a) a adoção de técnicas alternativas àquelas típicas relativas ao contrato de 

penhor, seja para o desempenho da garantia, seja pela modificação do sistema de 

circulação dos objetos empenhados e das pretensões de preferência, o que afrontaria os 

mecanismos de individuação do objeto empenhado e do crédito que se presta a garantir; 

b) a substituição da coisa apenhada, sem que haja novação ou mudança no 

que respeita ao exercício da preferência e 

c) a possibilidade de se constituir uma garantia pignoratícia desvinculada da 

necessária referência à obrigação que lhe teria dado causa, de modo que surgisse um 

mecanismo extremamente elástico, passível de ser utilizado numa pluralidade de operações 

encadeadas. 

Então há acordos que se articulam em cláusulas do contrato de penhor que 

são tão intimamente ligadas à sua existência e tão radicalmente modernas e adaptadas aos 

finantial colateral arrangements que ensejam não apenas de perplexidades para os seus 
                                                 
585 MISURALE, Profili evolutivi della disciplina pegno..., p. 155. 
586 GABRIELLI, Enrico. Il pegno “anomalo”. Padova: CEDAM, 1990, p. 2. 
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intérpretes (particularmente aqueles que estão mergulhados na tradição continental 

europeia), como também são criadoras de adjetivações para as espécies de penhor, que não 

estão previstas na lei, muito menos são conhecidas pela doutrina brasileira587. Por isso, é 

razoável crê-las anômalas. 

Explica-se: nem remotamente se pretende falar em novas espécies de 

penhor, ou em novas garantias pignoratícias à luz da autonomia privada. Isso, na verdade, 

ofenderia a enumeração fechada do art. 1225 do Código Civil, como também a pars 

condictio creditorum.  

Deseja-se apenas proceder a uma atualização teórica e de lege ferenda 

acerca do contrato de penhor, adequada com relação ao que acima foi escrito e harmônica 

com o modelo de contrato de penhor que se vem desenvolvendo. Nada além disso. 

Então, como houve a oportunidade de se dizer neste trabalho, as espécies de 

penhor, admitidas pela lei brasileira, não são identificadas em razão do objeto empenhado, 

mas em função do setor da atividade econômica em que se insere.  

A nova adjetivação dessas espécies decorre do papel econômico 

desempenhado pelo objeto da garantia para a atividade do devedor, resultando, 

invariavelmente, de eficácia diretamente visada ou mais extensa do contrato de penhor.  

Daí falar-se de penhores rotativos, flutuantes, omnibus, ou ainda com 

possível transformação da coisa apenhada. 

 

7.2.1 Cláusula de rotatividade da coisa empenhada 

O penhor rotativo, como se deu a entender acima, decorre de elemento 

particular do contrato de penhor, para o qual se estipula o nome de cláusula de rotatividade 

da coisa empenhada588. Esta, em si mesma, é um negócio jurídico cujo suporte fático 

consiste em uma conjugação de acordos, tal como será proposto no desenvolvimento da 

exposição.  

Esses, uma vez articulados entre si e com os elementos categoriais 

inderrogáveis do contrato de penhor, permitem a substituição da coisa móvel apenhada, 

                                                 
587 A pesquisa da doutrina brasileira, feita até esta altura, confirma isso. 
588 Tal cláusula é conhecida na Itália como patto di rotatività e, originalmente, se prestava para a extensão da 

garantia pignoratícia sobre títulos da dívida pública, em substitução àqueles que tivem vencido no curso 
da execução do contrato de penhor (CALLEGARI, Mia. Il pegno su titolli dematerializzati. Milano: 
Giuffrè, 2004, p. 158-162). 
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respeitando-se o valor econômico da garantia589, excluído, desde logo, qualquer efeito 

novativo.  

Há, então, subrogação real e em caráter rotativo (puro simples, ou 

subordinado a condição ou termo), que decorre apenas da autonomia privada590, e não 

propriamente da lei, ao contrário das hipóteses dos arts. 1425, incisos I, IV e § 1º, 1446 e 

1449 do Código Civil. 

Naturalmente, essa cláusula de rotatividade − considerando-se a eficácia 

real do contrato de penhor − implica problemas ligados ao princípio da especialidade e, por 

óbvio, relacionados aos corolários do direito real de garantia, como, por exemplo, as 

pretensões de sequela e preferência. 

Além disso, não se cuida de elemento particular do contrato de penhor com 

eficácia meramente obrigacional, mas a cláusula de rotatividade da coisa empenhada 

significa traslatividade do direito real limitado que, originalmente, seria inerente a um 

objeto que estaria coberto pelo princípio da especialidade.  

Concretizem-se um pouco essas ideias: o penhor rotativo aparece no 

contexto do acesso ao crédito bancário591 e, de acordo com Gessica Pavasini592, a 

modelagem do suporte fático da cláusula que lhe dá origem − atribuída na Itália a Enrico 

Gabrielli − correspondeu à necessidade de se construir uma estrutura negocial satisfatória 

para as exigências do cenário empresarial, de modo que os bancos exigissem garantias que 

implicassem penhor de “capital circulante”, entendido neste caso como matérias-primas, 

produtos finais e créditos. 

Então, isso sugere que no caso do penhor rotativo empenham-se coisas 

móveis que são cruciais para a atividade financiada, de modo que sua utilidade seja tão 

importante quanto o valor de troca que a coisa apenhada possa ter593.  

                                                 
589 JANNARELLI, Antonio. Il penhor rural nel nuovo codice civile brasiliano. In: CALDERALE, Alfredo. Il 

nuovo Codice Civile brasiliano. Milano: Giuffrè, 2003, p.288-289. 
590 MACARIO, Francesco. Il pegno. In: LIPARI, Nicolò (diret.); RESCIGNO, Pietro (diret.); ZOPPINI, 

Andrea. Diritto Civile: attuazione e tutela dei diritti. Milano: Giuffrè, 2009, v. IV, t. II, p. 253-254. 
591 DELLE MONACHE, Stefano. Una parola di presentazione (e qualque appunto sul pegno rotativo). In: 

BULLO, Lorenza; PAVASINI, Gessica; RIZZIERI, Alessandro; SANDEI, Claudia. Il pegno nei 
rapporti commerciali. Milano: Giuffrè, 2005, p. VII. 

592 PAVASINI, Gessica. Pegno rotativo. In: BULLO, Lorenza; PAVASINI, Gessica; RIZZIERI, Alessandro; 
SANDEI, Claudia. Il pegno nei rapporti commerciali. Milano: Giuffrè, 2005, p. 273. Em igual sentido, 
confira-se: DI MARZIO, 2784-2807. In: CENDON, Commentario al Codice Civile..., p. 539-547. 

593 BAGGIO, Filippo; REBECCA, Giuseppe. Il pegno di strumenti finanziari, di azioni e quote. Milano: 
Giuffrè, 2005, p. 295. 
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Isso pode significar adimplemento do acordo de transmissão da posse por 

constituto possessório594, ou mesmo um tratamento diferenciado para o penhor de direitos 

e de títulos de crédito. 

Explica-se: os objetos indicados nos cinco incisos ao art. 1442, como nas 

cabeças dos arts. 1444 e 1447 e no art. 1461 do Código Civil são, de maneira geral, 

indispensáveis para a atividade financiada e, por vezes, são mantidos seus estoques, em 

caráter rotativo, pelos devedores pignoratícios, de sorte que a posse que o credor 

pignoratício possa ter seja apenas mediata, sob pena de se transformar o contrato em jogo 

de cartas marcadas. 

Já no caso do penhor de direitos e de títulos de crédito, para além do 

disposto no caput do art. 1455 e do inciso IV ao art. 1459 do Código Civil, o acordo de 

rotatividade importa, segundo Baggio-Rebecca595, em um espectro de aplicações 

interessantíssimo para o setor financeiro. 

Isso porque o acordo sobre a rotatividade do objeto empenhado possibilita 

inúmeras operações cambiárias para o credor pignoratício, que, por exemplo, pode receber 

o pagamento de títulos de crédito empenhados e vencidos, reinvestindo o valor apurado na 

aquisição de outros títulos, sobre os quais recairá o vínculo real original.  

Tal se daria, segundo Enrico Gabrielli596, no contexto de uma operação 

econômica unitária de garantia, que se projeta no tempo, sem que haja novação, conquanto 

se lhe aplique uma técnica contratual apropriada, consistente em manter a identidade 

original da relação jurídica de direito das coisas, em função de subrogação real 

convencional. 

O autor prossegue afirmando que o interesse jurídico protegido com a 

garantia, não é aquele que se dirige à consecução da coisa, mas aquele que se destina à 

obtenção de sua utilidade mais autêntica. Essa que não deixa de ser expressão de seu valor 

econômico, o que é perfeitamente compatível com a noção de garantia real. 

                                                 
594 SERICK, Rolf. Le garanzie mobiliari nel diritto tedesco. Trad. do alemão para o italiano de Paolo M. 

Vecchi. Milano: Giuffrè, 1990, p. 11-12. 
595 BAGGIO-REBECCA, Il pegno di strumenti finanziari, di azioni e quote..., p. 295-296. Eis o que foi 

dito pelos autores na obra e nas páginas que foram referidas: “La riscossione del credito oppegnorato 
anticipadamente rispetto alla scadenza della garanzia comporta per il creditore pignoratizio l’obbligo di 
realizzare il denaro investito. Le risorse ricavate dai titoli scaduti, durante l’esecuzione del 
finanziamento, vengono in genere reinvestite per aquistare ulteriori titoli a garanzia della medesima 
obbligazione iniziale. L’utilizzo del pegno di valore consente di utilizare il denaro derivante dalla vendita 
dei titoli scaduti per acquistarne altri da sottoporre al medesimo vincolo”. 

596 GABRIELLI, Sulle garanzie rotative..., p. 119-120. O autor referido propõe exemplo relativo a títulos do 
Tesouro italiano (Buoni ordinari del Tesoro). 
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Ora, como se verá, isso está em equação harmônica com as pretensões de 

sequela e de preferência e em nada prejudica o exercício do ius distrahendi. Entretanto, a 

eficácia real da cláusula de rotatividade da coisa empenhada não passou livre de críticas 

severas597.  

Fundamentalmente, confrontou-se a compatibilidade desse negócio jurídico 

com o esquema jurídico-formal do ius in re, porque uma vez afastada a hipótese de 

subrogação real ex lege, a cláusula de rotatividade baseada, exclusivamente, na autonomia 

privada, colocaria em xeque tanto a imediatidade do penhor, como a sua especialidade, 

razão pela qual se admitiria tão somente sua eficácia obrigacional598. 

Essa crítica foi superada pela jurisprudência da Corte di Cassazione italiana 

que, numa série de julgados de fins da década de 1990 e no início da seguinte, basicamente 

incorporou o pensamento de Gabrielli, afirmando a validade e a eficácia real da cláusula de 

rotatividade do objeto empenhado.  

Como bem afirmou Misurale599, foi um caso de doutrina que se converteu 

em jurisprudência e, mais tarde, em legislação600; acrescentando-se às ideias já expostas, 

                                                 
597 De acordo com Gorla-Zanelli, acordos entre credor e devedor que importem a substituição do objeto da 

garantia, embora eficazes entre as partes, hão de ser vistos como novação nas relações desses perante 
terceiros [GORLA-ZANELLI, Dell pegno delle ipoteche. In: GALGANO (org.), Commentario del 
Codice Civile Scialoja-Branca..., p. 35-36]. Por essa razão, é de se inferir que à luz do pensamento 
desses autores o acordo de rotatividade da coisa empenhada somente possa ter um efeito circunscrito à 
novação, o que lhe daria uma eficácia real assaz limitada. 

598 DELLE MONACHE, Una parola di presentazione... In: BULLO-PAVASINI-RIZZIERI-SANDEI, Il 
pegno nei rapporti commerciali..., p. VI-XVIII. Para que se documentem precisamente os argumentos 
do autor, pede-se vênia para que se transcreva excerto da página XII da obra referida: “Anzitutto ocorre 
non confondere la volontà traslativa o costitutiva del ius in re con il diritto oggetto di trasferimento o di 
costituzione: mentre la prima può essere validamente espressa com riguardo a beni circa i quali, perché 
determinati soltanto in ragione della loro appartenenza ad un dato genus o indicati in via alternativa 
l’uno rispetto all’altro, manca ancora uma concreta individuazione, invece il diritto transferito od ormai 
costituito in capo alla persona verso cui si svolge l’effetto reale sempre si riferisce, e non può ovviamente 
che riferirsi, ad un bene specifico”.   

599 MISURALE, Profili evolutivi della disciplina pegno..., p. 157. 
600 Na Itália, é possível falar-se em positivação do penhor rotativo a partir de fins da década de 1990, com os 

decretos legislativos n. 58, de 24 de fevereiro de 1998 (acerca da intermediação financeira) e com o n. 
213, de 24 de junho daquele ano (referente a disposições introdutivas do euro no ordenamento italiano). 
Nesse contexto, igualmente merece destaque uma diretiva da União Européia (47/2002/CE), sobre os 
contratos de garantia financeira, que ingressou no sistema italiano pelo decreto legislativo n. 170, de 21 
de maio de 2004 (ITÁLIA. Decreto legislativo n. 58. Roma, 24 fev. 1998. Disponível em: < 
www.senato.it >. Acesso em: 15 nov. 2011; ITÁLIA. Decreto legislativo n. 213. Roma, 24 de jun. 1998. 
Disponível em: < www.senato.it >. Acesso em: 15 nov. 2011; ITÁLIA. Decreto legislativo n. 170. Roma, 
21 mai. 2004. Disponível em: <www.senato.it>. Acesso em: 15 nov. 2011; UNIÃO EUROPÉIA. Diretiva 
47/2002/CE. Bruxelas, 27 jun. 2002. Disponível em: <http://europa.eu/>. Acesso em: 15 nov. 2011). 
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que o contrato de penhor rotativo importaria em um suporte fático de formação 

progressiva601. 

Ousa-se dizer que essa explicação pode ser adequada para o sistema 

italiano, mas ao menos sob a perspectiva metodológica que se adota e, segundo a 

estruturação dos contratos de formação e de eficácia real no Brasil, quer parecer não se 

tratar de um problema ligado à formação do suporte fático, mas tem-se neste caso um 

exemplo de eficácia mais extensa do contrato de penhor. 

Considere-se que o suporte fático da cláusula de rotatividade da coisa 

empenhada pode ser definido a partir de uma série de acordos (elementos categoriais 

inderrogáveis) que, uma vez enfeixados, formam seu núcleo.  

O cerne é o acordo de rotatividade do objeto empenhado no qual não apenas 

se identifica a coisa originalmente sujeita ao vínculo real, mas também se quantifica seu 

valor econômico.  

Assim, ajusta-se a sua substituibilidade e especifica-se o objeto pelo que 

poderá ser substituída com a respectiva avaliação, que, necessariamente, há de ser idêntica 

à original na sua totalidade. 

A isso, soma-se o acordo (elemento completante do núcleo) sobre a 

subrogação real destinado a reconduzir a garantia ao vínculo original, vedando-se a 

novação. Nesse contexto, há, outrossim, acordo de transmissão da posse (mediata ou 

imediata) do novo objeto apenhado.  

Tal objeto, evidentemente, está submetido ao princípio da empenhabilidade 

do alienável. Desse modo, a cláusula de rotatividade da coisa apenhada se sujeita aos 

mesmos requisitos de validade e fatores de eficácia atinentes ao contrato de penhor no qual 

venha insertada. 

Então, somente haverá “rotação” da coisa empenhada com o contrato de 

penhor sediado no plano da eficácia, isto é: para que os acordos contidos na cláusula de 

rotatividade sejam cumpridos, é necessário um contrato de penhor já existente, válido e 

plenamente eficaz. 

A subrogação real convencionada nessa cláusula é efeito mais extenso, ou 

seja, é ampliação de efeitos já plenos do contrato, que se projetam sobre a coisa subrogada 

em garantia pignoratícia.  

                                                 
601 BAGGIO-REBECCA, Il pegno di strumenti finanziari, di azioni e quote..., p. 297; PAVASINI, Pegno 

rotativo. In: BULLO-PAVASINI-RIZZIERI-SANDEI, Il pegno nei rapporti commerciali..., p. 283.   
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Por isso, excluída a novação, não é difícil imaginar que a imediatidade e a 

especialidade do direito real de penhor não foram arranhadas, nem sequer mitigadas. 

Tornaram-se, em verdade, mais abrangentes.  

 

7.2.2 Cláusulas de transformação da coisa empenhada 

De acordo com Enrico Gabrielli602, no sistema alemão, admitem-se 

cláusulas extensivas da garantia, destinadas a possibilitar que os respectivos efeitos sejam 

produzidos sobre objetos diferentes daqueles originalmente destinados a esse fim. 

Então, no contexto de uma compreensão mais elástica da imediatidade e da 

especialidade das garantias reais, o autor referido dá a conhecer uma espécie contratual, 

peculiar ao sistema alemão chamada Raumsicherungsvertrag, a qual conteria a convenção 

de uma garantia sobre todas as mercadorias – atuais ou futuras – estocadas continuamente 

num determinado lugar. 

Tais objetos, conquanto fossem matérias-primas de outros produtos, 

estariam sujeitos a processos artificiais de transformação – reversíveis ou não – de modo 

que com a inserção de uma Verbarbeitugsklausel, a garantia se projetaria da matéria-prima 

ao produto final, sem solução de continuidade do vínculo jurídico. 

Com base nessas ideias, é possível, por analogia à Verbarbeitugsklausel, 

conceber-se uma cláusula de transformação da coisa empenhada em contratos de penhor 

industrial de matérias-primas (em sentido amplíssimo), celebrados conforme o art. 1447 do 

Código Civil, de modo que se possa estender a garantia real da matéria-prima ao produto 

da transformação, seja essa industrial ou não. 

Assim, a cláusula de transformação da coisa empenhada conteria acordo de 

extensão ou de prolongamento da garantia pignoratícia, cuja eficácia se subordinaria à 

transformação artificial do objeto apenhado.  

Dessa maneira, com lastro em poder formativo modificativo, a eficácia 

desse acordo importaria em alteração do objeto apenhado, em movimento sincrônico com 

seu processo de transformação, de maneira que a coisa nova fosse empenhada e se 

preservasse o vínculo original. 

Naturalmente, admitindo-se que acordo de extensão da garantia pignoratícia 

seja o cerne do suporte fático dessa cláusula, é possível imaginar-se um segundo acordo 

                                                 
602 GABRIELLI, Enrico. Il pegno. In: SACCO, Trattato di diritto civile..., p. 34-35. 
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sobre a subrogação real e um terceiro, de transmissão da posse mediata do novo objeto 

empenhado, que desempenhariam papel completante do núcleo. 

Ainda assim, o produto sobre o qual recairá o penhor após o processo de 

transformação há de ser ab initio, identificável sob pena de cair no vazio o acordo sobre 

subrogação603, cuja eficácia se prestaria a vedar a novação604.    

Dentro desse quadro, pense-se que a cláusula de transformação do objeto 

empenhado poderia servir como técnica contratual destinada a impedir, ou ao menos 

dificultar, a defraudação do penhor perpetrada por especificação, confusão, comistão ou 

adjunção da coisa apenhada, conforme os arts. 1269 a 1274 do Código Civil. 

Essa técnica ainda serviria para legitimar o exercício do poder de disposição 

do devedor pignoratício, ainda que para a transformação da matéria-prima empenhada. 

Além disso, tal cláusula igualmente serve para facilitar a inserção da 

garantia pignoratícia na economia industrial, fazendo particularmente mais viva a norma 

do artigo 1447 do Código Civil. De qualquer maneira, essa cláusula se liga à eficácia mais 

extensa do contrato de penhor. 

 

7.2.3 Cláusula de flutuação da coisa empenhada 

A ideia de penhor flutuante deriva de uma noção própria da experiência 

jurídica do common law, que é a de floating charge605. Essa surge em oposição à fixed 

charge606 e resulta de um acordo entre o credor e o devedor (que necessariamente há de ser 

pessoa coletiva607), que confere ao primeiro uma pretensão de preferência sobre o produto 

da venda dos bens do devedor, em detrimento dos quirografários e dos créditos posteriores 

à respectiva constituição, ainda que dotados de garantia. 

Uma peculiaridade da floating charge é que muito embora sua eficácia seja 

retroativa, não há, de imediato, em favor do credor qualquer posição ativa qualificável 

como de direito das coisas.  

                                                 
603 SERICK, Le garanzie mobiliari nel diritto tedesco..., p. 55. 
604 GABRIELLI, Il pegno “anomalo”..., p. 25. 
605 GABRIELLI, Sulle garanzie rotative..., p. 49-85. 
606 De acordo com o autor referido na nota precedente, na fixed charge, o objeto da garantia – sobre a qual o 

devedor não pode dispor sem o consentimento do credor – é sempre coisa específica e identificada, ou ao 
menos, identificável, ainda que se trate de coisa futura.   

607 DAHAN, Frédérique. La floating charge: reconnaissance em France d’une sûreté anglaise. Journal du 
droit international. Paris, avr-juin. 1996, v. 123, n. 2, p. 381-404.  
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Além disso, o objeto da garantia acaba sendo uma universalidade (ou parte 

dela), podendo compreender posições patrimoniais presentes e futuras, malgrado seja, em 

sentido concreto, uma garantia presente.  

Assim, a floating charge é uma garantia sobre bens indeterminados, porém 

determináveis e, periodicamente, passíveis de serem substituídos, de maneira que essa 

flutue sem prender-se especificamente a nenhum608, até que surja o momento patológico da 

relação jurídica garantida, quando se dá o fenômeno da crystallisation.  

Somente com a crystallisation termina o processo de especialização da 

garantia, que deixa de ser flutuante e passa a ser fixa, de sorte que o devedor perca a posse 

imediata do objeto e se cubram de ineficácia quaisquer atos de disposição posteriores609. 

Então, a caracterísitica central da floating charge, no âmbito daquilo que se 

convenciona chamar de ordinary course of business, é a conservação, por parte do 

devedor, de razoável parcela do poder de disposição sobre os bens em que recai a garantia.  

Essa razoabilidade corresponde a limitações desse poder, no contexto das 

governance structures quer por acordo eficaz antes da crystallisation (restriction of 

dealing), quer por medida judicial limitativa (injunction). 

Por essa razão, não é de se estranhar que a floating charge venha 

acompanhada de outro acordo (negative pledge) cuja eficácia diretamente visada é impedir 

a concessão de ulteriores garantias sobre aqueles mesmos bens. 

Com inspiração nisso, é possível pensar-se em penhor flutuante, como 

resultado de uma cláusula de flutuação da coisa apenhada, a qual, a exemplo da cláusula de 

rotatividade, em si já seria um negócio jurídico, que desempenharia o papel de elemento 

particular do contrato de penhor. 

O suporte fático da cláusula de flutuação do objeto empenhado tem como 

cerne e como elemento completante do núcleo dois acordos que são seus elementos 

categoriais inderrogáveis, a saber: o primeiro sobre a flutuação da coisa apenhada; o 

segundo sobre a conversão da garantia flutuante em fixa. 

No acordo sobre a flutuação da coisa apenhada, convenciona-se sobre o 

conjunto de objetos empenháveis sobre as quais flutuará a garantia pignoratícia atrelada a 

                                                 
608 VENEZIANO, Anna. Le garanzie mobiliari non possessorie: profili di diritto comparato e di diritto del 

commercio internazionale. Milano: Giuffrè, 2000, p. 96-100. 
609 CANDIAN, Albina. Le garanzie mobiliari: modelli e problemi nella prospettiva europea. Milano: 

Giuffrè, 2001, p. 274-283. 
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seus corolários. Por outro lado, o acordo sobre a conversão da garantia, presta-se ao fim de 

estabelecer quais as causas para a crystallisation do penhor. 

Complementa-se isso com acordos – compatíveis com as técnicas de 

governance structures – relativos à interferência, na atividade empresarial do devedor, 

notadamente, ligadas a restrições ao seu poder de disposição sobre o conjunto ou a 

universalidade de bens empenhados em caráter flutuante, quer com restrictions of dealing 

quer com negative pledges. 

Diferentemente do penhor rotativo, o penhor flutuante não é eficácia mais 

extensa do contrato de penhor. Trata-se de eficácia diretamente visada, a qual, por óbvio, 

tem como fator subordinante, o registro constitutivo. Ora, isso é perfeitamente compatível 

com o trajeto eficacial do contrato de penhor descrito anteriormente. 

As aplicações disso podem ser inúmeras, conquanto a peculiaridade 

economicamente mais expressiva do penhor flutuante seria a seguinte: no momento da 

crystallisation, o credor pignoratício exercitaria poder formativo e escolheria sobre quais 

objetos o penhor se fixaria, dentro de um conjunto ou de uma universalidade. 

Isso possibilitaria o exercício mais favorável da sequela, da preferência e do 

ius distrahendi, o que aumentaria a eficiência da garantia pignoratícia. Imagine-se isso, 

segundo o exemplo sugerido por Mia Callegari610, no penhor flutuante de todos os bens 

apenháveis de uma empresa. Outro exemplo: poderia se fazer o penhor flutuante de todos 

os créditos apenháveis de um banco. 

Em síntese, após a crystallisation, o penhor deixaria de ser flutuante e 

passaria a ser fixo, convergindo para o regime do Código Civil, sendo admissível uma 

conexão lógica entre o acordo sobre a conversão da garantia (de flutuante para fixa) e a 

cláusula comissória, conquanto o credor pignoratício pudesse escolher sobre quais objetos 

exercitaria sua pretensão à realização do valor, ainda que por ato de apropriação. 

Então, no penhor flutuante, fica diferida no tempo a especialização da 

garantia sobre a qual será exercitado o ius distrahendi. Portanto, não faz o menor sentido 

pensar-se em pretensões de sequela ou de preferência flutuantes, pois, a bem da verdade, 

quando essas se concretizam, já houve a crystallisation, que implica inerência do direito 

real de garantia à coisa que suportará a pretensão executiva do credor.  

                                                 
610 CALLEGARI, Il pegno su titolli dematerializzati..., p. 166-169. 
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Por derradeiro, previna-se um equívoco: são inconfundíveis a fixed e a 

floating charges, tal como expostas neste trabalho, com os penhores fixo e flutuante 

previstos pela lei argentina que regula as prendas con registro611. 

O penhor flutuante, previsto no art. 14612 dessa lei, constitui-se sobre 

matérias-primas em geral, assim como mercadorias de um estabelecimento industial ou 

comercial, de sorte que os efeitos do contrato sejam produzidos sobre as coisas 

originalmente apenhadas, como sobre as que resultem de processo de transformação, ou 

que tenham sido adquiridas para substituí-las, sem qualquer restrição ao poder de 

disposição do devedor pignoratício613.  

Assim, quer parecer que há maior similitude com os contratos de penhor em 

que há cláusulas de rotatividade ou de transformação da coisa empenhada do que com o 

elemento particular acima desenvolvido.  

 

7.2.4 Cláusula omnibus 

O dinamismo do financiamento das atividades empresariais pode dar ensejo 

à criação de novos créditos por via continuada, ou sucessiva do contrato original614. É, por 

exemplo, o que ocorre nas hipóteses de contratos de abertura de crédito, ou de 

refinanciamento615. 

Então, haveria créditos futuros que seriam garantidos por novos contratos, 

implicando diferentes posições no quadro das preferências, o que, em si, aumentaria tanto 

agency quanto transaction costs616. Isso poderia ser evitado, com técnicas contratuais 

adaptadas à amplicação do alcance objetivo das garantias reais. 

                                                 
611 ARGENTINA. Decreto-ley n.° 15.348/46, ordenado pelo Decreto 897/95 de 18 de dezembro de 1995. 

Buenos Aires, 18 dez. 1995. Disponível em: <www.brca.gov.ar>. Acesso em: 15 nov. 2011. 
612 Eis o dispositivo referido: “Art. 14 – Sobre mercaderías y materias primas en general, pertenecientes a un 

establecimiento comercial o industrial, puede constituirse prenda flotante, para asegurar el pago de 
obligaciones. Este tipo de prenda afecta las cosas originariamente prendadas y las que resulten de su 
transformación, tanto como las que se adquieran para reemplazarlas; y no restringe la disponibilidad de 
todas ellas, a los efectos de la garantía”. 

613 ROTMAN, Julio Salomón. Cuestiones de derecho prendario. Buenos Aires: Astrea, 1988, p. 34-38; 
ALBRECHT, Paulina; AMADEO, José Luis. Ley de prenda com registro: anotada com jurisprudencia. 
Buenos Aires: Depalma, 1998, p. 59-62. 

614 STELLA, Il pegno a garanzia di crediti futuri..., p. 53. 
615 VENEZIANO, Le garanzie mobiliari non possessorie..., p. 84; SERICK, Le garanzie mobiliari nel 

diritto tedesco..., p. 62. 
616 SADDI, Jairo. A natureza econômica dos contratos bancários. In: WAIBERG, Ivo (coord.); FONTES, 

Marcos Rolim Fernandes. Contratos bancários. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 33. 
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Nesse contexto, o penhor omnibus se destina ao atendimento dessas 

exigências do mercado, que importam na extensão a créditos futuros, do vínculo real 

constituído em garantia de uma determinada relação obrigacional617. 

Isso se dá pela inserção no suporte fático do contrato de penhor, de um 

elemento particular designado cláusula omnibus. A exemplo das demais cláusulas 

anômalas do contrato de penhor, também se trata de negócio jurídico, dotado de elementos 

categoriais inderrogáveis, que se enfeixam numa sequência de acordos que serão vistos a 

seguir. 

Antes disso, é importante dizer, que a cláusula omnibus tem por eficácia 

normal a ampliação da garantia pignoratícia a todas as pretensões obrigacionais de que 

disponha o credor, a qualquer título, em suas relações com o devedor, presentes ou futuras, 

submetidas a termo ou condição618. 

Dessa maneira, a principal característica da cláusula omnibus é que a coisa 

prestada em garantia continua empenhada, até que seja extinto um determinado número de 

créditos derivados de outros contratos, diferentes daquele que teria sido a causa de 

atribuição patrimonial relativa ao contrato de penhor em que essa cláusula venha insertada.  

De acordo com Baggio-Rebecca619, as cláusulas omnibus majoritariamente 

utilizadas (e nisso se compreende não apenas a praxis peculiar à Itália620), apresentam-se 

da seguinte maneira: 

a) os valores e os títulos dados em garantia são igualmente empenhados para 

a segurança de toda e qualquer outra obrigação já constituída ou futura, em favor do 

credor, ainda que ilíquida, inexigível, ou garantida por outra garantia real ou pessoal; 

b) fica também ajustado que os bens constituídos em penhor garantem 

qualquer outra relação obrigacional, vencida ou não, já contratada ou futura e 

c) são também constituídos em penhor os bens empenháveis do devedor que 

a parte credora possua ou detenha, ainda que depois da constituição do vínculo. 

Ora, a cláusula omnibus que se insira num contrato de penhor tal como os 

autores referidos propõem pode ter sérios problemas no que toca aos planos da validade e 

da eficácia.  

                                                 
617 BAGGIO-REBECCA, Il pegno di strumenti finanziari, di azioni e quote..., p. 33. 
618 GABRIELLI, Sulle garanzie rotative..., p. 38-39. 
619 BAGGIO-REBECCA, Il pegno di strumenti finanziari, di azioni e quote..., p. 34-36. 
620 É nesse mesmo sentido a praxis espanhola. Acerca disso, vide: SALINAS, Carlos Adelantado. El 

régimen jurídico de la prenda de valores negociables. Valencia: Tirant lo Blanch, 1996, p. 267. 
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Esclareça-se: da análise exaustiva da cláusula feita por autores e por juízes 

italianos surgiram correntes que a veem como inválida e ineficaz. Isso transcenderia os 

limites da indeterminação e alcançaria as raias da indeterminabilidade do crédito que se 

pretenderia garantir, ou ainda faltaria causa de atribuição patrimonial ao penhor de crédito 

futuro, o que seria razão da ineficácia, particularmente, perante os demais credores do 

mesmo devedor, sob a áurea da ruptura injusta da pars condictio creditorum621. 

Essa ineficácia se circunscreveria ao peculiar efeito real do contrato de 

penhor, adrede cuidado, qual seja: a pretensão de preferência da qual é titular o credor 

pignoratício omnibus622.  

Haveria, então, um penhor, mutilado no que concerne a um de seus 

principais efeitos de direito das coisas e que seria omnibus apenas inter partes, 

preservando-se outros efeitos reais, tais como: a pretensão de sequela e o ius retentionis, 

conquanto o penhor conservasse seu sentido absoluto. 

Em verdade, o problema não reside na cláusula omnibus em si que, a 

exemplo da lex commissoria, é válida e eficaz. A questão é outra e diz respeito à falta de 

determinação ou de determinabilidade dos créditos futuros a serem garantidos623. Isso tem 

a ver com a falta de fator de eficácia geral do contrato de penhor consubstanciado na causa 

de atribuição patrimonial624. 

Também não prospera sua alegada ineficácia perante terceiros, no que 

concerne à pretensão de preferência – por ruptura da pars condictio creditorum –, porque 

tal princípio põe freio à criação de preferências e privilégios convencionais, à margem 

daqueles estabelecidos em lei. Apenas isso.  

Não se impede que os credores busquem melhor garantia, fazendo com que 

seus créditos prefiram a outros, valendo-se de contratos típicos, cuja eficácia se destina a 

                                                 
621 GABRIELLI, Enrico. Il pegno. In: SACCO, Trattato di diritto civile..., p. 140-141. 
622 STELLA, Il pegno a garanzia di crediti futuri..., p. 59-80. 
623 Acerca do penhor de créditos futuros, há interessante acórdão da décima nona Câmara de Direito Privado 

do Tribunal de Justiça de São Paulo, no qual se discute a validade de cláusula do contrato de penhor, que 
não delimita o montante dos créditos futuros empenhados, de modo que a garantia real abarcasse todos os 
direitos creditórios (presentes e futuros) do devedor pignoratício (SÃO PAULO. TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Apelação n.º 991.07.070376-0. Rel. Ricardo Negrão. Data de 
registro 12.01.2011. Disponível em <www.tj.sp.gov.br>. Acesso em 20 jul. 2011). Em sentido idêntico, 
vide: SÃO PAULO. PRIMEIRO TRIBUNAL DE ALÇADA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO. 
Apelação com revisão n.º 833.416-5. Rel. João Carlos Garcia. Data de registro 25.04.2002. Disponível 
em: <www.tj.sp.gov.br >. Acesso em: 21 nov. 2011. 

624 Acerca disso, vide, por todos: GABRIELLI, Il pegno “anomalo”..., p.131-181. 
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esse fim. Dessa maneira, a cláusula omnibus não é razão bastante para a ruptura da par 

condictio creditorum625. 

Então, parece ser razoável que a suficiente identificação do crédito futuro 

sirva para evitar esses inconvenientes, bastando para tanto que se componha o suporte 

fático da cláusula omnibus com dois elementos categoriais inderrogáveis. 

O primeiro (cerne) corresponderia a acordo de extensão da garantia 

pignoratícia já constituída a determinadas dívidas futuras, obedecendo-se a um limite 

numérico fixo, com seus montantes previamente especificados, e o segundo (completante 

do núcleo) seria um acordo sobre a causa de atribuição patrimonial do penhor omnibus. 

Acrescente-se a isso que a eficácia da cláusula omnibus se subordinaria ao registro, 

cobrindo-se, portanto, de publicidade. 

Assim, a cláusula omnibus tem um caráter programático de alargamento da 

causa de atribuição patrimonial do contrato de penhor (sem prejuízo de sua acessoriedade) 

e, com isso, ampliação de sua eficácia e preservação da unicidade da operação econômica 

de garantia. Isso sugere ser o penhor omnibus, um efeito mais extenso desse contrato. 

Nesse sentido, suas aplicações são vastas. 

Imagine-se, por exemplo, o contrato de penhor de créditos em conta 

corrente bancária ou de uma conta de investimento por tempo determinado626, cuja causa 

de atribuição patrimonial seja a celebração de um contrato de abertura de crédito entre o 

banco e o correntista.  

Com a inserção da cláusula omnibus nesse contrato de penhor, nos moldes 

acima formulados, a garantia pignoratícia de um determinado número de operações, 

correspondentes a um valor previamente estipulado já estaria constituída, facilitando 

sobremaneira a obtenção do crédito por parte do devedor pignoratício. Bastaria apenas 

convencionar a restrição do poder de disposição do devedor sobre o objeto apenhado.  

Da mesma maneira, seria muito mais fácil o exercício da preferência e do 

ius distrahendi, mesmo que em sede de autotutela. Mais que isso, nesse cenário, o penhor 

omnibus poderia recair sobre posições ativas apenháveis, porém impenhoráveis, como 

aqueles de correspondentes a uma espécie de plano de previdência privada (planos 

                                                 
625 FÍNEZ, José Manuel Ratón. Garantias sobre cuentas y depósitos bancarios: la prenda de créditos. 

Barcelona: Bosch, 1994, p. 202-203. 
626 LÓPEZ, Raquel Ortega. La prenda de imposiciones a plazo. Madrid: Marcial Pons, 2002, p. 34-38.  
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geradores de benefícios livres — PGBL), ou mesmo de uma conta de poupaça627 (até o 

limite de quarenta salários mínimos). 

Isso, potencialmente neutralizaria dissimetrias informativas, seleções 

adversas e moral hazards, o que por sua vez mitigaria custos ex ante e ex post dessas 

operações. O mesmo se diga, por exemplo, se o penhor com cláusula omnibus serve de 

garantia a contrato de antecipação bancária628, ou de qualquer outro contrato de crédito. 

 
7.3 Compatibilidade das cláusulas anômalas do contrato de penhor com o sistema 

brasileiro 

É fato inquestionável que a maior eficiência das garantias significa melhor 

desempenho dos mercados629. Isso só é possível pela atualização das técnicas que lhe são 

peculiares, reclamada desde o início deste trabalho630. 

Essa atualização, para além de precisa e cientificamente determinar quais 

são os elementos de existência, os requisitos de validade e os fatores de eficácia 

obrigacional e real do contrato de penhor (implicando direitos, pretensões e ações), vai em 

direção da admissão das cláusulas anômalas, afastada, de antemão, qualquer consideração 

ligada ao crime de defraudação de penhor. 

Isso, por sua vez, induz a discussão da respectiva compatibilidade com o 

ordenamento brasileiro, sob os auspícios da respectiva harmonização com as credit risk 

mitigation techniques. Disso podem ser inferidos dois problemas:  

a) o princípio da especialidade insculpido no arts. 1419 e 1424, incisos I e 

IV, do Código Civil sugere incompatibilidade das cláusulas anômalas com o sistema 

brasileiro e  

                                                 
627 DE LA SANTA, Enrique Moreno García. Prenda de valores em garantía de operaciones crediticias: 

prenda telemática. Madrid: Marcial Pons, 2002, p. 84. 
628 STELLA, Il pegno a garanzia di crediti futuri..., p. 199-226. GATTI, Serafino. Il credito su pegno. 2. 

ed. Milano: Giuffrè, 2002, p. 62-66. 
629 CAMACHO, Sandra Clavijo. La prenda de valores anotados em cuenta: constitución y efectos. 

Valencia: Tirant lo Blanch, 2003, p. 51. 
630 Nesse sentido, escreveu Orlando Gomes: “Urge assim reformular conceitos a fim de ordenar, em termos 

congruentes as expressões jurídicas da cultura dos novos tempos, aproximando a realidade jurídica da 
realidade social, mediante esforço dogmático que alcance o nível das grandes construções teóricas” 
(ORLANDO GOMES. A função renovadora do direito. In: ORLANDO GOMES; ANTUNES VARELA, 
João de Matos. Direito econômico. São Paulo: Saraiva, 1977, p. 201. 
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b) há patente restrição legal ao exercício do poder de disposição do devedor 

pignoratício sobre a coisa empenhada, o que inviabilizaria o desempenho das cláusulas 

anômalas do contrato de penhor. 

Em passagens anteriores, houve a oportunidade de se explicar o que é o 

princípio da especialidade, seu significado e conteúdo, bem como suas ligações com o 

princípio da publicidade, revelando-se ambos corolários das ideias de certeza e segurança. 

No que concerne a este trabalho, o princípio da especialidade sempre foi 

tratado como basilar para o contrato de penhor, malgrado não seja uma exigência 

ontológica para que haja um direito de garantia.  

Isso porque se concebem, atualmente, garantias autônomas e abstratas. 

Mesmo assim, no sistema brasileiro, a garantia pignoratícia se especializa sobre o crédito 

garantido e sobre o objeto apenhado (arts. 1419 e 1424, incisos I e IV, do Código Civil). 

Contudo, as cláusulas anômalas do contrato de penhor sugerem uma 

interpretação mais elástica desse princípio. Entenda-se bem: longe de pregar a 

indeterminação ou a indeterminabilidade do crédito ou da coisa empenhada, propõe-se que 

se dê maior abrangência ao princípio em questão. Isso seria feito com o emprego de uma 

técnica contratual que favoreça a validade e a eficácia dessas cláusulas anômalas. 

Então, no caso da cláusula de rotatividade, bastaria apenas que no contrato 

de penhor houvesse a previsão de especialização da garantia sobre os objetos passíveis de 

“rotação”, em lugar da coisa apenhada originalmente. Igual previsão poderia haver sobre 

os produtos resultantes de processos de transformação artificial de matérias-primas 

empenhadas. 

Quanto ao penhor flutuante, primeiro especializa-se a garantia sobre o 

conjunto de objetos apenháveis acima dos quais o penhor flutuará, restando uma segunda 

etapa, projetada para o futuro, de mais precisa especialização, quando houver a 

cristallisation631. 

Nessas três hipóteses, a eficácia plena da especialização estaria submetida à 

condição suspensiva ou a termo. Nada além disso. Evidentemente, isso seria passível de 

averbações no registro competente, sem qualquer diminuição do princípio. 

                                                 
631 Note-se ademais, que o direito positivo brasileiro já conhece garantias flutuantes. É o caso, por exemplo, 

da securitização de direitos creditórios do agronegócio. Considere-se, então que o art. 36 da Lei n.º 
11.076/04, regula o Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA), o qual é “título de crédito 
nominativo, de livre negociação, representativo de promessa de pagamento em dinheiro”. O art. 37, § 2º 
dessa lei determina que “o CRA poderá ter, conforme dispuser o Termo de Securitização de Direitos 
Creditórios, garantia flutuante, que assegurará ao seu titular privilégio geral sobre o ativo da companhia 
securitizadora, mas não impedirá a negociação dos bens que compõem esse ativo”. 
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Pouco mais tormentoso é o penhor omnibus em razão da maior dificuldade 

de determinação dos créditos futuros. Entretanto, essa dificuldade é superável partindo-se 

da premissa que mesmo os créditos futuros podem ser determinados mediante acordo sobre 

a causa, como também, numericamente, até certo montante. 

Com isso, preservam-se a validade e a eficácia das cláusulas anômalas do 

contrato de penhor, pela simples consonância de suas redações com o conteúdo axiológico 

do princípio da especialidade, sem que se sugiram teses como a da abstração da cláusula 

omnibus, ou que as cláusulas anômalas sejam contratos preliminares632. 

Dificuldade igualmente transponível diz respeito ao exercício do poder de 

disposição sobre a coisa empenhada por parte do devedor pignoratício. Embora apenas a 

cláusula omnibus não implique preservação desse poder sobre a coisa empenhada, as 

demais cláusulas anômalas guardam essa característica eficacial. 

Ocorre que a norma contida no § 1º do art. 1436 do Código Civil diz 

claramente que é presumida “a renúncia do credor quando consentir na venda particular do 

penhor sem reserva do preço” ou ainda “quando anuir à sua substituição por outra 

garantia”. 

Some-se a isso que o art. 1445 do Código Civil determina que no penhor 

pecuário “o devedor não poderá alienar os animais empenhados sem prévio 

consentimento” do credor, que o expressará por escrito. 

No que interessa aos penhores mercantil e industrial, a primeira parte do art. 

1449 do Código Civil proíbe o devedor pignoratício de “alterar as coisas empenhadas ou 

mudar-lhes a situação, nem delas dispor”, sem o consentimento do credor, igualmente, por 

escrito.  

Já a “alienação, ou a mudança, do veículo empenhado sem prévia 

comunicação ao credor, importa no vencimento antecipado do crédito pignoratício”, 

conforme o art. 1465 do Código Civil. 

Enfrente-se a questão: no caso de contratos de penhor contendo cláusulas de 

rotatividade ou de transformação, os acordos rotatividade, de extensão e de subrogação real 

– enquanto elementos nucleares dessas cláusulas – fariam às vezes do acordo de reserva e 

da “anuência” previstos no art. 1436, § 1º. Isso é o que se extrai do caput do art. 1446 e da 

segunda parte do art. 1449 do Código Civil. 

                                                 
632 Sem qualquer razão: SALINAS, El régimen jurídico de la prenda de valores negociables..., p. 286. 
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Por outro lado, a subrogação convencional não se confunde com a anuência 

para substituição por outra garantia. Esta consiste em aceitar outra garantia real ou pessoal, 

em lugar do penhor, o que sugere novação, vedada por essas cláusulas anômalas.  

Não fosse essa a mens do legislador, que sentido fariam as normas contidas 

no caput do art. 1447 e na primeira parte do art. 1449 do Código Civil quando conjugadas? 

De fato, o sistema brasileiro admite o penhor de matérias-primas e produtos 

industrializados, tanto quanto se conforma, mesmo que a contrario sensu, com o 

consentimento do credor para a alteração da coisa apenhada. 

Nesse mesmo contexto, que razão poderia haver para se empenhar gado de 

corte, ou animais destinados à industrialização de carnes e derivados? Esses animais se 

destinam ao abate, o que, por sua vez, significa exercício de poder de disposição.  

Então, a aquisição de novos animais, tal como prevista no caput do art. 

1446, atenderia à subrogação convencional presente tanto na cláusula de rotatividade, 

como na de transformação da coisa apenhada. 

Por outro lado, se o contrato de penhor contiver cláusula de flutuação do 

objeto apenhado, bastaria que se introduzisse acordo de reserva do preço da coisa 

apenhada, objeto de disposição, no setor complementar do suporte fático dessa cláusula e 

com isso se resolveria o problema relativo ao art. 1436, § 1º. 

Então, se as cláusulas anômalas do contrato de penhor são compatíveis com 

o sistema brasileiro, pode-se pensar em ações que decorram da eficácia desses negócios 

jurídicos, tais como: ações declarativas de penhor rotativo, de penhor flutuante, de penhor 

omnibus, ou ainda de penhor sobre produtos finais resultantes de matérias-primas 

apenhadas com cláusula de transformação. 

Mais que isso, ganhariam novos contornos as ações negatória e confessória 

desses penhores, tanto quanto as ações possessórias, quer em sede mandamental, quer em 

sede executiva, ou ainda as vindicações desses penhores, ou das posses desses objetos 

empenhados, particularmente, em razão da elasticidade que agora se empresta ao princípio 

da especialidade, por exemplo, no penhor flutuante. 

 
7.4 Conclusões deste capítulo  

Neste capítulo, foi discutida a derradeira etapa de atualização das técnicas 

relativas ao contrato de penhor, em movimento de aproximação com as ideias vistas nos 

capítulos antecedentes. 
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Isso se deu no contexto de estudo das credit risk mitigation techniques e dos 

finantial colateral arrengements. Verificou-se, então, um descompasso entre as operações 

de crédito e de garantia, tanto no sentido econômico, como no mais propriamente jurídico, 

notadamente porque, em muitos casos, os contratos de crédito obedeciam a premissas 

estranhas à tradição romano-germânico-canônica. 

Por outro lado, as atividades empresariais que, as mais das vezes, recebem 

créditos garantidos por penhor, tanto quanto necessitam da mantença da posse imediata dos 

objetos apenhados, hão de preservar razoável porção do poder de disposição sobre esses 

objetos, quer para a produção quer para a comercialização. 

Daí, a proposição de quatro cláusulas anômalas do contrato de penhor que, 

desempenhando o papel de elementos particulares, teriam a peculiaridade de ampliar a 

eficiência da garantia pignoratícia, tanto pelo aumento da segurança, quanto pela mudança 

do modo de circulação dos objetos apenhados.  

Isso se dá pela substituição do objeto originalmente apenhado por outro, 

pela flutuação da garantia pignoratícia, ou ainda pela extensão do penhor a uma pluralidade 

de créditos presentes e futuros, afastado qualquer efeito novativo. 

Mais que isso, há detrás dessas cláusulas o exercício de poderes formativos 

geradores, modificativos e extintivos, sem que tal eficácia signifique diminuição do direito 

real de garantia, ou novação, preservando-se, assim, a ordem de preferência, em eventual 

concurso de credores. Some-se a isso a diversificação das pretensões e das ações 

pignoratícias aventadas neste capítulo. 

Evidentemente isso traz implicações para os corolários do direito real de 

garantia, contudo, demonstrou-se que as cláusulas de rotatividade, de transformação e de 

flutuação da coisa empenhada, tanto quanto a cláusula omnibus, embora anômalas, são 

perfeitamente compatíveis com o sistema brasileiro. Eis, portanto, um caminho para a 

renovação. 
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CONCLUSÕES 
 

A atualização das técnicas jurídicas para a garantia do crédito envolve a 

revisão de antigas lições e o aproveitamento de tantas outras que restaram esquecidas, ou 

não foram devidamente compreendidas, quedando, portanto, pouco utilizadas. 

Essa revisão − feita com olhos de modernidade − importa em conjugar 

fenômenos jurídicos e econômicos, reconhecendo a subordinação recíproca e, em certa 

medida, a funcionalização do direito às mudanças do mundo, notadamente no que diz 

respeito à necessidade que os fornecedores do crédito têm de segurança, celeridade e 

efetividade. 

Eis um ponto nevrálgico: por vezes se vê uma injustificável resistência do 

direito positivo a se adaptar às exigências práticas da vida, particulamente no 

enfrentamento de dissimetrias informativas, seleções adversas ou moral hazards, como se 

o desempenho dos contratos de crédito e de garantia não estivesse ligada a isso. 

Por essa razão, deu-se especial ênfase à revisitação de ideias 

tradicionalmente estabelecidas, postas em paralelo com a análise econômica das garantias, 

lançando-se as bases para um estudo estrutural do contrato de penhor nos capítulos 

seguintes, obedecendo-se à organização dos planos do mundo jurídico.  

Essa investigação, pormenorizada, deve-se − à parte qualquer interesse 

científico −, ao fato de que, sob vários aspectos, a praxis contratual e a judiciária relativas 

ao contrato de penhor são insatisfatórias. Confundem-se planos e efeitos, ou pior: ignora-

se, solenemente, a lei em vigor. 

Então, sem se perder de vista a operação econômica em questão, o contrato 

de penhor foi decomposto em seus elementos de existência, requisitos de validade e fatores 

de eficácia. Descobriram-se seus elementos gerais (extrínsecos e intrínsecos), categoriais 

(derrogáveis e inderrogáveis) e particulares. 

Dentre essas descobertas, duas são dignas de nota como contribuições 

originais, a saber: a identificação dos elementos categoriais inderrogáveis (acordos de 

constituição e de transmissão da posse) como cerne e elemento completante do núcleo do 

contrato de penhor e o reconhecimento da cláusula comissória como elemento particular. 

Mais que isso, para além da pura e simples complementação validante do 

suporte fático do contrato de penhor e da investigação dos requisitos de validade relativos 

aos seus elementos gerais e categoriais, constatou-se a validade (e eficácia) da cláusula 
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comissória, insertada como elemento particular, desde que concebida para produzir seus 

efeitos após o vencimento da dívida. 

Isso, ao contrário do que afirmavam boa parte da doutrina e da 

jurisprudência (mesmo posteriores ao novo Código Civil) representou, à luz da nova 

configuração do direito positivo, relevante modificação quanto ao estado da questão, 

porque sob essa nova aura de compatibilidade com o ordenamento, a lex comissória torna-

se importante mecanismo para a realização do valor da coisa apenhada, o que induziu, em 

especial, a análise ligada à eficácia do contrato de penhor. A pesquisa que permitiu essa 

afirmação também é inédita. 

O terceiro e último plano do mundo jurídico mereceu um estudo mais 

aprofundado, desdobrado em três etapas distintas; a primeira, dedicada aos fatores de 

eficácia do contrato de penhor; a segunda, aos seus efeitos mais relevantes; e, a terceira, 

consagrada às ações pignoratícias.  

Então, entre a complementação eficacizante e a integração do suporte fático 

do contrato de penhor, foram desvendadas sua causa de atribuição patrimonial e a 

legitimação das partes, como fatores de eficácia em geral. Essa investigação conduziu, 

especialmente, à identificação dos fatores desencadeadores da eficácia diretamente visada. 

Assim, os diferentes mecanismos de adimplemento do acordo de 

transmissão da posse da coisa apenhada e o registro constitutivo foram identificados a 

desempenhar esse papel, conforme a espécie de objeto que se empenhasse, sem que se 

deixasse de lado a declaração formulada para os fins do art. 1453 do Código Civil, no 

penhor de créditos, ou ainda de outros fatores de eficácia mais extensa do contrato de 

penhor. 

Note-se que esses fatores de eficácia ligam-se à gênese de direitos, 

pretensões e ações pignoratícias, paralelamente obrigacionais e reais, de sorte o caminho 

eficacial do contrato de penhor fosse estudado, desde sua formação, operação econômica e 

tipificação, partindo de seus efeitos gerais, passando pelos efeitos diretamente visados, até 

que se chegasse àqueles mais extensos. Isso, igualmente, foi uma inovação. 

O desdobramento disso redundou nas ações pignoratícias lastreadas em 

pretensões pessoais ou reais, pouco importando se declarativas, condenatórias, 

mandamentais ou executivas. Tais ações são a expressão última do contrato de penhor, 

como nítidos corolários de seus principais efeitos. 

Assim, com base em todos os dados levantados e na superação daquilo que 

se concebeu tradicionalmente, foi edificado, como contribuição original, um modelo 
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dogmático de contrato de penhor, que congrega as conquistas do pensamento pontesiano e 

de todos aqueles que desenvolveram sua obra, somadas às mais relevantes contribuições 

estrangeiras. 

Esse modelo concebe o contrato de penhor em caráter estrutural, nos três 

planos do mundo jurídico, de modo que seja aplicável a todas as espécies de contrato de 

penhor reguladas por lei.  

Some-se a isso que, na derradeira etapa de elaboração deste trabalho, foram 

incorporados os últimos avanços da experiência jurídica europeia, discutindo-se as 

chamadas cláusulas anômalas do contrato de penhor.  

Disso foi possível extrair a ideia de penhor anômalo que, conjugado à lex 

commissoria, permite conceber uma nova configuração para a execução de penhor, mais 

célere e efetiva. 

Eis, então, as propostas de atualização técnica da garantia do crédito, feita 

pela construção de um modelo dogmático de contrato de penhor, com suas projeções nos 

três planos do mundo jurídico, compatível com os anseios de certeza, segurança e 

viabilidade econômica, que ora se oferencem, modestamente, como tese, reservando no 

espírito a mordaz “farsa filosófica” de Luigi Pirandello: così è (se vi pare)! 
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