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RESUMO 

 

HERMOSILLA. Paulo Henrique Garcia. Das preferências e dos privilégios 
creditórios no direito civil. 2018. 281 f. Tese (Doutorado). Faculdade de Direito, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 

O tema eleito representa um desafio ao operador do direito pois, visto pelo olhar 
desatento, não desperta a cautela e o cuidado necessários a uma abordagem 
mais profunda. Arvorar-se pelas preferências, privilégios e pelo concurso de 
credores exige do estudioso mais que o conhecimento da lei; exige atenção, 
pesquisa e sensibilidade suficientes para entender que o que parece, em um 
primeiro momento, óbvio, pode trazer surpresas. O tema se destaca 
especialmente porque, dependendo do ângulo que se observe, o titular de um 
determinado direito patrimonial poderá ser beneficiado ou prejudicado a partir do 
entendimento que o julgador adotar a respeito ao julgar o concurso de credores. 
O objetivo deste trabalho é oferecer um roteiro juridicamente seguro como base 
para quem se depare com a submissão de seu crédito ao concurso de credores. 
Nesse ponto surgiu o seguinte problema de pesquisa: a lei oferece uma ordem de 
preferência creditória precisa? A pesquisa percorreu as seguintes etapas: 
pesquisa legislativa, doutrinária e jurisprudencial nacional e estrangeira. A 
originalidade do trabalho se traduz na ausência da abordagem do tema à luz do 
atual Código Civil. O principal resultado alcançado, após as leituras e pesquisas 
efetuadas, foi a conclusão de que se faz necessário o aperfeiçoamento da 
legislação, de forma a unificar o entendimento e trazer segurança jurídica acerca 
do que se entende por concurso de credores e de qual seria a ordem de vocação 
creditória que se encontra em sintonia com as fontes pesquisadas. 

Palavras-chave: Concurso de credores. Privilégio. Preferência. Ordem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

HERMOSILLA. P.H.G. Credit preferences e privileges under civil law. 2018. 
281 p. Tese (Doctorate). Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2018. 

The chosen theme is a challenge for those who face it, because, seen by 
inattentive gaze, does not call the necessary attention for a deeper approach. The 
preferences, privileges and the creditors contest require more than knowledge of 
law. They demand attention, research and sensitivity to understand that, what 
seems, at first, obvious, can bring surprises. The theme stands out especially 
because, depending on the situation, the holder of a particular credit right may be 
benefited or harmed by the judgement of the contest of creditors. The point of this 
study is to provide a secure legal guide as the basis for those who deal with the 
matter. At this point, the following research problem arises: does the law provide a 
trustable order of credit preference? The research has taken the following steps: 
domestic and foreign law, doctrine and jurisprudence. The originality of this work 
can be checked by the absence of doctrinal works written under the new Civil 
Code. The result achieved after the whole research was the conclusion that it is 
necessary to improve legislation in order to unify the understanding and bring legal 
certainty over the real role of creditors contest and what would be the correct order 
of credits preference in line with the sources. 

Keywords: Creditor contest. Privilege. Preference. Order. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

A temática escolhida dentro do direito civil tratará dos aspectos 

controvertidos das preferências e privilégios creditórios em face do concurso 

particular de credores. 

Portanto, a pesquisa está focada na busca de fontes legais, 

jurisprudenciais e doutrinárias que identifiquem os elementos jurídicos 

necessários ao aprimoramento da identificação do crédito que merece ser 

atendido de forma preferencial uma vez instalado o concurso particular de 

credores, com base na preferência dos direitos creditórios determinada pela 

legislação. 

Inicialmente, o problema de pesquisa identificado foi: existe, no 

ordenamento jurídico brasileiro, de modo sistematizado, um mecanismo prático e 

seguro para se aferir a ordem vocacional de preferência do crédito?  

As principais questões a serem exploradas se referem às preferências e 

aos privilégios creditórios à luz do Código Civil (CC)1 e como a exploração do 

tema pode ser útil ao operador do direito em uma época de crédito escasso, 

inflação em alta e estagnação da economia, ingredientes que podem exacerbar 

os conflitos de interesse.  

A hipótese levantada à pergunta de pesquisa é a de que não há no 

ordenamento jurídico brasileiro tal mecanismo ―seguro‖ de aferição da ordem 

vocacional de preferência do crédito. 

Por esse motivo o objetivo geral deste trabalho é destacar a necessidade 

de se definir a gradação referente à ordem de preferência que os diversos tipos 

de crédito assumem quando expostos ao concurso particular de credores.  

E os objetivos específicos do trabalho são:  

a) mostrar a viabilidade de se oferecer, ao operador do direito, uma 

referência ao tema que se apresenta, com destaque ao aprofundamento do 

estudo da preferência de determinado crédito em face de outro;  

                                           
1
 BRASIL (2002). Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm>. Acesso em: 04 out. 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm
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b) mostrar a experiência do direito estrangeiro quanto ao tema;  

c) mostrar o impacto de tal referência no aprimoramento da qualidade dos 

contratos e da vinculação das garantias, mitigando os riscos envolvidos. 

 

 

1.1 Justificativa 

 

A relevância teórica e prática da pesquisa se justifica pela necessidade de 

aprimoramento dos mecanismos de mitigação dos riscos envolvidos com o crédito 

e com a vinculação de garantias, destacando a importância de se conhecer os 

meandros das preferências e privilégios creditórios, os quais devem contar com 

um mecanismo preciso acerca da ordem de vocação da preferência dos créditos 

exigidos pelo credor de seus devedores, à semelhança do que ocorre na Lei de 

Recuperação e Falência (LRF)2. 

  O concurso particular de credores implica na existência de diversos 

créditos não satisfeitos, os quais disputam o produto da expropriação judicial dos 

bens do devedor comum. 

  A questão não oferece maiores dificuldades quando o patrimônio do 

devedor é suficiente à satisfação de todas as suas obrigações. 

  No entanto, quando o patrimônio é insuficiente a tal mister, alguns créditos 

serão satisfeitos, enquanto outros não, ou o serão apenas parcialmente. 

  Não há um mecanismo seguro para se aferir, com segurança, o grau de 

exposição do patrimônio do devedor às obrigações por ele assumidas, sendo 

essencial que o credor seja dotado de uma ferramenta hábil a mitigar a álea 

envolvida na operação, ou seja, o risco assumido ao se flertar a possibilidade de 

lucro em face da eventualidade do prejuízo, lembrando que a preferência do 

crédito beneficia os credores de forma desigual, a depender da natureza do 

crédito envolvido. 

  No entanto, no que tange ao concurso particular de credores, a previsão 

oferecida pela legislação não é segura, fator este que causa insegurança jurídica 

                                           
2
 BRASIL (2005a). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-

2006/2005/lei/l11101.htm>. Acesso em: 21 fev. 2016. 
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por força do confronto jurídico existente entre a natureza dos créditos em litígio 

(alimentar, previdenciário, tributário, trabalhista, acidentário, etc.) e os títulos 

legais de preferência estabelecidos pela legislação civil (privilégios e direitos 

reais).  

A pesquisa, portanto, se justifica a partir da necessidade de elaboração de 

um roteiro que ofereça ao jurisdicionado uma referência segura acerca da 

probabilidade de satisfação do crédito pelo mesmo titularizado, à luz de sua 

natureza jurídica, e, preferencialmente, antes da formalização da operação. 

Não se pretende inibir a formalização do negócio jurídico, mas é necessário 

alertar o operador do direito a respeito da submissão de determinados créditos ou 

garantias às eventuais preferências de outros créditos, preferências estas que, 

novamente, não se encontram evidenciadas na norma, mas que, de lege ferenda, 

mereceriam tal registro. 

 

 

1.2 Referencial teórico 

 

A pesquisa sugere certo pioneirismo na exploração do tema, posto que não 

há, especialmente no CC, um mecanismo específico a auxiliar o operador do 

direito e o destinatário da norma quando desafiado pelo concurso particular de 

credores, havendo, apenas, leis esparsas a destacar a preferência de 

determinados créditos em detrimento de outros. 

O que torna o trabalho desafiador, mas, ao mesmo tempo, sedutor, é a 

possibilidade de se obter uma referência teórica e prática segura para identificar, 

em qualquer operação de crédito, o grau de preferência que respalda seu titular 

em relação aos eventuais créditos de terceiros, especialmente na atual fase de 

adaptação da sociedade à profunda alteração processual introduzida no 

ordenamento jurídico nacional a partir da entrada em vigor do novo Código de 

Processo Civil (CPC)3. 

Buscando referências na legislação nacional, o CC será, necessariamente, 

                                           
3
 BRASIL (2015a). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-

2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em: 21 fev. 2016. 
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o alicerce da pesquisa, além do CPC/1973 (cujo procedimento referente à 

execução por quantia certa contra devedor insolvente ainda se encontra em vigor 

por expressa disposição do CPC em vigor) e da LRF, a qual prevê diversas 

classes de credores comuns aos institutos que regulamenta. 

Tais classes abrangem os créditos trabalhistas, acidentários, com garantia 

real, tributários, com privilégios gerais e especiais, quirografários, dentre outros, 

sendo, portanto, útil aos objetivos perseguidos pela pesquisa. 

  No que tange à classificação dos créditos, o critério adotado pela LRF (arts. 

83 e 84) será útil como referência à conclusão desta obra, posto que fixa a 

seguinte ordem de vocação creditória: I - créditos extraconcursais; II - créditos 

derivados da legislação do trabalho, limitados a 150 (cento e cinquenta) salários-

mínimos por credor, e os decorrentes de acidentes de trabalho; III - créditos com 

garantia real até o limite do valor do bem gravado; IV - créditos tributários, 

independentemente da sua natureza e tempo de constituição, excetuadas as 

multas tributárias; V - créditos com privilégio especial; VI - créditos com privilégio 

geral; VII - créditos quirografários; VIII - multas contratuais e as penas pecuniárias 

por infração das leis penais ou administrativas, inclusive as multas tributárias; e, 

finalmente, IX - créditos subordinados. 

Assim, apesar de refletir a classificação dos créditos no âmbito falimentar, 

notoriamente voltado à falência do empresário e da sociedade empresária, é certo 

que a hierarquia sugerida pela LRF, guardadas as devidas proporções, auxilia a 

elaboração de uma ordem vocacional creditória civil no âmbito do concurso 

particular de credores. 

  Quanto ao CPC/19734, o mesmo previu, nos arts. 748 e seguintes, o 

processamento da execução por quantia certa contra devedor insolvente, a 

chamada insolvência civil, destinada ao devedor não empresário, a qual abrangia 

tanto a pessoa natural quanto as então ―sociedades civis‖, qualquer que fosse sua 

forma (art. 786). 

 

 

                                           
4
 BRASIL (1973). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869.htm>. Acesso 

em: 22 fev. 2016. 
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1.3 Procedimentos metodológicos 

 

Considerando que a legislação se ressente de mecanismos específicos 

sobre o tema, os dados e as informações serão coletados através de pesquisas 

doutrinárias e jurisprudenciais complementares, com base na mais recente 

produção jurídica nacional, revelando um resultado mais preciso e harmonioso. 

Nesse contexto, se faz obrigatória a pesquisa junto aos bancos de dados dos 

principais tribunais do país, com destaque para o Supremo Tribunal Federal 

(STF), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Tribunal Superior do Trabalho 

(TST), cuja jurisprudência é de fundamental importância para o delineamento dos 

contornos da legislação à luz da atividade pretoriana. 

Será utilizado o método qualitativo, pelo fato de ―[...] proporcionar melhor 

visão e compreensão do contexto do problema [...]‖5 no processo de coleta e 

análise de dados secundários (aqueles dados já existentes sobre o tema, 

disponíveis em bases de dados eletrônicas6), com apoio da técnica de análise 

documental (por favorecer a observação do processo de maturação ou de 

evolução de conceitos, conhecimentos, práticas, entre outros7).  

Toma-se como documento qualquer objeto que comprove, elucide, prove 

ou registre um acontecimento, seguindo a definição de Philips (1974, p. 187) 

―quaisquer materiais escritos [impressos ou virtuais] que possam ser usados 

como fonte de informação‖. 

Os dados e informações serão tratados e analisados da seguinte forma: 

primeiramente será feita a coleta da legislação existente sobre o tema. Após, 

serão pesquisadas as referências bibliográficas e jurisprudenciais, com destaque 

para atual posicionamento pretoriano sobre o tema, especialmente no âmbito dos 

tribunais superiores. 

Com base nesse levantamento, será possível elaborar um roteiro prático de 

pesquisa destinado a auxiliar o operador do direito no aperfeiçoamento das 

decisões referentes às vantagens e aos riscos do acolhimento das garantias ou 

da expectativa que o credor possa ter em relação ao efetivo recebimento do que 

                                           
5
 MALHOTRA (2001, p. 155). 

6
 MALHOTRA (2001). 

7
 SÁ-SILVA, ALMEIDA, GUINDANI (2009). 
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lhe é devido quando da expropriação judicial dos bens do devedor, em face de 

diversos outros créditos com perfis que possam representar risco ao retorno do 

capital. 

 

 

1.4 Resultados alcançados 

 

Os resultados alcançados foram vários, mas especialmente a comprovação 

da necessidade de se aprimorar os mecanismos de concessão de crédito, 

agregando-se de forma prévia, à análise do crédito, uma visão criteriosa do 

funcionamento do sistema de preferências e privilégios creditórios praticado pela 

legislação brasileira, e o auxílio na busca incessante da qualidade do crédito e 

das garantias que o cercam, mitigando o risco e otimizando o processo de 

escolha da garantia que melhor se adapte ao mutuário e ao perfil da operação a 

ser realizada, imunizando, o quanto possível, o credor quanto aos riscos 

assumidos, possibilitando o retorno do capital ao mutuante e a formalização de 

novas operações de crédito, ensejando a circulação da riqueza, tornando efetiva a 

função social da propriedade e alavancando a economia. 

No primeiro caso, o resultado será útil em termos preventivos, quando da 

seleção das garantias a serem vinculadas às operações em formalização, 

citando-se como exemplo a vinculação, em operações formalizadas pelas 

sociedades empresárias, da garantia real tendo como objeto os bens imóveis 

titularizados pela empresa. 

A opção por tal garantia é, em princípio, segura. No entanto, pode deixar 

de sê-lo se a sociedade estiver exposta, de forma expressiva, ao passivo 

trabalhista ou fiscal, posto que tal garantia, quando ameaçada pelos créditos 

previdenciários, tributários, trabalhistas ou acidentários, cede espaço aos mesmos 

e expõe o credor ao risco. 

Quanto à recomposição das operações já formalizadas o raciocínio é o 

mesmo, sendo importante elaborar-se um plano de pagamento que permita ao 

devedor, de forma plausível, voltar à normalidade e restituir ao credor o que é 

seu, sem esquecer, porém, que, via de regra, o patrimônio do devedor responde 
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por ―todas‖ as suas obrigações e não apenas por algumas delas, sendo tal 

responsabilidade ex lege, não dependendo, portanto, da vontade das partes, as 

quais, quando muito, podem tentar influenciar tal ―dependência‖ em maior ou 

menor grau, através da vinculação de garantias. 

Com efeito, a análise de tal vinculação passa, necessariamente, pelo 

diagnóstico a ser elaborado a partir da situação patrimonial do devedor, sendo 

frequente a necessidade de se proceder ao reforço da garantia, ainda que a partir 

da vinculação de bens titularizados por terceiros, de forma a minimizar a 

exposição ao risco ao qual se encontra exposto o credor, ou, sendo o caso, 

proceder-se ao ajuizamento imediato da execução, de forma a buscar o respaldo 

processual outorgado pela lei ao credor diligente, ainda que tal procedimento não 

evite sua exposição às preferências, privilégios e direitos reais que possam, 

eventualmente, beneficiar o crédito alheio. 
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2 HISTÓRICO E CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

 

2.1 Inadimplemento da obrigação – fase da vinculação pessoal do obrigado 

 

  Nos primórdios, a reparação do dano patrimonial causado a outra pessoa 

se dava de maneira totalmente diversa da atualidade, eis que muito mais voltada 

para a vingança privada que para a recomposição do patrimônio alheio 

propriamente dito8. 

  Assim, o inadimplente era preso e reduzido à condição de coisa, passando 

a pertencer aos seus credores, os quais poderiam dispor do devedor como se 

este fosse um escravo, razão pela qual nesse estágio de evolução da civilização o 

patrimônio do devedor era tido como mero acessório9. 

  Em épocas remotas, a vinculação obrigacional surgida entre o devedor e o 

credor assumia um caráter divino. O direito romano clássico nitidamente destaca 

a mutação verificada entre o caráter pessoal e o caráter real da execução, ―da 

manus injectio cruel e bárbara para a bonorum venditio‖10, aquela destinada ao 

cumprimento, a qualquer custo, da obrigação e esta limitando os poderes do 

credor às forças do patrimônio do devedor, princípio este adotado pela moderna 

legislação ocidental.  

  Dessa forma, ao se vincular, o devedor comprometia-se, pessoalmente, a 

adimplir a obrigação, e, em caso de inadimplemento, o mesmo responderia 

pessoal e fisicamente pelo seu ato, além de poder envolver, também, sua 

família.11 

                                           
8
 ―Primitivamente, numa fase mais rudimentar da cultura humana, a reparação do dano resumia-se 

na retribuição do mal pelo mal, de que era típico exemplo a pena de talião, olho por olho, dente 
por dente; quem com ferro fere, com ferro será ferido‖. MONTEIRO, Washington de Barros; 
MALUF, Carlos Alberto Dabus; SILVA, Regina Beatriz Tavares da. Curso de direito civil: direito 
das obrigações, 2. parte. 37. ed. v. 5. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 555. 
9
 THEODORO JÚNIOR. Humberto. A insolvência civil: execução por quantia certa contra 

devedor insolvente. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 13. 
10

 BUZAID, Alfredo. Do concurso de credores no processo de execução. São Paulo: Saraiva, 
1952, p. 57. 
11

 ―3. Conhecem-se històricamente dois sistemas. O primeiro confere ao credor a faculdade de agir 
sôbre a pessoa e sôbre o patrimônio do devedor. A princípio exerciam-se contra a pessoa os 
meios de coerção, os quais, nas sociedades primitivas, se revelavam mais eficazes e não 
repugnavam ao sentimento jurídico comum. Só mais tarde, desenvolvendo-se o sentimento da 
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  Sobre a vinculação pessoal do devedor à obrigação assumida, ensina Caio 

Mário da Silva Pereira12 que: 

 

Em primeiro lugar, convém ressaltar que no Direito Romano era modo 
necessário de extinção das obrigações a capitis deminutio, que vinculava 
pessoalmente o devedor inadimplente à pessoa do credor, restringindo-
lhe a liberdade individual em consequência da dívida não paga, da 
prestação contratual não cumprida. 

 

Conclui-se que o vínculo obrigacional assumido pelo devedor perante o 

credor, por implicar em um compromisso divino, não poderia ser extinto senão 

pelo adimplemento regular, donde se conclui que a submissão física do devedor 

ao credor nada mais representava que a consequência natural do rompimento do 

referido vínculo por razões outras que não o adimplemento. 

 

 
2.1.1 Lei das XII Tábuas 
 

  O período republicano romano foi particularmente efervescente no que 

tange à responsabilidade assumida pelo devedor, quando o vínculo pessoal 

passou a constar expressamente da legislação, através da Lei das XII Tábuas13. 

  A Lei das XII Tábuas representou para a população do Lácio um tipo de 

consolidação dos usos e costumes, sendo esculpida ―na tábua, para 

conhecimento de todos, o que o poder do costume tinha revelado‖.14  

                                                                                                                                
personalidade humana, difundindo-se a propriedade individual e melhorando as condições 
econômicas, é que se pensa em agir antes sôbre o patrimônio que sôbre a pessoa. Para vencer a 
obstinação do devedor, o credor se assenhoreava do seu patrimônio e o conservava em seu 
poder, enquanto aquêle não o pagasse. O outro sistema, cujos lineamentos já se encontravam na 
execução patrimonial romana, funda-se no princípio de que, se o devedor não satisfaz a 
obrigação, a lei põe à disposição do credor os órgãos do Estado, a fim de obter a declaração do 
seu direito e o recebimento de seu crédito, mediante atos que são praticados sem e até contra a 
vontade do obrigado‖. BUZAID, Alfredo. Do concurso de credores no processo de execução. 
São Paulo: Saraiva, 1952, p. 13-14. 
12

 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: teoria geral das obrigações. 
Atualização de Guilherme Calmon Nogueira da Gama. 24. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011, v. II, 
p. 381. 
13

 ―Mesmo em Roma, na época da lei das XII Tábuas, que representou a primeira codificação de 
seu direito, podia o devedor ser encarcerado pelo credor, que tinha o direito de vendê-lo e até 
matá-lo. Se houvesse mais de um credor, instaurava-se sobre o seu corpo um estranho concurso 
creditório, levando-o além do Tibre, onde se lhe tirava a vida, repartindo-se o cadáver‖. 
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: direito das coisas, 7. ed. v. 5. São Paulo: 
Saraiva, 2012, p. 524. 
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  Tal procedimento, à época, se justificava ao argumento que, ao se 

comprometerem, as partes não vinculavam apenas a si mesmas, mas a divindade 

que foi testemunha do nexum originado daquela obrigação. 

  Em face do liame sagrado mantido pela convenção, o desrespeito à 

palavra empenhada, a má-fé e a inadimplência atentavam contra a divindade, a 

qual tinha o devedor remisso não mais como pessoa, mas como coisa, podendo 

ser, portanto, escravizado, bem como sua família, ou morto e retalhado por seus 

credores15. 

No entanto, a evolução cuidou de amenizar o rigor das regras destinadas 

ao devedor e temperar as bases do direito romano, o qual nem a fragmentação do 

império ou as invasões bárbaras foram capazes de diminuir a influência em todas 

as legislações, e, num segundo momento, nos referentes aos países latinos, 

herdeiros jurídicos da influência europeia, particularmente no que tange ao direito 

civil. 

Para o homem moderno, no que se refere ao direito obrigacional, pode-se 

dizer que a transição entre a autotutela e a atribuição ao Estado da prerrogativa 

de dizer o direito foi traumática, pois, como dito, nos primórdios, o devedor 

garantia o adimplemento de suas obrigações de forma absolutamente primitiva, 

ou seja, com seu corpo, sua liberdade, ou mesmo sua vida.  

Nas sociedades primitivas, o devedor respondia com seu próprio corpo 

pelo adimplemento de suas obrigações, podendo ser adjudicado ao credor ou 

mesmo tornado escravo, juntamente com sua mulher e filhos16. 

Sobre o tema, vejamos a lição do saudoso mestre Alfredo Buzaid17: 

 

No antigo direito romano, na verdade, a responsabilidade do devedor era 

                                                                                                                                
14

 MARTINS, Sergio Pinto. Instituições de direito público e privado. 14. ed. São Paulo: Atlas, 
2014, p. 16.  
15

 ―A doutrina, portanto, recolheu a tradição e conservou-a através dos tempos, testemunhando a 
existência da Lei das Doze Tábuas. Mas surge agora a questão de se saber se a história regista 
algum caso na antiguidade romana. Parece-nos que não. A lei, promulgada pelos decênviros, 
tinha por finalidade estabelecer grave sanção ao executado, que não satisfizesse o credor, 
estendendo-se até ao morto, a quem o credor podia privar do direito de sepultura. A cultura 
primitiva dos romanos considerava, portanto, grave ofensa o inadimplemento da obrigação. O 
credor insatisfeito podia aplicar a pena de morte ao devedor, porque houve uma traição à honra da 
palavra empenhada‖. BUZAID, op. cit., p. 47-48. 
16

 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: direito das coisas, p. 524.  
17

 Op. cit., p. 16. 
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pròpriamente uma responsabilidade pessoal, em sentido restrito, pois em 
virtude da relação obrigacional ficava a pessoa física do devedor sujeita 
ao poder do credor; 

 

Citando Troplong, Buzaid ensina que ―na lógica do direito bárbaro, a 

pessoa responde corporalmente, e em primeira linha, pelos compromissos 

assumidos‖. Desta forma, a insolvência é considerada como um crime, e o 

devedor inadimplente ―pouco difere do ladrão‖, e, consequentemente, 

―desrespeita os deuses que foram tomados por testemunha: seu corpo responde 

pelo delito cometido e deve ser entregue à expiação‖.18 

Buzaid19 lembra, ainda, que a Lei das Doze Tábuas ―tinha por finalidade 

estabelecer grave sanção ao executado, que satisfizesse o credor, estendendo-se 

até ao morto, a quem o credor podia privar do direito da sepultura‖, e acrescentou:  

 

3. No período das legis actiones, a execução se processava 
normalmente contra a pessoa do devedor, através da legis actio per 
manus injectionem. Confessada a dívida, ou julgada a ação, cabia a 
execução trinta dias depois, sendo concedido êsse prazo a fim de o 
devedor poder pagar o débito. Se êste não fôsse solvido, o exeqüente 
lançava as mãos sôbre o devedor e o conduzia a juízo. Se o executado 
não satisfizesse o julgado e se ninguém comparecesse para afiançá-lo, o 
exeqüente o levava consigo, amarrando-o com uma corda, ou 
algemando-lhe os pés. A pessoa do devedor era adjudicada ao credor e 
reduzida a cárcere privado durante sessenta dias. Se o devedor não se 
mantivesse à sua custa, o credor lhe daria diàriamente algumas libras de 
pão. Durante a prisão era levado a três feiras sucessivas e aí apregoado 
o crédito. Se ninguém o solvesse, era aplicada ao devedor a pena 
capital, podendo o exeqüente matá-lo, ou vendê-lo trans Tiberim. 
Havendo pluralidade de credores, podia o executado na terceira feira ser 
retalhado; se fôsse cortado a mais ou a menos, isso não seria 
considerado fraude.

20
 

 

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior21 lembra que, naquela época, 

não havia um procedimento judicial próprio destinado à venda dos bens do 

inadimplente, razão pela qual a alienação era promovida pelo próprio credor de 

forma privada, por força da manus injectio. 

Percebe-se que o direito de suprimir a liberdade do devedor inadimplente 

se estendia também ao direito de privá-lo do sepultamento, o que, em última 

                                           
18

 TROPLONG (1847 apud BUZAID, op. cit., p. 13).  
19

 Op. cit., p. 47. 
20

 Op. cit., p. 43. 
21

 Op. cit., p. 21. 
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análise, correspondia à extensão, aos herdeiros, das responsabilidades do 

devedor, revelando-se outra forma de coação exercida pelo credor.22 

 
 
2.1.2 Lex Poetelia Papiria 
 

Este demasiado poder conferido pela legislação romana ao credor no 

sentido de exigir, manu militari, o adimplemento da obrigação por parte do 

devedor carecia de reforma. Assim, em torno de 428 ou 441 a.C., foi publicada a 

Lex Poetelia Papiria, ―cujo objetivo foi, por um lado, fortalecer a intervenção do 

juiz. Assim, foi abolida a faculdade de matar o devedor insolvente, de vendê-lo 

como escravo, ou de detê-lo na cadeia, bem como proibido o uso da manus 

injectio contra o devedor não confessus, nem judicatus‖23. 

Carlos Roberto Gonçalves24, com arrimo em Caio Mário da Silva Pereira, 

leciona que a Lex Poetelia Papiria ―aboliu a execução contra a pessoa do 

devedor, instituindo a responsabilidade sobre seus bens, se a dívida não procedia 

de delito‖, razão pela qual a legislação posterior à referida lei passou a adotar o 

princípio da responsabilidade patrimonial, segundo o qual é o patrimônio do 

devedor, e não o seu corpo, que responde por suas obrigações. 

Assim, tal rigor foi aplacado, passando a legislação a inibir a prática da 

manus injectio, subtraindo-se ao credor a prerrogativa da constrição sobre o corpo 

ou a liberdade do devedor, os quais, a partir da Lex Poetelia Papiria25, não mais 

                                           
22

 ―6. Surge agora a importante questão de saber qual o destino dado ao patrimônio do devedor 
executado. [...] Diz-se assim que os bens, como acessório da pessoa, caiam em poder do credor, 
para a satisfação do seu crédito. Diz-se também que, com a venda trans Tiberim, os bens do 
devedor passam a ser vacantes e podiam ser ocupados pelos credores, a fim de se pagarem. Diz-
se enfim, com maior verossimilhança histórica, que, com a venda do devedor, podia indiretamente 
procurar a satisfação sôbre o seu patrimônio, enquanto o valor dos bens pertencentes ao devedor 
devia ser compreendido no preço da venda. Mas, em verdade, tôdas essas tentativas têm o 
defeito de considerar a primitiva execução romana de um ponto de visto moderno, e, portanto, 
inexato. A execução destinava-se nesse período (como também no subseqüente) exclusivamente 
a constranger a vontade do devedor e a coação se realizava com meios assim enérgicos para 
tornar justamente supérflua a satisfação equivalente pelo patrimônio. E, com efeito, não parece 
concebível um devedor tão obstinado que, podendo pagar, preferisse submeter-se à morte, ou ser 
vendido como escravo, sujeito ainda a perder seu patrimônio‖ (BUZAID, op. cit., p. 48-49). 
23

 BUZAID, op. cit., p. 53. 
24

 GONÇALVES, op. cit. p. 524-525. 
25

 ―Por inexistir a figura do depositário na forma do inciso LXVII do artigo 5º da Constituição 
Federal e do artigo 627 do Código Civil, a prisão é incabível para forçar pagamento de dívida civil, 
norma introduzida no pensamento jurídico dos povos civilizados pela "Lex Poetelia Papiria", de 
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ficaram à sua mercê, migrando a responsabilidade corporal para a 

exclusivamente patrimonial.26 

Na lição de Serpa Lopes27, ― [...] esse conteúdo estritamente patrimonial é o 

que ainda modernamente representa o supremo e exclusivo meio assecuratório 

do seu adimplemento‖. 

 

No antigo direito romano, na verdade, a responsabilidade do devedor era 
pròpriamente uma responsabilidade pessoal, em sentido restrito, pois em 
virtude da relação obrigacional ficava a pessoa física do devedor sujeita 
ao poder do credor; mas depois da lex Poetelia foi abolida a manus 
injectio e o credor não podia agir senão sôbre o patrimônio do devedor. 
Deslocou-se, pois, a responsabilidade da pessoa física para os bens do 
devedor.

28
 

 

No mesmo sentido Nicola Stolfi29: 

 

Adunque evidenti motivi di umanità hanno consigliato il legislatore di non 
ammetere concorso di creditori nell‘arresto per debiti, perchè altrimenti 
uno que avesse parecchi debiti o che fosse stato condannatto per diversi 
reati avrebbe potuto essere mantenuto in prigione per molti anni, per 
effeto di condanne civili. A ciò si aggiunga, che il concorso dei creditori 
avviene, per intima sua natura, sui beni, non sulla persona del debitore.  

 

A propósito, pode-se dizer que a Lex Poetelia Papiria foi o marco no estudo 

do moderno concurso de credores, pois, a partir dela, o credor perdeu sua 

prerrogativa de exigir o cumprimento da obrigação a qualquer custo, e o devedor 

deixou de responder pela dívida com o sacrifício de sua própria liberdade, de sua 

vida e de sua família.30 

                                                                                                                                
428 AC‖. (TJSP, Apelação n. 11433750-0/2 – Comarca de Itatiba - 35ª Câmara de Direito Privado - 
Rel.: Des.: Manoel Justino Bezerra Filho – data de julgamento: 18/02/2008 – votação unânime). 
26

 ―Antes da Lex Poetelia Papiria, o inadimplente respondia com seu corpo pela ausência de 
pagamento, sendo legitimados castigos físicos, prisão e, até mesmo, o assassinato do dedevor. O 
concurso de credores, na antiguidade, era revestido de sangue e lagrimas, sendo facultado aos 
aludidos credores, fatiar o corpo do devedor, em um verdadeiro esquartejamento, dando o maior 
pedaço ao maior credor. Infere-se a existência de proporcionalidade em uma execução sem ética 
e indigna‖. FARIAS, Cristiano Chaves de; FIGUEIREDO, Luciano; EHRHARDT JUNIOR, Marcos. 
DIAS; Vagner Inacio Freitas. Código civil para concursos: Doutrina, jurisprudência e questões 
de concursos. 2. ed., rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 654. 
27

 SERPA LOPES. Miguel Maria de. Curso de direito civil: obrigações em geral. 5. ed. rev. e 
atual. v. II. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1989, p. 388. 
28

 BUZAID, op. cit., p. 16. 
29

 Diritto civile: i diritti reali di garanzia, p. 3. 
30

 ―E isto se diz porque permitir a manutenção de um arresto de 100% sobre tais rendimentos da 
devedora é o mesmo que reduzi-la à condição de coisa, como fazia o Direito Romano antes da 
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Porém, ao voltar sua atenção exclusivamente ao patrimônio do devedor, o 

credor passou a enfrentar novos desafios ocasionados pelos créditos 

preferenciais, os quais passaram a nortear a ordem de prioridade no recebimento 

do crédito anteriormente disputado em prejuízo da própria integridade física do 

devedor.31 

 
 
2.1.3 Lex Aquilia 
 

  Acerca da responsabilidade patrimonial, outra lei romana de grande 

importância foi a Lex Aquilia, a qual introduziu, segundo Washington de Barros 

Monteiro32, os primeiros alicerces da reparação civil em bases mais lógicas e 

racionais. 

  Há quem sustente que a Lex Aquilia teria (286 a.C. aproximadamente), 

teria sido votada após a última rebelião da plebe, e que seu objetivo seria 

assegurar aos plebeus o ressarcimento dos danos causados pelos patrícios ao 

seu patrimônio33. 

 

 

2.1.4 Direito Justinianeu 
 

  De forma similar à execução moderna, o direito justinianeu previa duas 

formas de execução: a geral (concursal) e a especial (restrita). A primeira era 

                                                                                                                                
Lex Poetelia Papiria, de 326 a.C‖. (TJSP, Agravo de Instrumento n. 990.10.149570-8 – Rel. Des.: 
Moura Ribeiro – data de julgamento: 10/06/2010). 
31

 ―Posteriormente, já numa fase mais avançada, com o progresso da civilização e da ordem 
jurídica, a Lex Poetelia Papiria aboliu a execução contra a pessoa do devedor, instituindo a 
responsabilidade sore seus bens, se a dívida não procedia de delito‖. GONÇALVES, Carlos 
Roberto. Direito civil brasileiro: direito das coisas. 7. ed. v. 5. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 524. 
32

 ―Com ela a vindita, impregnada do sentiment de represália, cedeu o passo à pena pecuniária, 
cujo pagamento constitui, de fato, reparação do dano causado, e cuja ideia é precursora da 
moderna indenização por perdas e danos‖. MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito 
civil: direito das obrigações, 2ª. parte. 37. ed. v. 5. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 555. 
33

 ―Posteriormente a matéria foi regulada pela lex Aquilia, que se afirma ter sido um plebiscito, 
conforme notícia contida em um texto de Ulpiano, jurista do III séc. d.C (18 ad ed., D. 9, 2, 1, 1). 
Alguns autores opinam que teria sido votada por volta do ano de 286 a.C., por ocasião da última 
rebelião da plebe. Esses autores propõem que seu fim imediato teria sido o de assegurar aos 
plebeus o pagamento dos danos causados a seus bens pelos patrícios‖. FATTORI, Sara Corrêa, 
Disponível em: <http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/revistaspge/revista3/rev9.htm>. Acesso 
em: 31 maio 2017. 

http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/revistaspge/revista3/rev9.htm
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endereçada ao devedor insolvente ou que ocultava ou cedia seus bens, e 

implicava na instauração do concurso de credores, enquanto a segunda se referia 

ao devedor solvente, e se limitava aos bens necessários à satisfação de suas 

dívidas34. 

 
 
 
2.1.5 Influência bárbara e árabe na Península Ibérica 
 

  Apesar das profundas alterações sociais, políticas e religiosas do cenário 

europeu surgidas a partir das invasões estrangeiras não foram suficientes para 

abalar a influência do direito romano sobre as futuras gerações. 

  A prova desse fato é que a base da legislação visigótica continuou a ser 

―essencialmente romana, suavizado em seu rigor pela benéfica influência do 

cristianismo‖. O mesmo durante os séculos de influência árabe na Península 

Ibérica, onde o Código Visigótico não deixou de ser observado35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
34

 BUZAID, op. cit., p. 89. 
35

 BUZAID, op. cit., p. 97-98.  
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3       CONCEITUAÇÕES NECESSÁRIAS 

 

 

  Na atualidade, vencida a barbárie relativa à responsabilidade corporal e 

instituída a responsabilidade patrimonial, passaram a coexistir duas ordens de 

garantia do crédito: a garantia real e a garantia pessoal. 

  Tais garantias, nas palavras de Giovanni Iudica e Paolo Zatti36, se 

traduzem no seguinte: 

 

Genericamente si parla di garanzie del credito per indicare tutti quei 
meccanismi che hanno la funzione di procurare al creditore un mezzo di 
siccura soddisfazione del credito nel caso in cui l`adempimento 
spontaneo non si verifichi. 
Questa funzione ampiamente unitaria si realizza con strumenti diversi. Si 
distingono correntemente due ordini di garanzie, le garanzie personali e 
le garanzie reali (o diritti reali di garanzi). 

 

 Sobre o tema, Fabrizio Lorenzotti37, com apoio na doutrina de Betti, Gangi 

e Laserra esclarece que: ―Nel vigente ordinamento giuridico, la sanzione cui va 

incontro il debitore, quando non adempie le sue obbligazioni, è di natura 

exclusivamente patrimoniale, mentre non è piú colpita la sua persona fisica". 

  A responsabilidade pessoal, no entanto, não guarda qualquer resquício de 

épocas passadas, ressalvada, quiçá, a prisão civil do devedor por débito 

alimentar, ainda presente na legislação contemporânea, a exemplo do disposto no 

art. 5º, LXVII, da Constituição Federal (CF), a qual, apesar de proibir a prisão civil 

por dívida, admite a prisão do responsável pelo inadimplemento voluntário e 

inescusável de obrigação alimentícia38. 

 Nesse ponto, é importante destacar a lição de Nicola Stolfi39, o qual, 

tratando da tutela do credor, ensina que: ―Indubbiamente questo rappresenta uno 

                                           
36

 IUDICA, Giovanni, ZATTI, Paolo. Linguaggio e regole del diritto privato: nuovo manuale per i 
corsi universitario. 6. ed. Padova: CEDAM, 2005, p. 261. 
37

 Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza: a cura di Pietro Perlingieri. v. 6. 
Napoli: Scientifiche Italiane, 1991, p. 229. 
38

 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 21 mar. 
2017.  
39

 Diritto civile: le obbligazioni in generale. v. 3. Torino: Torinese, 1932, p. 290. 
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de più gravi problemi di politica legislativa, perchè da esso dipendono la vita e la 

sicurezza del commercio giuridico”. 

 

 

3.1 Obrigação 

 

  Em seus comentários ao Código Civil italiano de 1942, Rosario Nicolò40 

destaca que a definição clássica de obrigação, enquanto relação jurídica de 

direito substancial, se traduzia na conjugação de dois elementos: dever e 

responsabilidade, sendo o primeiro – dovere – relacionado ao ―comportamento‖ 

que se esperava do devedor no sentido de adimplir a obrigação – prestazione – e 

o correspondente direito do credor de exigir a prestação, enquanto o segundo – 

responsabilità – que se traduz no direito do credor de agredir o patrimônio do 

devedor. 

  Rosario Nicolò, no entanto, esclarece que o Codice Civile após haver 

disciplinado a obrigação no livro IV, regulou a responsabilidade patrimonial no 

Livro VI, fixando regras não só de direito material mas também de direito 

processual, outorgando à responsabilità um viés instrumental. 

  Segundo o magistério de Maria Helena Diniz41, os direitos patrimoniais, que 

se dividem entre reais e pessoais, são o conjunto de bens, direitos e obrigações 

de uma pessoa natural ou jurídica passíveis de aferição pecuniária. Por outro 

lado, o direito das obrigações trata dos direitos pessoais, quais sejam, os que 

representam o vínculo jurídico entre o sujeito ativo (credor) e o passivo (devedor), 

―em razão do qual o primeiro pode exigir do segundo uma prestação‖. 

                                           
40

 ―La responsabilità patrimoniale è in altri termini configurata come un mezzo di tutela del diritto 
del creditore, ossia come uno strumento per la realizzazione coattiva di tale diritto, che appunto 
perciò non è un elemento intrinseco del rapporto obbligatorio, ma un momento extrínseco. Ancora 
più semplicemente la responsabilità del debitore è considerata dal punto di vista funzionale come 
una delle sanzioni dell´inadempimento dell´obbligo. Strutturalmente tale sanzione consiste in un 
tipico strumento processuale, chè essa si resolve dal lato ativo nell´azione executiva del creditore e 
dal lato passivo in uno stato di soggezione del debitore‖. Commentario del codice civile: tutela 
dei diritti: art. 2740-2899. Responsabilità patrimoniale. Concorso dei creditori e cause di prelazione. 
v. 6. Bologna: Nicola Zanichelli, 1954, p. 2-4. 
41

 Curso de direito civil brasileiro: teoria geral das obrigações. 16. ed. atual. de acordo com o 
novo Código Civil (Lei n. 10.406, de 10-1-2002). v. 2. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 7. 
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  Antes da adoção do termo obrigação – obligatio – a sujeição do credor ao 

devedor era tida como nexum, que traduzia a ideia de atar, vincular, e se 

aproximava do que hoje se entende por direito real, ou seja, o devedor se 

vinculava ao credor com seu próprio corpo. 

  Conforme definição constante no Livro 3, Título XIII, das Institutas, 

―obligatio est juris vinculum, quo necessitate adstringimur alicujus solvendae rei, 

secundum nostrae civitatis jura”, ou, nas palavras de Renan Lotufo42, ―da 

obrigação como um vínculo de direito que nos constrange a pagar, fazer ou deixar 

de fazer alguma coisa‖. 

  Segundo o direito romano ao tempo de Justiniano, dentre as possibilidades 

de obrigação se incluem dare, facere e praestare, concluindo-se que a obrigação 

não era uma relação jurídica destinada à aquisição direta do domínio ou do ius in 

re. Além disso, ―la prestazione è un fatto umano donde se conclui que non è 

possibile la sua diretta estorsione”.43 

  A obligatio (do latim ob ligatio) sucedeu ao nexum, e acompanhou a 

transição da fase anterior, baseada na vingança pessoal sobre o corpo, a 

liberdade e a própria vida do devedor, baseada na Lei das XII Tábuas, para a fase 

atual, vinculada apenas à responsabilidade patrimonial do devedor, inaugurada 

pela Lex Poetelia Papiria. 

  Segundo Washington de Barros Monteiro, obrigação ―é a relação jurídica, 

de caráter transitório, estabelecida entre devedor e credor e cujo objeto consiste 

numa prestação pessoal econômica, positiva ou negativa, devida pelo primeiro ao 

segundo, garantindo-lhe o adimplemento através de seu patrimônio‖.44 

  Sobre o tema, vejamos o magistério de Francesco Galgano45: 

 

Il debito è, come si è detto [10.1], il dovere del debitore di eseguire una 
data prestazione avente valore economico, sia essa una prestazione di 
fare o di non fare; il credito è, correlativamente, il diritto del creditore di 
esigere quella data prestazione. In questa correlazione fra il dovere del 

                                           
42

 LOTUFO, Renan. Código civil comentado: obrigações: parte geral. v. 2. São Paulo: Saraiva, 
2003, p.1. 
43

 FERRINI, Contardo. Manuale di pandette: Seconda edizione riveduta. Milano: Società Editrice 
Libraria, 1904, p. 519-520.  
44

 MONTEIRO, Washington de Barros; MALUF, Carlos Alberto Dabus. Curso de direito civil: 
direito das obrigações, 1ª. parte. 36. ed. v. 4. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 20.  
45

 Diritto Privato. 15. ed., con 7 tavole di diritto comparato. Padova: CEDAM, 2010, p. 395. 
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debitore di eseguire una prestazione e il diritto del creditore di esigerla è, 
appunto, il rapporto obbligatorio, che può derivare da una fra le tante fonti 
di obbligazioni fin qui esaminate: contratti, fatti illeciti, altri atti o fatti. 

 

  Em comentário ao art. 1949 do Codice Civile italiano46 de 1865, Luigi 

Borsari47 leciona que: 

 

Della garantizia in genere dei creditori. Ogni obbligazione è un debito 
da soddisfare, o colla persona (obligatio ex delicto) o coi beni che sono 
fuori di noi ma che ci appartengono poichè ne possiamo disporre. In 
questo largo senso sono il pegno dei creditori perchè i creditori possono 
legalmente apprenderli per farsi pagare, rispettando la persona che, nel 
colmo della civiltà, non può essere considerata come un mezzo di 
soddisfacimento. 

 

  Sobre o tema, segundo o magistério de Baudry-Lacantinerie e Loynes48, a 

antiga redação do art. 2092 do Código Civil francês (hoje estampada no art. 2284 

do referido diploma legal), ―quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de 

remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à 

venir”, ou seja, o credor tem um direito geral de garantia sobre todos os bens 

constantes do patrimônio do devedor, o que significa, em outras palavras, que os 

bens do devedor respondem pelos seus débitos, razão pela qual o devedor ―può 

sequestrarli e farli vendere, per ottenere il pagamento di ciò che glie è dovuto” e 

para que o disposto no art. 2092 seja aplicável é necessário e suficiente que o 

devedor haja se obrigado pessoalmente.  

 

 

3.1.1 Obrigação propter rem 

 

                                           
46

 ―La legge 2 aprile 1865, n. 2215, intitolata << per l´unificazione legislativa del Reino d‘Italia >>, 
autorizzava (art. 1) il Governo a pubblicare i Codici: civile, di procedura civile, di commercio, e della 
marina mercantile .‖. FRANCHI, Luigi. Codice civile. 12. ed. Milano: Ulrico Hoepli, 1934, p. 5. 
47

 BORSARI, Luigi. Commentario del codice civile italiano. v.4 parte seconda ed ultima. Torino: 
L‘unione, 1881, p. 442. 
48

 Trattato teorico-pratico di diritto civile: del pegno dei privilegi, delle ipoteche e della 
espropriazione forzata. Tradotto sulla IIi edizione originale in corso di stampa da una società di 
giuristi con riscontri al codice civile italiano, note esplicative ed addizioni. Milano: Francesco 
Vallardi, 19--?, p. 348. 
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  Sobre o tema, Silvio Rodrigues49 lembra que, curiosamente, apesar de sua 

importância jurídica, a obrigação propter rem (ou obrigação real) é um dos temas 

menos versados pela doutrina brasileira, podendo causar certa perplexidade dada 

a confusão que pode gerar por se aproximar tanto do direito real quanto do direito 

pessoal. 

  Vejamos a definição do mestre: 

 

A obrigação propter rem é aquela em que o devedor, por ser titular de 
um direito sobre uma coisa, fica sujeito a determinada prestação que, por 
conseguinte, não derivou da manifestação expressa ou tácita de sua 
vontade. O que o faz devedor é a circunstância de ser titular do direito 
real, e tanto isso é verdade que ele se libera da obrigação se renunciar a 
esse direito. 

 

  Exemplo típico de obrigação propter rem na legislação brasileira é o 

constante do art. 1.315 do Código Civil, o qual determina que o condômino é 

obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de 

conservação ou divisão da coisa, e a suportar os ônus a que estiver sujeita, 

vinculando a obrigação a quem esteja na titularidade da posse ou da propriedade 

daquele patrimônio.50 

  Em outras palavras, não importa quem seja o titular da propriedade, pois, 

tratando-se de obrigação propter rem, a mesma tem caráter ambulante, aderindo 

ao bem ao qual esteja vinculada e, consequentemente, a quem quer que esteja 

em sua posse ou propriedade. Nessa categoria de obrigação, se o bem for 

alienado, a obrigação o acompanhará, transferindo ao adquirente a 

responsabilidade pela mesma.51 

  A propósito, tal norma também se aplica à disposição contida na regra do 

                                           
49

 RODRIGUES, Silvio. Direito civil: parte geral das obrigações. 30. ed. atualizada de acordo com 
o novo Código Civil (Lei n. 10.406, de 10-1-2002). v. 2. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 79-82. 
50

 ―DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. COBRANÇA. LEGITIMAÇÃO. TAXA CONDOMINIAL. 
OBRIGAÇÃO PROPTER REM. PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. 1. As obrigações condominiais têm 
natureza propter rem, e, portanto, aderem à coisa, e não à pessoa, bastando a demonstração de 
que o devedor é proprietário ou possuidor da unidade integrante do condomínio para o 
reconhecimento de seu dever de pagar a quota condominial. 2.Recurso desprovido‖. TJDF, 
Processo APC 20140111008923, Orgão Julgador: 2ª Turma Cível – Publicação: DJE 23/10/2015, 
p. 215 – Julgamento: 14/10/2015 – Rel.: Des. Mario-Zam Belmiro. 
51

 ―3. As obrigações ambientais ostentam caráter propter rem, isto é, são de natureza ambulante, 
ao aderirem ao bem, e não a seu eventual titular‖. STJ, EREsp 218781/PR, Rel.: Min. Herman 
Benjamin – 1ª Seção – Data do Julgamento: 09/12/2009 – Data da Publicação: DJe 23/02/2012 – 
RSTJ, vol. 238, p. 317. 
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art. 908, §1º, do CPC, qual seja, no caso de adjudicação ou alienação, os créditos 

que recaiam sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se 

sobre o respectivo preço, observada a ordem legal de preferência, lembrando que 

tal regra não encontrava correspondência na legislação processual civil 

revogada.52 

  Nessa regra, portanto, são incluídos, por exemplo, a verba condominial e 

diversos tributos incidentes sobre móveis e imóveis (ex.: Imposto Predial e 

Territorial Urbano (IPTU), Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) e 

Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), posto que ambos 

têm natureza propter rem. 

  Conforme observa Silvio Rodrigues, as obrigações propter rem não se 

confundem com os direitos reais, pois seu objeto não é uma coisa, mas uma 

prestação a qual o devedor se encontra vinculado, e se destacam pelos seguintes 

motivos: a) a vinculação do devedor à obrigação propter rem independe de sua 

vontade, por ser, simplesmente, fruto de sua situação em relação ao bem, como 

proprietário ou possuidor; b) com consequência, se o devedor renunciar ao bem 

ele estará, automaticamente, livre da obrigação, posto que a mesma só se 

justificava em função de sua situação em relação à coisa, situação esta que não 

mais desfruta; e c) a possibilidade de sua transmissão ao sucessor a título 

particular, pois, em regra, no Direito das Obrigações, o sucessor, a título 

particular, não substitui o sucedido em seu passivo. Sendo assim, a sucessão, a 

título particular, na obrigação propter rem, representa uma exceção a tal regra, eis 

que a obrigação ambulat cum domino, independentemente de sua vontade. 

  Para Maria Helena Diniz53, a obrigação propter rem ―[...] provém sempre de 

um direito real, impondo-se ao seu titular de tal forma que, se o direito que lhe deu 

origem for transmitido, por meio de cessão de crédito, de sub-rogação, de 

sucessão por morte, etc., a obrigação o seguirá, acompanhando-o em suas 

mutações subjetivas; logo, o adquirente do direito real terá que assumi-la 

obrigatoriamente, devendo satisfazer uma prestação em favor de outrem‖. 

                                           
52

 MEDINA, José Miguel Garcia. Novo código de processo civil comentado: com remissões e 
notas comparativas ao CPC/1973. 4. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2016, p. 1262. 
53

 Curso de direito civil brasileiro: teoria geral das obrigações. 16. ed. atual. de acordo com o 
novo Código Civil (Lei n. 10.406, de 10-1-2002). v. 2. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 11. 
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  O Desembargador Beretta da Silveira54, do Tribunal de Justiça de São 

Paulo, é peremptório: ―É, pois, este o significado que se deve extrair da expressão 

propter rem, vale dizer, de obrigar a todos que estejam em contato direto com a 

coisa a honrar o débito pendente, até mesmo o novo proprietário, 

independentemente da qualidade da aquisição‖. 

  Por seu turno Carlos Roberto Gonçalves sustenta que ―obrigação ‗propter 

rem‘ é a que recai sobre uma pessoa por força de determinado direito real. Só 

existe em razão da situação jurídica do obrigado, de titular do domínio ou de 

detentor de determinada coisa. É o que ocorre, por exemplo, com a obrigação 

imposta aos proprietários e inquilinos de um prédio de não prejudicarem a 

segurança, o sossego e a saúde dos vizinhos (CC, art. 1.277)‖.55 

 A doutrina56 parece comungar o mesmo entendimento ao qualificar a 

obrigação propter rem como aquela onde o devedor, pelo simples fato de ser 

titular de um direito sobre uma coisa, automaticamente se vincula a uma 

prestação, independentemente de qualquer manifestação de vontade, ou seja, 

pelo simples fato de ser titular do direito real, o que se comprova pela 

possibilidade de renúncia a qual tem o poder liberatório da obrigação. 

  Da lição supra, conclui-se que o caráter ambulante conferido pela 

obrigação propter rem representa uma exceção à limitação subjetiva do título 

executivo.57 

  Um dos mais expressivos exemplos da obrigação propter rem, a verba 

condominial, assumiu tal importância na atualidade que consta em diversos 

                                           
54

 Agravo de Instrumento n. 0026980-67.2012.8.26.0000 – data de julgamento: 29/05/2012. 
55

 TJSP, Apelação n. 0039282-65.2011.8.26.0000 – Comarca de São Paulo - 21ª Câmara de 
Direito Privado - Rel. Des.: Ademir Benedito – data de julgamento: 02/06/2011 – votação unânime. 
56

 ―É, também, o magistério de Silvio Rodrigues (Direito Civil, vol. II, Saraiva, 5. ed. 1975, p. 101-
104), ao enfatizar que a obrigação propter rem é aquela em que o devedor, por ser titular de um 
direito sobre uma coisa, fica sujeito a uma determinada prestação que, por conseguinte, não 
derivou da manifestação expressa ou tácita de sua vontade. O que o faz devedor é a circunstância 
de ser titular do direito real e tanto isso é verdade que ele se libera da obrigação se renunciar a 
esse direito‖. TJSP - Apelação n. 0007616-19.2011.8.26.0009 – Rel.: Des. Vianna Cotrim – data 
do julgamento: 06/04/2017. 
57

 ―Possibilidade de penhora da unidade, ante o caráter ambulante da obrigação propter rem, que 
representa exceção à regra de limitação subjetiva do título executivo‖. (TJSP - Apelação n. 
1000165-21.2010.8.26.0506 - Ribeirão Preto – Rel. Des.: Themístocles Neto Barbosa Ferreira – 
"Deram provimento ao recurso, com observação. V. U‖. - data do julgamento: 30/03/2016). 
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dispositivos legais e jurisprudenciais, constando no Código Civil58, na Súmula 478 

do E. STJ59 e, naturalmente, em sua lei de regência60, mas, ao mesmo tempo, a 

transformou em uma fonte inesgotável de conflitos judiciais, a exemplo do 

decisum abaixo: 

 

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO 
DE PREFERÊNCIA - PRODUTO DE ARREMATAÇÃO DE BEM - 
ARRESTO EFETUADO POR CREDOR QUIROGRAFÁRIO - PENHORA 
POSTERIOR EFETUADA EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA 
PROFERIDA EM AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS - 
PREFERÊNCIA DO CRÉDITO CONDOMINIAL. 
I - O arresto, incidental ou executivo, deve ser equiparado à penhora 
para fins de preferência em concurso de credores. 
II - O crédito relativo a cotas condominiais constitui um ônus 
relativo ao próprio bem, assim, por tratar-se de obrigação propter 
rem, prefere ao crédito quirografário anteriormente garantido por 
arresto. 
Recurso improvido [grifo nosso].  
(STJ – RMS 23822 / RJ – Rel.: Min. Sidnei Beneti – 3ª Turma – data do 
julgamento – 03/04/2008 – data da publicação/Fonte: DJe 15/04/2008) 

 

 A propósito do tema, José Miguel Garcia Medina61 lembra que, na 

legislação processual revogada, na qual não havia correspondente ao art. 908, 

§1º, do CPC em vigor, havia controvérsia na jurisprudência no que tange à 

tentativa de se definir ―se o arrematante ficaria ou não responsável pelas dívidas 

condominiais‖. 

 

 

3.2 Crédito 

 

  Arnaldo Rizzardo ensina que a palavra crédito deriva do latim credere, e 

                                           
58

 Art. 1.345. O adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante, em relação ao 
condomínio, inclusive multas e juros moratórios. 
59

 STJ, Súmula 478: ―Na execução de crédito relativo a cotas condominiais, este tem preferência 
sobre o hipotecário‖. 
60

 Lei n. 4.591/64, a qual dispõe sôbre o condomínio em edificações e as incorporações 
imobiliárias.  
61

 ―O Código de Processo Civil de 2015, no entanto, não abre espaço para essa distinção, 
restando superada também tal orientação jurisprudencial. Opou o novo Código por liberar o 
adquirente do bem (arrematante ou adjudicante), de quaisquer créditos incidentes sobre o bem, 
inclusive aqueles de natureza propter rem‖. Novo código de processo civil comentado: com 
remissões e notas comparativas ao CPC/1973. 4. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2016, p. 1262. 
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traduz a ideia de confiança, enquanto Carlos Gilberto Villegas, citado por 

Rizzardo, defende que, juridicamente, crédito é a troca de um bem atual por um 

bem futuro – ―el crédito es el cambio de um bien presente por um bien futuro” - ou 

a transferência temporal do poder aquisitivo em troca da promessa de seu 

reembolso, acrescido dos juros, em um prazo determinado e na unidade 

monetária convencionada62: 

 

El crédito es la transferencia temporal de poder adquisitivo a cambio de 
la promessa de reembolsar éste más sus interesses en un plazo 
determinado y en la unidad monetária convenida. 

 

 

3.2.1 Crédito pessoal  

 

  Segundo Clovis Bevilaqua63, o crédito pessoal pode ser simples ou 

privilegiado. Sendo privilegiado, tal privilégio poderá ser geral, sobre todos os 

bens do devedor, ou recair, especialmente, sobre determinados bens. 

  Hans Kelsen64, ao distinguir o direito real do pessoal, destaca, em relação 

ao primeiro, a conduta de um indivíduo em relação a uma determinada coisa, 

conduta esta que todos os demais indivíduos devem respeitar e suportar, ao 

contrário do segundo, que se baseia meramente em relações jurídicas. 

 

O direito real subjectivo por excelência, sobre o qual é talhada toda a 
distinção, é a propriedade. É definida pela jurisprudência tradicional 
como domínio exclusivo de uma pessoa sobre uma coisa e, por isso 
mesmo, distinguidas dos direitos de crédito, que apenas fundamentam 
relações jurídicas pessoais. Esta distinção, importante para a sistemática 
do direito civil, tem um pronunciado carácter ideológico. 

 

  Em comentário ao art. 1950 do Codice Civile italiano de 1865, Luigi 

Borsari65 destaca que: ―La obbligazione personali lascia la libertà dei beni in mano 

                                           
62

 Contratos de crédito bancário. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 1997, p.19. 
63

 Codigo civil dos Estados Unidos do Brasil commentado. Obrigações. 5. ed. Rio de Janeiro: 
Livraria Francisco Alves, 1943, v. 5, tomo 2, p. 344. 
64

 Teoria pura do direito. Trad. Dr. João Baptista Machado. 4. ed. Coimbra: Armênio Amado – 
Editor Sucessor, 1976, p. 190. 
65

 Op. cit., p. 443. 
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al debitore; egli può vincolarli al credito di un altro o anche alienarli a prezzo libero, 

eccettuato il caso in cui il proposito di defraudare i creditori presenti sia evidente‖. 

 

 

3.2.2 Direito real 

 

  Lafayette, com suporte em Savigny66, destaca os caracteres comuns entre 

os direitos reais e pessoais, quais sejam: os ―direitos reaes, bem como os 

pessoaes augmentam o poder de nossa vontade sobre o mundo exterior; 

constituem, por assim dizer, um prolongamento artificial das nossas faculdades 

originaes ; recahem sobre objectos externos (a coisa, natureza não livre ; actos de 

terceiros, natureza livre) e pódem se converter em valôr pecuniario‖. 

  Barassi67, de forma concisa, ressalta que ―il diritto reale è essenzialmente 

una signoria solle cose che si può vallere erga omnes”, destacando o 

incondicional doveri negativi impliciti que o acompanha, ou seja, a prerrogativa 

que o senhorio detém sobre o bem objeto do direito real que o autoriza a 

reivindicá-lo contra quem quer que injustamente o detenha. 

  Kelsen68 lembra que a distinção entre o direito sobre uma coisa (jus in rem) 

e o direito em face de uma pessoa (jus in personam) remonta à antiga 

jurisprudência romana e alerta para o fato de que o direito sobre uma coisa 

também é um direito em face de pessoas. 

  Quanto ao direito real, Bevilaqua destaca que o mesmo ―adhere á coisa, 

submette-a, inteira ou parcialmente, ao poder do titular, e segue-a por onde ella 

fôr‖.69 

  Diferem os direitos reais dos obrigacionais, pois, enquanto estes traduzem 

um caráter transitório, não havendo obrigações perpétuas, os direitos reais são 

perenes. Em outras palavras, o direito obrigacional abriga forças antagônicas, ou 

                                           
66

 In: Affonso Dionysio Gama. Tratado theorico e pratico de direito civil brasileiro: direito das 
coisas, dos direitos reais sobre coisas alheias. v. 4, parte 2. Porto Alegre: Globo, 1930, p. 10. 
67

 I diritti reali nel nuovo codice civile. Milano: Giuffrè, 1943, p. 24. 
68

 Op. cit., p. 190. 
69

 Codigo civil dos Estados Unidos do Brasil commentado, p. 339. 
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seja, enquanto ―a obligatio liga, a solutio desata‖.70 

  Na lição de Emilio Costa71, ―una figura primitiva ed ancora informe di 

garanzia reale consiste nel pignus, largamento adoprato fin dal secolo VI d. R., 

per trovar credito, dalla gente minuta e dai peregrini privi in Roma di aderenze‖. 

Sobre o tema, Giulio Venzi72 ensina que: 

 

Sono garanzie convenzionali quelle che derivano della volontà dele parti; 
esse sono reali o personali. Le garanzie reali son quelle che consistono 
in un diritto reale che il debitore concede sulla sua cosa, quali sono il 
pegno, l‘ipoteca (il diritto alla ipoteca in alcuni casi è dato anche dalla 
legge, come vedremo a suo luogo); personali quelle che consistono in 
un‘obbligazione accessoria qualli la fideiussione, l‘anticresi, e in un certo 
senso anche la clausola penale, di cui abbiamo già parlato. 

 

Nas palavras de Trabucchi73, ―Il diritto reale, come diritto assoluto – ius erga 

omnes – ha in sè un carattere di esclusività: ius excludendi omnes alios. Il 

proprietario, l´usufruttuario, l´enfiteuta, sono tali appunto per un diritto que essi 

hanno direttamente erga omnes, su questo o quell´oggetto, per l´esercizio di 

facoltà loro riconosciute‖. 

Para Giovanni Iudica e Paolo Zatti74, ―le garanzie reali attribuiscono al 

creditore prelazione più diritto di seguito: e dunque, como si è detto, non sono 

strutturalmente lontane dai privilegi speciale‖. 

O diritto di seguito já se encontrava presente no art. 1964 do Codice Civile 

italiano de 186575 ao tratar da hipoteca, sendo esta considerada la garanzia reale 

per eccellenza76, sendo ―regolata dalla lex rei sitae‖77. 
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 MONTEIRO, Washington de Barros. MALUF, Carlos Alberto Dabus. Curso de direito civil: 
direito das obrigações, 1ª. parte. 36. ed. v. 4. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 21. 
71

 Storia del diritto romano privato: dalle origini alle compilazioni giustinianee. 2. ed. rinnovata ed 
accresciuta. Torino: Bocca, 1925, p. 274.  
72

 Manuale del diritto civile italiano. Firenze: Fratelli Cammelli, 1922, p. 407.  
73

 Op. cit, p. 637. 
74

 Op. cit., p. 261. 
75

 ―L‘ipoteca è un diritto reale costituito sopra beni del debitore o di un terzo a vantaggio di un 
creditore, per assicurare sopra i medesimi il soddisfacimento di un‘obbligazione. Essa è indivisibile, 
e sussiste per intero sopra tutti i beni vincolati, sopra ciascuno di essi e sopra ogni loro parte. Essa 
è inerente ai beni, e li segue presso qualunque possessore‖. Disponível em: http://www.notaio-
busani.it/download/docs/CC1865_500.pdf Acesso em: 16 abr. 2016. 
76

 Istituzioni di diritto civile italiano. 5. ed. corredata con note rivedute ed ampliate di dottrina ed 
giurisprudenza a cura di Giulio Venzi. v. 3, parte 2. Firenze: Fratelli Cammelli, 1916, p. 499. 
77

 VENTURINI, Giancarlo. Diritto internazionale privato: diritti reali ed obbligazioni. In: BALLADORE 
PALLIERI, Giorgio. MORELLI, Gaetano. QUADRI, Rolando. Trattato di diritto Internazionale. 2. 
ed., sezione seconda, v. 2, tomo secondo. Padova: CEDAM, 1956, p. 49. 

http://www.notaio-busani.it/download/docs/CC1865_500.pdf
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Maria Helena Diniz78 destaca as características do direito real da seguinte 

forma: a) nos direitos reais há um só sujeito, pois disciplinam a relação entre o 

homem e a coisa; b) a violação do direito real confere ao seu titular uma ação real 

contra quem indistintamente detiver a coisa; c) enquanto o objeto do direito 

pessoal é sempre uma prestação, no direito real é uma coisa corpórea ou 

incorpórea; d) considerando que no direito real há imposição de tipos, o mesmo é 

limitado no que tange às suas modalidades – numerus clausus – razão pela qual 

as partes não podem criar outros tipos de direito real; e) quanto ao gozo, o 

exercício do direito real se dá de forma imediata pelo titular em relação à coisa, ao 

contrário do direito pessoal, o qual exige um intermediário, que é aquele que se 

encontra obrigado à prestação; f) quanto à extinção, os direitos reais conservam-

se até que se constitua uma situação contrária em proveito de outro titular; g) o 

direito de sequela; h) o direito real está sujeito ao abandono; i) o usucapião é 

modo aquisitivo do direito real; i) somente o direito real é suscetível à posse, por 

ser esta a exteriorização do domínio; e j) o direito real atribui ao seu titular o 

direito de preferência em relação aos demais credores, especialmente os 

quirografários. 

  No âmbito do vínculo real, Paolo Zatti e Vittorio Colussi79 lecionam que: 

 

Nel campo dei vincoli reali la legge prestabilisce alcuni tipici diritti su cosa 
altrui; benché nessuna norme affermi espressamente che essi 
costituiscano un numero chiuso, tuttavia così si retiene per costante 
tradizione interpretativa: è cioè possibile ai privati costituire un diritto 
reale solo scegliendo tra uno dei tipi che la legge prevede. 

 

Porém, advertem que, em tal hipótese, ―il contratto avrà soltanto effeto 

obbligatorio [...]. Interessante o ponto de vista trazido pelo magistério de 

Francesco Triaca80 ao destacar a mutação que se verifica em uma obrigação 

genérica e pessoal em outra, especial e real, a partir da simples vinculação de 

uma garantia real, como o penhor, a hipoteca ou a anticresi: 
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 Curso de direito civil brasileiro: teoria geral das obrigações. 16. ed. atual. de acordo com o 
novo Código Civil (Lei n. 10.406, de 10-1-2002). v. 2. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 9-10. 
79

 Lineamenti di diritto privato. 4. ed. Padova: CEDAM, 1993, p. 231. 
80

 Elementi di diritto civile. 6. ed. Milano: Hoepli, 1891, p. 248. 
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Garanzie reali. Per regola generali i beni di un debitore sono la garantia 
comune de‘ suoi creditori, senza che per ciò occorra una speciale 
stipulazione. Ma per migliorare la propria condizione, per avere, cioè, un 
titolo di preferenza in confronto degli altri creditori e per impedire che il 
debitore possa distrarre i suoi beni od aggravarli di nuovi debiti, un 
creditore può richiedere che il valore od i prodotti di un dato oggetto del 
suo debitore siano staccati dal patrimonio di lui e specialmente destinati 
al pagamento del proprio credito, e quindi convertire un‘obbligazione 
generica e personale in un‘obbligazione speciale e reale, imprimendo per 
così dire sugli oggetti un marchio particolare che ne diventi inseparabile e 
li segua anche quando cangiassero di proprietario. Ciò si ottiene col 
pegno, coll‘anticresi e con l‘ ipoteca. 

 

 

3.2.2.1 Direito real de garantia 

 

  Segundo a doutrina italiana, o direito real é o domínio imediato da pessoa 

sobre a coisa que lhe é submetida81. 

  Orlando Gomes82 esclarece que, dotado dos atributos da sequela e da 

preferência, o direito real de garantia ―é o que confere ao credor a pretensão de 

obter o pagamento da dívida com o valor de bem aplicado exclusivamente à sua 

satisfação‖. 

  Segundo o magistério de Baudry-Lacantinerie e Lyones83, os direitos reais 

de garantia, como o penhor e a hipoteca, eram espécies do gênero privilégio e 

existiam para assegurar ao credor o pagamento do que lhe era devido por quem 

se encontrasse vinculado à obrigação. 

  Em outra passagem, esclarecem os autores que, enquanto a garantia 

pessoal ―consistono nella promessa di una persona per il soddisfacimento d`una 

obbligazione, a garantia real consistono invece nel vincolo speciale d‘una cosa 

(res, d‘onde reali) al soddisfacimento d‘una obbligazione‖. 

  Por seu turno, Chironi84 destaca sobre o tema que: ―L´entità specifica dei 

diritti reali di garanzia consiste nella sicurtà che dànno ad un diritto di credito in 

occasione e dipendenza del quale hanno vita, e che appartiene a chi pur di essi è 
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 ―Contenuto del diritto reale è la signoria della persona sulla cosa che le è imediatamente 
sottoposta [...]‖. CHIRONI, G. P. Istituzioni di diritto civile italiano: parte speciale. 2. ed. 
interamente rifatta. v. 1. Torino: Bocca, 1912, p. 265. 
82

 Direitos Reais. 19. ed. rev., atual., e aum. por Luiz Edson Fachin. Rio de Janeiro: Forense, 
2007, p. 378. 
83

 Op. cit., p. 1 e 95. 
84

 Istituzioni di diritto civile italiano: parte speciale ... v. 1, p. 413. 
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titolare ...‖ 

 

 

3.2.3 Crédito quirografário 

 
  Créditos quirografários são aqueles despidos de qualquer preferência 

material na ordem de vocação creditória no âmbito do concurso de credores, ou 

seja, os que dependem, exclusivamente, da preferência instrumental outorgada 

pelo art. 908, § 2º, do CPC, o qual define que, em casos tais, não havendo título 

legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-

se a anterioridade de cada penhora. 

Os créditos quirografários representam, na visão de Mário Luiz Delgado 

Régis85, os créditos comuns, sobre os quais não há preferências ou privilégios 

creditórios. 

  Segundo o entendimento de Araken de Assis86, créditos quirografários ―são 

os excluídos das classes a eles anteriores, ou seja, desprovidos de qualquer 

privilégio ou destaque, que ostentam igual direito à satisfação sobre o patrimônio 

do executado (art. 957, CC-02)‖. 

  Sobre o tema, ainda à luz do Codice Civile italiano de 1865, Emidio Pacifici-

Mazzoni87 leciona que: ―La prelazione di cui godono il creditore privilegiati e 

ipotecari costituisce la diferenza specifica ed esenziale fra essi ed i creditori 

chirografari o meramente personali‖. 

  Tal diferença, na opinião do autor88, é o que evita que os credores cujos 

créditos sejam dotados do direito de prelação, sofram as consequências da 

insolvência do devedor. 

                                           
85

 Código civil comentado. Coordenação de Regina Beatriz Tavares da Silva. 6. ed. rev. e atual. 
São Paulo: Saraiva, 2008, p. 940. 
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 Manual da Execução. 13. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2010, p. 1010. 
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 Op. cit., p. 392. 
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 ―Essa, col sottrarli alla necessità di concorrere con questi ultimi nel riparto del patrimonio del 
debitore, inferiore per avventura all'ammontare dei debiti, non fa loro sentire le conseguenze della 
insolvenza del debitore medesime; mentre gli altri vi debbono soggiacere. Ciò non basta sempre 
neppure ad assicurare il pagamento di tutti i creditori privilegiati ed ipotecari, ma è questo un effetto 
della graduazione dei privilegi e delle ipoteche, accompagnata da maggiore insolvenza del debitore 
comune‖. Op. cit., p. 392-393. 
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  A propósito do tema, vejamos a hierarquia creditória sugerida por Chironi89 

sob o Codice Civile de 1865:  

 

1) i creditori privilegiati; 2) gli ipotecari ; 3) sul sopravanzo che potrà 
residuare i creditori aventi privilegio generali sui mobili, eccettuato lo 
Stato (C. 1963/1956) ; e finalmente gli altri creditori chirographari i quali 
siano comparsi; in difetto, il sopravanzo è pagato al debitore. 

 

 Por seu turno, Spota90 diferencia o crédito quirografário do crédito 

privilegiado ao destacar que ―a los primeros no les asiste causa de preferencia 

alguna; a los segundos, em cambio, la ley les concede el derecho de que se les 

pague com preferencia‖. 

  Ao tratar do Código Civil italiano de 1865, Stolfi91 destaca a diferença entre 

o credor quirografário e o credor hipotecário nos seguintes termos: 

 

22. Esiste però una notevole differenza tra i creditori chirografari, che 
agiscono in virtù del pegno genérico, che compete loro sui beni del 
debitore, e il creditore ipotecario. 
I primi possono agire su tutti e sopra ognuno dei beni del loro debitore; il 
secondo invece può promuovere l‘esecuzione dei soli beni obnoxii alla 
sua ipoteca, a meno che lo stesso debitore consenta alla vendita di altri 
suoi immobili, o i beni ipotecati per il suo credito siano insufficienti (art. 
2080). 

 

  Em sintonia com a legislação italiana, vejamos o magistério de Giuseppe 

Tucci92: ―Alcuni creditori, in pratica, vengono preferiti dal legislatore ad altri 

creditori, che o sono chirografari oppure vantano una prelazione meno forte 

nell´ordine di priorità stabilito dal legislatore medesimo (esempio artt. 2747, 

comma 2; 2748)‖.  Situação especial é a disposta no art. 2748 do Codice Civile 

de 1942 ao dispor que se a lei não dispuser de outro modo, o privilégio especial 

sobre bens móveis não se poderá exercer em prejuízo dos credores pignoratícios, 

enquanto os credores que tem privilégio sobre os bens imóveis são preferidos aos 

credores hipotecários se a lei não dispuser de forma diversa. 
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 Istituzioni di diritto civile italiano: parte speciale. v. 2, p. 121-122. 
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 Tratado de derecho civil: el objeto del derecho. Tomo I. Parte general. v. 3. Buenos Aires: 
Ediciones Depalma, 1965, p. 704. 
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 Diritto civile: i diritti reali di garanzia, p. 12. 
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 Istituzioni di diritto privato. 2. ed. Torino: G. Giappichell Editore, 1995, p. 1115. 
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  Alberto Trabucchi93, manifestou interessante ponto de vista ao destacar 

que, em verdade, o credor privilegiado não concorre com o quirografário, mas, 

perante o Estado, tem o direito de fazer valer seu crédito por inteiro sobre o bem 

objeto da prelação: 

 

Privilegi, pegno e ipoteca accordano un titolo preferenziale che si fa 
valere nell`esecuzione di fronte all`organo dello Stato procedente, ma 
che si attua sostanzialmente in dano degli altri creditori, i quali, per 
contrapposto, si chiamano chirografari. Invero, quando existe una di tali 
cause di prelazione, il creditore non entra in concorso con i chirografari, 
ma ha diritto di far valere per intero il suo credito sul bene oggetto di 
prelazione. Su ciò che rimane concorrerano proporzionalmente gli altri 
creditore. 

 

  Sobre o tema, Rosario Nicolò94 destaca que: ―Il principio per il quale tutti i 

creditori (chirografari) hanno eguale diritto di soddisfarsi sui beni del debitore è di 

applicazione intuitiva, quando si trata dell´esecuzione forzata per espropriazione e 

i creditori che concorrono hanno un credito di danaro‖. 

  Na doutrina francesa95, ―os créditos quirografários sono quelli cioè che non 

hanno ne azione reale, ne diritto di preferenza, o, in modo più generale, quelli il cui 

credito non gode di alcuna garanzia”, dividindo-se os credores, portanto, em duas 

categorias: creditori privilegiati e creditori chirografari.  

 

 

3.2.4 Crédito tributário 

 
  Em comentário ao art. 186 do Código Tributário Nacional (CTN), Maria 

Helena Rau de Souza96 sustenta que:  

 

A norma em comento proclama a preeminência do crédito tributário 
frente aos demais créditos, como reflexo da supremacia do interesse 
público à satisfação do qual está vocacionado, somente cedendo lugar 
aos créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de 
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 Istituzioni di diritto civile; a cura di Giuseppe Trabucchi. 44. ed. Padova: CEDAM, 2009, p. 
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trabalho. Trata-se, assim, de preferência decorrente do direito material a 
ser considerada na hipótese de coexistência com créditos de natureza 
diversa, em face do mesmo devedor. 

 

  O art. 187 do CTN, com a redação dada pela Lei Complementar (LC) 

118/200597, cuja redação, aliás, é quase idêntica à do art. 29 da LEF98, resguarda 

o crédito tributário do concurso de credores ou da habilitação em falência, 

recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento, enquanto seu 

parágrafo único excepciona o concurso entre pessoas jurídicas de direito público, 

o chamado concurso fazendário. 

  Por seu turno, o art. 30 da Lei de Execução Fiscal (LEF) destaca que, 

ressalvados os privilégios especiais sobre determinados bens previstos na 

legislação, responde pelo pagamento da dívida ativa a totalidade dos bens e das 

rendas, de qualquer origem ou natureza, do sujeito passivo, seu espólio ou sua 

massa, inclusive os gravados por ônus real ou cláusula de inalienabilidade ou 

impenhorabilidade, seja qual for a data da constituição do ônus ou da cláusula, 

excetuados unicamente os bens e rendas que a lei declara absolutamente 

impenhoráveis. 

  Dessa forma, mesmo os bens clausulados pela inalienabilidade ou 

impenhorabilidade, os quais seriam, naturalmente, impenhoráveis em face de 

dívidas de outra natureza, não o são para o ente público. 

  Ainda assim, diversos julgados entendem que, apesar de preferir a 

qualquer outro, seja qual for sua natureza ou o tempo de sua constituição, 

ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de 

trabalho (CTN, art. 186), o crédito tributário não está dispensado do ajuizamento, 

eis que, admitir-se o contrário representaria uma afronta ao direito constitucional 

ao contraditório titularizado pelo contribuinte, cujo patrimônio estaria à disposição 

do Fisco sem que aquele tivesse a oportunidade de manifestar sua defesa através 

dos embargos à execução.99 

                                           
97

 BRASIL (2005b). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp118.htm>. 
Acesso em: 22 fev. 2016.  
98

 BRASIL (1980). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6830.htm>. Acesso 
em: 22 fev. 2016. 
99

 Sobre o tema, este o entendimento de Maria Helena Rau de Souza: ―Por fim, importa anotar que 
a Fazenda Pública, para usufruir da preferênc ia que a lei confere ao crédito tributário ou não 
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  Por fim, no que tange aos créditos não tributários, Maria Helena Rau de 

Souza sustenta que, por terem sido outrora equiparados aos tributos pela LEF, a 

doutrina os incluía dentre os sujeitos à posição privilegiada na falência sob a 

égide do Decreto Lei (DL) 7.661/45, posição esta que não mais se justifica à luz 

da Lei 11.101/05, a qual contempla apenas o crédito tributário puro, reservando 

aos créditos não tributários, quais sejam, as multas contratuais e as penas 

pecuniárias por infração das leis penais ou administrativas, inclusive as multas 

tributárias, um lugar entre os créditos quirografários e os créditos subordinados 

(LRF, art. 83, VII).100101 

 

 

3.2.5 Crédito trabalhista 

 

No âmbito do TST, como não poderia deixar de ser, é remansosa a 

jurisprudência no sentido de se prestigiar a preferência do crédito oriundo das 

relações de trabalho quando desafiada pelo crédito amparado por garantia real. 

Nesse sentido a Orientação Jurisprudencial abaixo: 

 

226. CRÉDITO TRABALHISTA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. 
CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. PENHORABILIDADE (título 
alterado) - DJ 20.04.2005 
Diferentemente da cédula de crédito industrial garantida por alienação 
fiduciária, na cédula rural pignoratícia ou hipotecária o bem permanece 
sob o domínio do devedor (executado), não constituindo óbice à penhora 
na esfera trabalhista. (Decreto-Lei nº 167/67, art. 69; CLT, arts. 10 e 30 e 
Lei nº 6.830/80). 

 

Na mesma trilha o entendimento do STJ, o qual já se definiu no sentido de 

                                                                                                                                
tributário, deverá protestar pela observância de tal prioridade em execução de crédito de classe 
inferior contra o mesmo devedor, desde que tenha previamente ajuizado a execução para a 
cobrança do crédito público, incidindo a penhora sobre o mesmo bem objeto de constrição na 
execução entre terceiros‖, op. cit., p. 774. 
100

 ―A extensão da preferência de que goza o crédito tributário aos demais créditos tributários não 
alcança, assim, o processo falencial, restringindo-se ao concurso incidental de preferências, em 
função de execuções singulares, movidas contra o mesmo executado e com a realização de duas 
ou mais penhoras sobre o mesmo bem‖, op. cit., p. 773-774. 
101

 Tal opinião, no entanto, não é unânime na doutrina, havendo autores a sustentar que os 
créditos da Fazenda Pública de natureza não tributária também gozam do privilégio instituído pelo 
art. 186, caput, do CTN, em face da norma de extensão contida no art. 4º, § 4º, da Lei 6.830/80. 
(CAMPOS, Rogério ... [et al.]. Novo Código de Processo Civil Comentado na prática da 
Fazenda Nacinal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 1075) 
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que os créditos de natureza trabalhista, bem como os oriundos dos depósitos do 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, preferem a todos os demais, inclusive 

aos tributários, independentemente de penhora anterior, haja vista a 

impossibilidade de sobreposição de uma preferência de cunho processual a outra 

de natureza material. 

  Na doutrina, Maria Helena Rau de Souza102 sustenta que na ordem de 

preferência, o crédito trabalhista e o acidentário ocupam o primeiro lugar, com 

privilégio absoluto e inclui no conceito de crédito decorrente da legislação do 

trabalho não apenas o salário, mas toda e qualquer receita do trabalhador, a 

exemplo do salário-família, das férias, do aviso prévio em dinheiro, das 

indenizações e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). 

  Portanto, não há qualquer óbice jurídico ao detentor do crédito trabalhista no 

sentido de postular, em demanda alheia, aforada contra o devedor comum, o 

reconhecimento da preferência de seu crédito sobre o valor apurado com a 

alienação do bem penhorado, ainda que em execução hipotecária ou fiscal, e que 

a execução já se encontre na fase de arrematação. 

  Porém, a preferência do crédito laboral não deve ser reconhecida de forma 

automática pelo magistrado, eis que este deve exigir do credor a comprovação do 

prévio ajuizamento da reclamação trabalhista. 

  Assim, ao contrário do que ocorre com o crédito hipotecário, cuja preferência 

independe da iniciativa do credor no manejo da execução hipotecária103, o credor 

trabalhista, para defender a preferência de seu crédito, deverá, primeiramente, 

constituí-lo judicialmente, para, só então, exercer o direito de preferência que, do 

mesmo deriva, em procedimento de outrem, à exceção do concurso universal 

(falimentar ou civil)104. 

                                           
102

 Op. cit., p. 772-773. 
103

 STJ, REsp. 1.499 - PR, Rel.: Min. Waldemar Zveiter, data do julgamento: 29/06/1990. 
104

 "Diferentemente de outros credores que têm preferência sobre os meramente quirografários, os 
credores trabalhistas só têm assegurada sua prioridade em decorrência de norma inserida no Dec. 
lei 7.661/45, diploma que cuida especificamente do concurso universal de credores do devedor 
comerciante e que é aplicável também nos casos de insolvência civil. Mas no caso em tela, não se 
está diante de nenhuma dessas hipóteses. Nem é falida a executada, nem se trata de devedor 
civil insolvente. O que há é execução individual. Nessa hipótese, não há norma de direito material 
que assegure o pretendido recebimento preferencial. Por exemplo, o crédito tributário e aquele a 
ele equiparado estão protegidos pelo disposto no art. 186 do Código Tributário Nacional, que lhes 
assegura preferência sobre os demais, sejam quais forem as datas das respectivas constituições. 
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  Nesse mesmo sentido o enunciado referente ao inciso VII, do art. 965, do 

CC/2002105, oriundo do Instituto dos Advogados de Minas Gerais106, o qual dispõe 

que: ―A previsão deste se coloca em desintonia com as normas da Consolidação 

das Leis do Trabalho, que, sendo legislação especial, prevalece sobre essa 

norma‖. 

  A exemplo do que ocorre com o crédito tributário, os bens clausulados pela 

inalienabilidade ou impenhorabilidade respondem pelos débitos de natureza 

laboral, eis que a cláusula de impenhorabilidade é relativa, aplicando-se, 

subsidiariamente, o disposto no art. 30 da Lei 6.830/80, combinado com o art. 186 

do CTN, em face do caráter superprivilegiado do referido crédito, sendo, portanto, 

possível a penhora do bem gravado.107 

 

 

3.2.6 Crédito acidentário 

 

                                                                                                                                
O credor hipotecário pode ingressar na execução ajuizada pelo quirografário por haver permissão 
decorrente de norma material, e receberá primeiro, ainda que o quirografário tenha penhorado 
primeiro. Mas o crédito trabalhista precisa ser formado em Juízo, depende de uma sentença 
condenatória, precisa ser executado. É estritamente judicial, o que revela que o ordenamento não 
o dotou de preferência que decorre da própria relação de direito material. E, não se tratando de 
execução contra insolvente ou falido, a norma protetiva, a regra de preferência não pode ser 
anteposta ao direito do credor que primeiro penhorou. Portanto, ainda que se admita que o credor 
hipotecário não precise executar seu crédito para receber o produto de arremataçâo em execução 
promovida por quirografário, estando dispensado de aparelhar sua própria execução ( STJ - Rec. 
Esp. 1.499 - PR, Rel. Min. Waldemar Zveiter, in RSTJ 3/175), ainda que seja possível que o 
crédito tributário ou previdenciário seja também satisfeito independentemente de prévia penhora, 
bastando o ajuizamento da respectiva execução fiscal (cf. RJTJSP, 89/122, Rel. Des. Dínio 
Garcia, JTJ 141/238, Rel. Des. Laerte Nordi), o fato é que não há previsão legal para que também 
o credor trabalhista possa também receber o que lhe é devido sem providenciar em tempo hábil a 
necessária constrição do patrimônio do devedor, exceção feita às hipóteses de concurso universal 
falimentar ou civil. Isso decorre da circunstância de que seu privilégio só é reconhecido por lei que 
incide apenas no âmbito daquelas execuções coletivas‖. (1º TAC, Agravo de Instrumento n. 
864.349-2 (0018991-64.1999.8.26.0000) - Rel. Juiz Campos Mello - data de julgamento: 
17/08/1999 – votação unânime). 
105

 Art. 965. Goza de privilégio geral, na ordem seguinte, sobre os bens do devedor: ... VII - o 
crédito pelos salários dos empregados do serviço doméstico do devedor, nos seus derradeiros 
seis meses de vida. 
106

 Enunciados do código civil de 2002. Belo Horizonte: Instituto dos Advogados de Minas 
Gerais, 2005, p. 219. 
107

 ―EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE. A cláusula de impenhorabilidade de imóvel é relativa, 
sendo aplicável, subsidiariamente, o art. 30 da Lei nº 6830/80. O crédito trabalhista é tratado como 
superprivilegiado, conforme art. 186, CTN, e 102, DL nº 7661/45, preferindo, até mesmo, aos 
créditos tributários, sendo possível a penhora de bem gravado, por aplicação da legislação 
subsidiária. Recurso a que se nega provimento‖. (TRT15, Agravo de Petição n. 0001651-
59.2013.5.15.0005 - Relª. Des. Luciane Storel da Silva, data do julgamento: 30/10/2014). 
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  A legislação referente ao crédito acidentário não é nova. De fato, o Decreto 

do Poder Legislativo nº 3.724, de 15/01/1919108, que ―regula as obrigações 

resultantes dos accidentes no trabalho‖, já previa o seguinte: 

 

Art. 25. E' privilegiado e insusceptivel de penhora o credito da victima 
pelas indemnizações determinadas na presente lei. 
Paragrapho unico. A divida proveniente dessas indemnizações gosa, 
sobre a producção da fabrica em que se tiver dado o accidente, da 
preferencia excepcional attribuida pelo paragrapho unico do art. 759 do 
Codigo Civil aos creditos por salario de trabalhadores agricolas. 

 

  Nesse sentido também a antiga Lei de Falências (DL 7.661/45, art. 102, 

§1º) e a legislação atual (Lei 11.101/05, art. 83, I), o CTN (Lei 5.172/66, art. 186) e 

o entendimento pacificado no âmbito do Tribunal de Justiça de São Paulo 

(TJSP).109 

 

 

3.2.7 Crédito alimentar 

 
  A conceituação da obrigação alimentar não é sistemática nem exaustiva na 

legislação brasileira, eis que diversos dispositivos de leis esparsas tratam do 

assunto, a exemplo do disposto nos arts. 7º, IV, 100 e 227 da CF/1988, no art. 78 

do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias110, IV, 100 e 227 da CF/1988, 

na Lei n. 11.804/08111, que disciplina o direito a alimentos gravídicos, nos arts. 

1.694 e seguintes do CC, etc. 

                                           
108

 BRASIL (1919). Disponível em: 
<http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaTextoSigen.action?norma=598133&id=14426324&idBin
ario=15798135&mime=application/rtf>. Acesso em: 23 ago. 2017. 
109

 ―PREFERÊNCIA DE CRÉDITO - Despacho que indeferiu o pedido de preferência de crédito 
originário de acidente de trabalho - Irrazoabilidade - Alteração do art. 186 do CTN pela LC 
118/2005 - Crédito acidentário, que tem caráter alimentar, preferindo qualquer outro crédito - 
Agravo retido - Acolhimento — Determinação de instauração do concurso de credores, para 
apreciação do pedido de preferência — Recurso provido, para esse fim‖. (Agravo de Instrumento 
n. 0005630-33.2006.8.26.0000 – Comarca de Pirajuí – Rel.: Des. William Marinho - 18ª Câmara de 
Direito Privado - data do Julgamento: 16/11/2006 – votação unânime). 
110

 BRASIL (1988). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao. 
htm#adct>. Acesso em: 18 set. 2017. 
111

 BRASIL (2008). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2008/lei/l11804.htm>. Acesso em: 23 ago. 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.%20htm#adct
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.%20htm#adct
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 A propósito do tema, de acordo com Araken de Assis112 ―alimentos são 

prestações para satisfazer as necessidades vitais de quem não pode provê-las 

por si‖. 

  Washington de Barros Monteiro113 leciona que os alimentos, quanto à sua 

natureza, dividem-se entre naturais, ou seja, tudo aquilo que é necessário à 

manutenção da vida de uma pessoa, a exemplo da alimentação, da saúde, do 

vestuário e da habitação e civis, os quais abrangem outras necessidades de 

ordem intelectual ou moral, a exemplo do lazer e da execução, e acrescenta que 

o CC/2002114 introduziu uma nova espécie de alimentos denominados ―alimentos 

indispensáveis‖, quais sejam, apenas os indispensáveis à subsistência, quando a 

situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia, bem como na 

dissolução culposa do casamento. 

  O art. 100 da CF, que trata dos pagamentos devidos pela Fazenda Pública 

em virtude de sentença judicial e da ordem cronológica de apresentação dos 

precatórios define, em seu § 1º, que débitos de natureza alimentícia 

compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões 

e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou 

por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial 

transitada em julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os demais 

débitos. 

  No § 2º do referido artigo consta uma exceção em relação ao comando do 

caput, a qual destaca que os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, 

originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou 

sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos 

na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até 

o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3º do 

mesmo artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o 

restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. 

 

                                           
112

 Manual ... 19. ed., p. 1365. 
113

 MONTEIRO, Washington de Barros; SILVA, Regina Beatriz Tavares da. Curso de direito civil: 
direito de família. 42. ed. v. 2. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 520. 
114

 Art. 1694, §2º. 
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3.2.8 Preferência x privilégio 

 

  Conforme determina o art. 958 do CC, os títulos legais de preferência são 

os privilégios e os direitos reais, razão pela qual, partindo-se dessa premissa, 

conclui-se que a preferência é gênero do qual o privilégio e os direitos reais são 

espécies. 

 Citado por Maria Helena Rau de Souza115, Misabel Abreu Machado Derzi 

sustenta que ―preferência é prerrogativa de certo credor para ser embolsado 

prioritariamente em relação a outros, havendo concorrência de créditos, em 

atenção às disponibilidades financeiras, efetivas ou potenciais‖. 

  Segundo Chironi116, o que torna especial o direito real de garantia é que o 

mesmo estabelece, em favor de seu titular e em detrimento dos demais credores 

do devedor comum, um direito de preferência, ou seja, o direito de que seu crédito 

seja satisfeito a partir do valor da coisa vinculada. 

  Acerca da distinção entre preferência e privilégio, o professor Raimundo M. 

B. de Carvalho117 esclarece que o diferencia de forma mais expressiva os 

privilégios e as preferências é a fonte de onde emanam, pois, enquanto a 

preferência se estabelece, em regra, de forma consensual, o privilégio deriva, 

―com absoluta exclusividade, da Lei, como denuncia o próprio sentido etimológico 

do termo privilegium (lex privata), ou seja: lei estabelecida em benefício de um 

interesse privado‖. 

  À luz do Codice Civile italiano de 1942, Rosario Nicolò118 destaca a 

                                           
115

 Op. cit., p. 772. 
116

 ―2. Lo special contenuto di questo diritto reale fa sì che nei rapporti fra i creditore ai quali spetta 
e gli altri creditori del debitore che non l´hanno, esista a favore dei titolari un diritto di prelazione, e 
cioè la preferenza nell´essere soddisfatti del credito sul valore della cosa vincolata. Di regola, chi si 
è obbligato personalmente (e non vincolando le cose proprie pel debito altrui), qualunque sia la 
fonte dell´obbligazione, risponde dell´adempimento con tutti i suoi beni mobili ed immobili presenti i 
futuri (C. 1948), perchè il suo patrimonio è garanzia comune ai creditori (C. 1949) ... Ed è pel 
carattere ora descrito dell´obbligazione, che tutti i creditori hanno sul patrimonio dell´obbligato un 
egual diritto (siano o no sufficienti i beni a soddisfarli per intero, C. 1949), essendo eguale la 
garanzia che il patrimonio presta ad ognuno di essi, se a favor di qualcuno non esistano cause 
legittime di prelazione e son tali i privilegi e i diritti reali di garanzia‖. Istituzioni di diritto civile 
italiano: parte speciale ... v. 1, p. 414-415. 
117

 TJSP, Agravo de Instrumento n. - 0006892-52.2005.8.26.0000 (7.011.381-4) – Comarca de 
Ribeirão Preto - 13ª Câmara de Direito Privado - Rel.: Des. Cauduro Padin – data do julgamento: 
03/08/2005 – votação unânime. 
118

 Op. cit., 21. 
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importância do tema e sua eficácia no que tange ao descolamento dos privilégios 

em relação aos créditos quirografários nos seguintes termos: 

 

Sia il privilegio generale o speciale, sia il pegno o l´ipoteca hanno in 
comune il carattere di assicurare al creditore una posizione di 
preminenza, nella distribuzione del prezzo ricavato dalla espropriazione, 
rispetto ai creditori chirografari. In altre parole quegli istituti importano, da 
tale punto di vista funzionale, una maggiore intensità del potere di 
aggredire i beni dei debitore ossia dell´azione esecutiva, e quindi 
rappresentano forme di garanzia qualificata del diritto di credito. 

 

 
 

3.2.9 Direitos reais de garantia x privilégio 

 

  Segundo a doutrina italiana119, a lei e a convenção são as fontes de 

garantia destinadas a assegurar a execução da obrigação, gerando garantias de 

natureza real ou obrigacional. 

  Para Orlando Gomes120, o privilégio não se confunde com o direito real, 

pois enquanto aquele se traduz na preferência conferida pela lei a alguns 

credores sobre o patrimônio do devedor, este é voluntário. 

  Além disso, o privilégio não afeta, de forma imediata, nenhum bem do 

devedor, enquanto o direito real de garantia vincula, necessariamente, 

determinado bem integrante do patrimônio do devedor ao credor. 

  Por fim, enquanto a afetação do direito real é objetiva, vinculando um bem 

específico à obrigação, o privilégio afeta todo o patrimônio do devedor, e, em 

alguns casos, determinado bem do devedor ao credor da obrigação. Por fim, o 

privilégio se sobrepõe ao direito real de garantia, a exemplo do crédito tributário e 

do trabalhista.  

 

 

3.3 Concurso de credores 

                                           
119

 ―Fonti delle garanzie che intendono ad assicurare l´esecuzione dell´obbligazione son la legge e 
la convenzione: in ambi casi la garanzia può toglier figura di diritto reale (p. es., l´ipoteca 
convenzionale o legale) oppure di obbligazione‖. CHIRONI, G. P. Istituzioni di diritto civile 
italiano: parte speciale. v. 2 ..., p. 104. 
120

 GOMES, Orlando. Direitos Reais. 19. ed. rev., atual., e aum. por Luiz Edson Fachin. Rio de 
Janeiro: Forense, 2007, p. 382. 
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  O concurso de credores deve ser entendido como gênero, cujas espécies 

são o concurso particular de credores, também conhecido como concurso 

especial de credores, concurso singular de credores, ou, simplesmente, concurso 

de penhoras e o concurso universal de credores ou execução universal de bens, 

cada qual com atributos e características próprias, a merecer análise apartada em 

função de suas inúmeras peculiaridades. 

  Com efeito, tais concursos diferem em diversos aspectos, a exemplo do 

interesse (público ou privado) envolvido no resultado da demanda, da 

abrangência dos sujeitos envolvidos, do objeto da constrição judicial (singular ou 

coletivo), da destinação dos valores arrecadados a partir da expropriação judicial 

dos bens do devedor comum, da aplicação do princípio da igualdade entre os 

credores - par conditio creditorum - ou da prioridade ou preferência do credor que 

efetuou a primeira penhora - prior in tempore, potior in jure -, da possibilidade (ou 

não) de o devedor poder continuar a administrar livremente seus bens ou deles 

dispor e mesmo da possibilidade de reabilitação do devedor, da presença do 

administrador da massa e do aspecto criminal envolvido, estes últimos limitados 

ao âmbito do concurso universal de credores. 

 Conforme será melhor desenvolvido no tópico seguinte, o primeiro deles, o 

concurso particular de credores, não vai além de um procedimento incidental 

vinculado às diversas execuções aforadas por credores distintos em face do 

devedor comum. 

  Em tal procedimento, não havendo, dentre os créditos concorrentes, 

preferência derivada do direito material, a sorte dos credores será decidida de 

acordo com a preferência processual, a qual beneficia o credor mais diligente, 

qual seja, o que primeiramente houver realizado a penhora (sendo irrelevante a 

efetivação do registro), em homenagem ao princípio – prior in tempore, potior in 

jure. 

 No que tange ao concurso universal, é importante destacar a lição de 

Serpa Lopes121 no sentido de que, à luz do CPC/1973, o ―concurso creditório‖ fora 

                                           
121

 ―Não mais existe no Direito Processual pátrio a figura do concurso de credores, na forma como 
foi disciplinada nos art . 1.017 e 1.018 e em especial o art. 1.019 (supratranscrito), já revogados, 
como o concurso do antigo Código de Processo Civil. O concurso creditório foi inteiramente 
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inteiramente substituído pela figura processual da ―insolvência‖, objeto dos arts. 

748 a 776 do mesmo diploma legal, a qual ainda se encontra em vigor por força 

do disposto no art. 1.052 do CPC/2015. 

  Na doutrina italiana, sob a epígrafe ―Il concorso di creditori. I privilegi‖, 

Trabucchi122 leciona: 

 

I creditori hanno tutti un ugual diritto sul patrimonio del comune debitore 
(2741). Se tutti i creditori non possono essere sodisfatti, sul ricavato 
dell`esecuzione singolare si fa una ripartizione proporzionale (concursu 
partes fiunt), senza tener conto del tempo in cui i crediti sono sorti. 

 

 Ainda nesse sentido, Barbiera123, ao comentar os arts. 2740 e 2741 do 

Codice Civile italiano concluiu que:  

 

L‘art. 2741, che trova i suoi precedenti nell‘art. 1949 c.c. 1865 e nell‘art. 
2093 del code Napoleón, presuponne, per la sua applicabilità, a 
differenza dell‘ art. 2740, una pluralità di creditori e l‘identità del 
patrimonio o del bene (art. 1416, comma) che deve soddisfarli. 

 

  Sobre o tema, Nicola Stolfi124 leciona que: 

 

8. Il concorso dei creditori avviene soltanto quando si tratta di ripartire il 
prezzo dei beni del debitore, cioè nei due ultimi mezzi di esecuzione ai 
quali si è accennato: il pegnoramento dei mobili, e la esecuzione forzata 
o espropriazione degli immobili. Però, anche in questi casi, il concorso tra 
i creditori è regolato secondo le particolari cause di prelazione che 
ognuno di costoro può vantare, senza che influisca il fatto di essersi resi 
o non parte istante nel promuovere le misure di conservazione, o la 
vendita dei beni del debitore. 

 

  É interessante consignar, ainda, a lição de Salvatore Satta125 acerca do 

concurso de credores:  

 

Il concorso dei creditori costituisce, come già abbiamo detto, un momento 
essenziale della esecuzione forzata. Poichè alla responsatilità 

                                                                                                                                
substituído pela figura processual da INSOLVÊNCIA, disciplinada desde o art. 748 até o 776 do 
Novo Código de Processo Civil‖, op. cit., p. 399. 
122

 Op. cit., p. 738. 
123

 BARBIERA, Lelio. Responsabilità patrimoniale: disposizione generale. Milano: Giuffrè, 1991, 
p. 87. 
124

 Diritto civile: i diritti reali di garanzia, p. 4.  
125

 L‘esecuzione forzata. In: VASSALLI, Filippo. Tratatto di diritto civile italiano. Tomo primo. 
Fasc. 2º. v. 15. Torino: Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1950, p. 68. 
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patrimoniale del creditore non corresponde un dirito particolare del 
creditore, ma essa esprime soltanto la strumentalità del patrimonio del 
debitore rispetto alle obbligazioni (e quindi la sua assoggettabilità alle 
espropriazione) è evidente che non si può realizzare questa 
responsabilità senza tener conto di tutte le obbligazioni del debitore, non 
si può praticamente agire in via executiva sul patrimonio del debitore 
senza lasciare la porta aperta a tutti i suoi possibili debitori 

 

 

3.3.1 Concurso particular de credores 

 

  Entre execuções diversas envolvendo um ou mais credores e desde que o 

patrimônio do devedor comum seja suficiente à integral satisfação de todas as 

obrigações envolvidas em cada demanda, tais procedimentos caminham dentro 

da normalidade e seguem seu rito regular dentro de um ―procedimento de índole 

individualista, realizado no interesse particular do credor, com aquisição de direito 

de preferência através da penhora, e que se destina à execução do devedor 

solvente [...]‖126. 

  No caso supra, não há falar-se, propriamente, em concurso particular de 

credores, eis que, a rigor, não haverá conflito de interesses nem pretensão 

resistida. Em outras palavras, se todos os credores serão satisfeitos, não haverá 

lide. 

  No entanto, alerta Serpa Lopes127: 

 

Entretanto, em havendo pluralidade de credores e os bens se 
manifestando insuficientes, surge o que, na ordem civil, se denomina de 
concurso de credores, como, na órbita mercantil, a falência, processos 
tendentes a regularizar os interesses dos credores nas suas relações 
recíprocas. 

 

  Por seu turno, Araken de Assis128 leciona que: 

 

Essa dupla dimensão, objetiva e subjetiva, preside a chamada execução 
coletiva ou universal. Ela se distingue da execução individual porque, 
nesta última, participam os credores que penhoraram sucessivamente 
(art. 613), os titulares de direito real sobre a coisa e o bem atingido pela 

                                           
126

 THEODORO JÚNIOR. Humberto. A insolvência civil: execução por quantia certa contra 
devedor insolvente. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 9. 
127

 Op. cit., p. 398. 
128

 Manual ..., 13. ed., p. 932. 
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penhora. Há concurso nessa execução, configurada a participação de 
mais de um credor, mas, como explica Alfredo Buzaid, enquanto a 
primeira é universal, abrangendo todos os credores e todos os bens, o 
segundo é particular, porque limitado subjetivamente àqueles credores, 
e, por hipótese, a nem todos os bens do executado. 

 

  Esta também a opinião de Daniel Amorim Assumpção Neves129, para quem 

o concurso singular de credores ―tem como função a determinação de uma ordem 

de preferência entre os credores para o recebimento do dinheiro resultado da 

expropriação‖. 

  Dentre as características mais marcantes do concurso particular de 

credores se destacam o interesse privado a reger o instituto, a manifestação do 

princípio prior in tempore, potior in jure o qual vincula a preferência ao credor que 

primeiramente efetuou a penhora (desde que não haja outros créditos dotados de 

preferência oriunda do direito material, quais sejam os privilégios e as garantias 

reais). 

  Por outro lado, o concurso particular de credores não envolve todos os 

credores do devedor comum, mas somente os diretamente envolvidos na 

incidental e os eventuais credores privilegiados que devam ser intimados a 

manifestar-se nos autos. 

  Tal procedimento também não envolve todos os bens do devedor comum, 

mas somente os que foram objeto de constrição judicial e que serão objeto de 

futura expropriação, cujo valor arrecadado será distribuído entre os credores 

vinculados. 

  Nem todas as dívidas do devedor comum serão objeto do concurso 

particular de credores, mas apenas as que diretamente envolvam o bem 

penhorado, seja por força das diversas penhoras que o mesmo venha a sofrer, 

seja em função dos privilégios (gerais e especiais) a beneficiar determinados 

credores, seja, por fim, mediante a vinculação do bem constrito aos direitos reais 

de garantia objeto de obrigações assumidas pelo devedor comum perante 

terceiros.130 

                                           
129

 Novo código de processo civil comentado. 2. ed. rev. e atual. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 
1466. 
130

 ―Tal concurso pressupõe a realização de várias penhoras sobre um mesmo bem ou a penhora 
de um bem gravado com direito real de garantia.‖ WAMBIER, Teresa Arruda Alvim ... [et al.] 
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  Neste tipo de procedimento, o devedor não perde o direito de livremente 

administrar seus bens e direitos ou deles dispor, não está sujeito à reabilitação, 

pois a mera sujeição do devedor comum ao concurso particular de credores não 

implica na decretação da falência ou da insolvência civil, não há participação de 

terceiros (administrador da massa) e o procedimento não envolve o aspecto 

criminal. 

  Com tais considerações, Serpa Lopes destaca a dupla finalidade do 

concurso de credores: estabelecer qual dos credores deve ser pago 

preferencialmente e a distribuição, entre eles, das respectivas posições de 

preferência. 

  Sobre o tema, na tradução de Souza Diniz131, o Código Civil italiano dispõe 

expressamente acerca do conflito entre vários direitos pessoais de gozo, 

determinando, em seu art. 1.380132, que: ―Se, por sucessivos contratos, uma 

pessoa conceder, a diversos contraentes, um direito pessoal de gôzo 

relativamente à mesma coisa, caberá o gôzo àquele dos contraentes que o 

conseguiu em primeiro lugar. Se nenhum dos contraentes conseguiu o gôzo, será 

preferível aquêle que tenha o título, de data certa, anterior. Serão observadas as 

regras relativas aos efeitos da transcrição‖. 

  Em comentário ao art. 1380 do Codice Civile italiano, Alessio Zaccaria133 

destaca ser o entendimento dominante na jurisprudência,  

 

l´opinione secondo cui la norma in esame accorderebe tutela 
preferenziale non a chi abbia atualmente il possesso ma a chi lo abbia 
conseguito per primo: costui potrà agire diretamente contro il possessore 
attuale per ottenere il rilascio, mentre il rapp. tra quest`ultimo e il dante 
causa continua a produrre tulli gli efetti compatibili in linea giur. e di fatto, 
con la preferenza accordata all`altro sogg., ma non può essere oposto a 
quest`ultimo. 

 

                                                                                                                                
Primeiros Comentários ao novo Código de processo civil: artigo por artigo: de acordo com a 
Lei 13.256/2016. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1419 
131

 SOUZA DINIZ. Codigo civil italiano. Rio de Janeiro: Distribuidora Record Editôra, 1961, p. 
218. 
132

 Art. 1380. (Conflitto tra più diritto personali di godimento). Se, con sucessivi contratti, una 
persona concede a diversi contraenti un diritto personale di godimento, relativo alla stessa cosa, il 
godimento spetta al contraente che per primo lo ha conseguito. Se nessuno dei contraenti ha 
conseguito il godimento, è preferito quello che ha il titolo di data certa anteriore. Sono salve le 
norme relative agli effetti della trascrizione. 
133

Commentario breve al códice civile / Giorgio Cian, Alberto Trabucchi con la collaborazione di 
Bruno Barel ... [et al.]. 4. ed. Padova: CEDAM, 1992, p. 1380. 
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  A propósito do tema, José Miguel Garcia Medina134, citando Celso Neves, 

Araken de Assis e Volnir Aragão, em comentário ao art. 909 do CPC/2015, o qual 

determina que, no concurso singular (ou especial) de credores, os exequentes 

formularão suas pretensões, que versarão unicamente sobre o direito de 

preferência e a anterioridade da penhora, lembra que, no caso, o conhecimento 

da matéria estará restrito a se saber quem tem preferência sobre o produto da 

alienação.  

 Por seu turno, Manoel Justino Bezerra Filho, ao atualizar a obra de Pontes 

de Miranda135, destacou, em complemento, que o ―outro concurso civil, porém, de 

natureza particular e não universal é o concurso dos credores penhorantes, 

previsto no art. 711 do CPC, apenas possível de ser pedido pelo (ou pelos) credor 

(es), incidindo apenas sobre os bens penhorados, incluindo também os credores 

com preferência, como, por exemplo, o credor com hipoteca sobre o imóvel 

penhorado‖. 

 

 

3.3.2 Concurso universal de credores 

 

  Humberto Theodoro Júnior136 ensina que em torno do século XIII já se 

encontravam bem definidas as duas modalidades de execução forçada, quais 

sejam, a singular ou individual e a coletiva ou universal, sendo certo que, até o 

século XIV, a falência ainda se aplicava indistintamente a comerciantes e não-

comerciantes. 

  À luz da legislação concursal brasileira, conclui-se que o concurso 

universal de credores pode se expressar de diversas maneiras, sejam judiciais ou 

administrativas, a exemplo da falência, da insolvência civil e da liquidação 

extrajudicial, sendo certo que todas elas são, direta ou indiretamente, informadas 

pela LRF.  

  Ao contrário do concurso particular de credores, o qual se processa de 

                                           
134

 Novo código de processo civil comentado: com remissões e notas comparativas ao 
CPC/1973. 4. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1263. 
135

 Tratado de direito privado, p. 132. 
136

 Op. cit., p. 17. 
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maneira incidental, o concurso universal ―deve ser instaurado mediante 

procedimento próprio e autônomo, obedecidos os pressupostos necessários, 

sendo inadmissível a declaração de insolvência do devedor de forma 

incidental‖.137 

 No mesmo sentido Rosario Nicolò138, o qual destaca que, na execução 

coletiva, importa que ―tutti i beni del debitore sono destinati alla soddisfazione, in 

sede esecutiva, di tutti i creditori ai quali perciò è inibito l´esercizio dell´azione 

esecutiva individuale‖. 

  Segundo o entendimento de Humberto Theodoro Junior139, a execução 

coletiva se volta contra o devedor insolvente, cujo proveito se dá não apenas em 

relação a quem promoveu o ajuizamento da demanda, mas a todos os credores 

do devedor comum, tendo, portanto, um caráter ―universal e solidarista‖. 

  Dentre as características do concurso universal de credores se destacam, 

dentre outras, a predominância do interesse público, a insubordinação à vontade 

das partes, a presença do administrador e a aplicação do princípio da igualdade 

entre os credores, a chamada par conditio creditorum140, que é a tônica da 

execução universal. 

  Sobre o tema, de acordo com o entendimento de Sérgio Campinho141, a 

par conditio creditorum representa o ―tratamento igualitário, isonômico, entre 

credores de uma mesma categoria‖. 

  Para Humberto Theodoro Júnior142, tal princípio representa o ―tratamento 

em condições de paridade entre os credores quirografários, isto é, entre aqueles 

que não contavam com garantias reais ou privilégios legais, e só tinham em seu 

favor a garantia genérica do patrimônio do devedor comum‖. 

  Por seu turno, Paulo Penalva Santos143 destaca que: 

                                           
137

 1º TAC, Agravo de Instrumento n. 881.484-0 (0036126-89.1999.8.26.0000) – Comarca de São 
Paulo – 7ª Câmara - Rel. Des.: José Elias Álvares Lôbo – data de julgamento: 10/08/1999 – 
votação unânime. 
138

 Op. cit., p. 18. 
139

 Op. cit, p. 9. 
140

 STJ – Resp n. 1.257.730 / RS. 
141

 Falência e recuperação de empresa: o novo regime da insolvência empresarial. 6. ed., rev. e 
atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2012, p. 7. 
142

 Op. cit., p. 12.  
143

 Recuperação de empresas no direito brasileiro. Revista Brasileira de Direito Comparado n. 
32, 2007, p. 73. 
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O princípio da absoluta igualdade entre credores de uma mesma classe 
é típico de concurso de credores, como é o exemplo da falência, já que o 
patrimônio do devedor é a garantia dos credores. Isso ocorre porque o 
processo falimentar se caracteriza como um processo de execução 
coletiva, por meio do qual os credores dividirão, entre si, o patrimônio do 
devedor. 

  

 Além dessas características, o concurso universal de credores envolve 

todos os credores do devedor comum, todas as suas dívidas, ainda que sejam 

dispensadas de habilitação (CTN, art. 187), e todos os seus bens passíveis de 

penhora. Além disso, a destinação dos valores arrecadados pela expropriação 

judicial de tais bens será feita segundo o princípio da igualdade entre os credores 

(par conditio creditorum) e o devedor perderá o direito de livremente administrar 

seus bens e direitos ou deles dispor, podendo, no entanto, ser reabilitado 

posteriormente. Por fim, o procedimento da execução universal prevê a 

participação do administrador da massa e não descuida do aspecto criminal (LRF, 

art. 168 e seguintes). 

  Sobre o tema, Araken de Assis144 destaca que, nessa espécie de concurso 

vigora o princípio da igualdade, ou seja, ―respeitados os privilégios e as 

preferências da lei civil, dentro de cada classe os credores receberão tratamento 

igualitário. O produto da alienação dos bens penhorados ser-lhes-á distribuído 

mediante satisfação proporcional dos valores, observando, naturalmente, o 

privilégio outorgado pela lei para cada espécie de crédito‖. 

  No mesmo sentido a lição de Luiz Fux145, segundo o qual na insolvência 

vigoram os princípios da justiça distributiva e da equidade, de forma que, visando 

não favorecer um credor em detrimento de outros, a lei determina que todos 

recebam proporcionalmente em relação a seus créditos em confronto com as 

forças da massa, ou seja, diferentemente do princípio da preferência ou da 

prioridade – prior in tempore, potior in jure – o qual pressupõe a satisfação de 

todos a seu tempo, vigora na insolvência a regra da igualdade dos credores – par 

conditio creditorum – ―salvo as exceções legais referentes aos direitos reais de 

garantia e os privilégios especiais de certos créditos‖. 

  Resta, portanto, evidente a diferença entre o concurso particular de 
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 Manual ..., 13. ed., p. 934. 
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 Curso de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 1164. 
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credores e o concurso universal, posto que o concurso particular de credores não 

gera os mesmos efeitos da declaração de insolvência objeto do art. 751 do 

CPC/1973; não tem como requisito a insolvência do devedor; não implica na 

convocação dos demais credores comuns, típica da execução universal; não 

importa no vencimento antecipado das outras eventuais obrigações do devedor; 

não provoca a arrecadação de todos os bens do devedor passíveis de penhora; 

não retira do devedor o direito de administrar livremente seus bens ou deles 

dispor; não extingue as obrigações do executado, à exceção, obviamente, dos 

créditos participantes e nos limites do levantamento146; e, em regra, exige do 

participante a prévia execução e constrição sobre o mesmo bem do executado147. 

Limita-se, portanto, o concurso particular de credores ao bem excutido e aos 

credores penhorantes148. 

  Nesse sentido Pontes de Miranda149: 

 

A diferença principal entre eles consiste em que, no concurso de 
credores universal, todos os credores têm de ser citados e o que se 
liquida é todo o patrimônio do devedor. Os credores citados têm de 
comparecer, habilitando-se, pois não se atribui percentagem, ou quanto, 
a quem não se apresenta, ou pede a habilitação e não a obtém (o credor 
pode constar do rol que o devedor apresenta e não se habilitar ou não 
ser admitido). No concurso de credores singular, só os credores que 
figuram no início são credores concursais e, de regra, só os bens que 
foram penhorados podem ser objeto de adimplemento concursal. 

 

 

3.3.2.1 Falência 

 

A doutrina150 destaca que nos primórdios do direito romano, a execução 

tinha caráter universal, pois importava na transmissão ao credor ou credores de 

todo o patrimônio do devedor, passando mais tarde a ser admitida um tipo de 

execução singular ou especial. 
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 ASSIS. Araken de. Manual da Execução. De acordo com o novo CPC e a Lei 13256/2016. 19. 
ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 1233. 
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 STJ, REsp 165.783/SP. 
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Câmara de Direito Público - Rel.: Des. Guerrieri Rezende – data de julgamento: 16/09/2013 – 
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 Tratado de direito privado, p. 131. 
150

 SERPA LOPES, op. cit., p. 399. 



78 
 

Neste caso, se vários credores penhorassem o mesmo bem, a hipótese 

passaria a ser regulada pelo princípio prior in tempore, potior in jure, cabendo a 

preferência, na ausência de credores privilegiados à luz do direito material, ao 

credor que primeiramente houvesse efetuado a penhora, também conhecida 

como preferência processual. 

A legislação medieval seguiu o mesmo princípio, até que a norma 

evoluísse e passasse a considerar todos os credores em igualdade de condições, 

sem levar em consideração o momento das execuções, ―tendência essa que 

logrou êxito no Código Napoleão, que firmou o princípio da distribuição do 

produto, segundo a ordem para os credores privilegiados e hipotecários, e a par 

contributione em relação aos quirografários, critério que preponderou nos códigos 

que lhe seguiram a orientação. Enquanto isto, as legislações germânicas e 

austríacas permaneceram fiéis ao velho princípio da prioridade na execução‖.151 

Segundo leciona Sérgio Campinho152, o vocábulo falência ―deriva do verbo 

falir, do latim fallere, que exprime a idéia de faltar com o prometido, identificando-

se, outrossim, com o verbo enganar. Significa, pois, falha, omissão, traduzindo a 

falta do cumprimento daquilo que foi assumido‖. 

É sinônimo de ―quebra‖ ou ―bancarrota‖ (embora esta não tenha sido 

adotada pelo Código Comercial brasileiro, mas, somente, pelo Código Comercial 

de 1830 para designar a falência fraudulenta153), por corresponder ao hábito dos 

antigos credores de quebrar a banca do comerciante que não honrasse seus 

compromissos. 

As palavras ―quebra‖ (utilizada nas Ordenações do Reino) e ―falência‖ são 

também empregadas com o mesmo significado no art. 798 do Código Comercial 

de 1850. 

Tratando-se de empresário, as regras aplicáveis à quebra constam de 

diploma legal próprio – Lei n. 11.101/05 – que é a lei especial que regula a 

recuperação judicial, extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade 

empresária. 
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3.3.2.1.1 Classificação dos créditos na falência  

 

A classificação dos créditos na falência consta dos arts. 83 e 84 da LRF, a 

qual regula a recuperação judicial, extrajudicial e a falência do empresário e da 

sociedade empresária. 

 

 

3.3.2.2 Insolvência Civil 

 

   Sobre o tema insolvência civil, Elpídio Donizetti154 leciona que: 

 

Processo de execução por quantia certa contra devedor insolvente ou 
simplesmente insolvência civil é um processo de liquidação do 
patrimônio do devedor civil (não empresário), para solução de suas 
obrigações, ao qual concorrem todos os credores. 

 

  Para Humberto Theodoro Júnior155, só é insolvente ―aquele que já teve sua 

condição de insolvente declarada por sentença‖, razão pela qual, além de a 

insolvência não poder ser declarada de ofício, o credor não é obrigado a aforar 

demanda específica para vê-la decretada, podendo, a seu critério, preferir a 

execução particular enquanto encontrar bens passíveis de penhora, ―mesmo que 

o devedor seja patrimonialmente deficitário‖, podendo ocorrer, ainda, que alguém 

seja demandado na qualidade de devedor solvente quando, na verdade, já havia 

deixado de sê-lo. Dessa forma, concluiu o professor mineiro nos seguintes 

termos: 

 

O que não é possível é o manejo da ação individual de execução depois 
de já declarada a insolvência, posto que o juízo do concurso assim 
instaurado, é universal objetiva e subjetivamente, abrangendo todos os 
bens e todos os credores do executado. 

 

  O art. 748 do CPC/1973 (dispositivo ainda em vigor por força da expressa 

previsão constante no art. 1.052 do CPC/2015), determina o seguinte: ―Dá-se a 
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 Curso didático de direito processual civil. 19. ed. completamente reformulada conforme o 
Novo CPC – Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015 e atualizada de acordo com a Lei n. 13.256, 
de 04 de fevereiro de 2016. São Paulo: Atlas, 2016, p. 1249. 
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insolvência toda vez que as dívidas excederem à importância dos bens do 

devedor‖. 

 A finalidade da insolvência civil é a arrecadação dos bens do devedor, não 

empresário, para a posterior liquidação da massa e satisfação dos credores 

segundo a qualidade de seus créditos156. 

  Alguns entendem ser carecedor de interesse processual o credor que, 

ciente da inexistência de bens passíveis de constrição judicial, pretende a 

decretação da insolvência civil do devedor e o ajuizamento da execução por 

quantia certa contra devedor insolvente, posto que tais medidas, gravosas ao 

devedor, não trazem qualquer benefício prático ao credor e levam ao 

indeferimento da petição inicial.157 

                                           
156

 TJSP, Apelação n. 0016355-81.2011.8.26.0008 – Comarca de São Paulo - 14ª Câmara de 
Direito Privado - Rel.: Des. Melo Colombi – data de julgamento: 09/05/2012 – votação por maioria. 
157

 ―Ementa: ACÓRDÃO INTERESSE PROCESSUAL - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA 
CONTRA DEVEDOR INSOLVENTE - Bens passíveis de constrição judicial - Inexistência - 
Decretação da Insolvència da devedora - Descablmento, eis que tal medida, gravosa para o 
devedor, não traz qualquer eficácia prática ao credor - Inviabilidade da execução, caracterizada - 
Análise da doutrina e da jurisprudência - Falta de condições da ação, inegável - Petição Inicial 
Indeferida - Processo extinto - Recurso não provido, (voto 9904) Vistos, relatados e discutidos 
estes autos de APELAÇÃO N° 835.930-8 da Comarca de SANTA IZABEL, sendo apelante 
EDSON DOS SANTOS SILVA e apelado (NADA CONSTA) ACORDAM, em Décima Câmara do 
Primeiro Tribunal de Alçada Civil, por votação unânime, negar provimento ao recurso. 1 - 
Inconformado com a r. decisão que, ao indeferir a petição inicial, extinguiu o processo da ação de 
auto-insolvência civil que ajuizou, apelou o requerente, buscando a sua reforma, a fim de que, 
recebida a exordial, seja determinado o processamento de sua demanda. Recurso tempestivo e 
preparado, com manifestação do Ministério Público contrário ao provimento do recurso. 2-0 apelo 
não pode ser provido, já que inegável a falta de interesse de agir. Com efeito, se não existem bens 
passíveis de constriçâo judicial, descabida se torna a pretendida decretação da insolvència do 
devedor. Aliás, "Não foi por outra razão que o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já se 
manifestou no sentido de que "inexistindo bens penhoráveis não há falar em insolvència, mas em 
estado pessoal de indigência. Inexiste na insolvència o caráter de penalidade pessoal contra o 
devedor" (RJTJSP o- 100/171). A total ausência de bens penhoráveis não configura exatamente a 
insolvência mas, sim, em termos de direito processual civil, um estado pessoal de negligência. 
Enquanto persistir esse estado, nenhum o interesse público da execução, que não se destina a 
perseguir a pessoa mas, sim, os seus bens. A impossibilidade de penhora por ausência de bens 
configura hipótese de inviabilidade da execução, inclusive da execução coletiva. A circunstância 
não assegura ao credor o direito de obter a declaração de insolvència a simples título de sanção 
moral, eis que inexiste na insolvència o caráter de penalidade pessoal contra do devedor" 
(Alexandre de Paula, O Processo Civil à Luz da Jurisprudência, Nova Série, VII/187, verbete n° 
14.011). No mesmo sentido, já se decidiu que "A falta de interesse processual se caracteriza nítida 
na espécie. Nenhuma vantagem poderá advir ao apelante com a declaração de insolvência do 
devedor. Seria medida apenas gravosa ao próprio devedor, mas gratuita, sem eficácia prática. O 
processo executório só se justifica na medida em que se restaura o prejuízo decorrente da 
inadimplência. Não visa a punir o inadimplente. O próprio Código processual vigente oferece 
exemplos dessa filosofia, verbi gratia, os arts. 620, 649, § 2°, entre outros" (RJTARS 36/305). A 
respeito desse tema, é de bom alvitre trazer á baila ensinamento do Des. Antônio Assumpçâo, do 
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, transcrito no voto condutor do acórdão proferido no Recurso 
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  Partindo-se do princípio de que o processo de execução só se sustenta na 

presença de bens passíveis de penhora e considerando que seu objetivo não é 

punir o devedor, conclui-se que, na hipótese de inexistência de bens, nenhuma 

vantagem terá o credor com a declaração de insolvência do devedor, nem haverá 

qualquer sentido na nomeação do administrador da massa ou na convocação dos 

credores, pois nada há a ser arrecadado, o que inviabiliza qualquer execução, 

inclusive a execução coletiva. 

  Julgamentos mais recentes, no entanto, sustentam que, ―embora a 

inexistência de bens seja matéria controvertida para aferir o interesse na 

declaração de insolvência, prevalece a tese de que não é requisito para tal fim‖, 

ou seja, a simples ausência de bens passíveis de penhora no patrimônio do 

devedor não é argumento suficiente a inibir o processamento do requerimento de 

insolvência‖.158 

  Nesse mesmo sentido o STJ ao apreciar o REsp 78966/DF e o REsp 

957639/RS. 

 O STJ159 também já decidiu que a decretação da insolvência civil não 

acarreta a resolução do contrato de alienação fiduciária, sendo o bem vinculado 

                                                                                                                                
Extraordinário n° 105.504-PR, da lavra do Min. Oscar Corrêa: "Mas, como instaurar-se a execução 
coletiva, finalidade precípua da declaração de insolvência, com todas as conseqüências de 
semelhante execução, se não há bens sobre os quais ela haja de recair? Veja-se que a prescrição 
das obrigações interrompida com a instauração do concurso universal de credores, só começa a 
correr no dia em que passar em julgado a sentença que encerrar o processo da insolvência, mas 
como encerrá-lo, se o respectivo encerramento está a pressupor o pagamento integral ou parcial 
aos credores através da liquidação da massa? Seria lícito, declarada a insolvência, deixar o 
processo suspenso, ou mesmo encerrá-lo, sem a execução coletiva? E, se não, como nomear-se 
administrador da massa e convocar-se os credores, se de antemão se sabe que nâo há bens a 
serem arrecadados? Veja-se que o juiz, já na sentença declaratória da insolvência, nomeará, 
dentre os maiores credores, um administrador da massa, e mandará expedir edital, convocando os 
credores para que apresentem, no prazo de vinte dias, a declaração de crédito, acompanhada do 
respectivo título (art. 761 do Código de Processo Civil). Mas tudo em vão, eis que não há bens 
sobre os quais se instaure a execução por concurso universal de credores". Tudo, sem sombra de 
dúvida, seria um trabalho de sisifo. Esse, igualmente, o entendimento de Paulo Furtado, exposto 
em sua obra Execução (Editora Saraiva, n° 233, pág. 312). Registre-se, ainda, que, a prevalecer a 
tese do apelante, estar-se-ia decidindo contrariamente as exigências do bem comum e aos fins a 
que a lei se dirige, estimulando-se o emprego do pedido de insolvência civil, com toda sua carga 
de constrangimento e coação, ao invés do processo de execução e a suspensão dele pela 
ausência de bens penhoráveis até que essa situação se modifique‖. (1º TAC, Apelação n. 
835.930-8 (9150693-14.1998.8.26.0000) – Comarca de Santa Izabel - 10ª Câmara - Rel. Juiz Ary 
Bauer, data de julgamento: 28/08/2001 – votação unânime). 
158

 TJSP, Apelação n. 1014925-19.2015.8.26.0564 – Comarca de São Bernardo do Campo - 14ª 
Câmara de Direito Privado - Rel.: Des. Thiago de Siqueira - data de julgamento: 17/12/2015 – 
votação unânime. 
159

 RHC 7255/SC. 
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insuscetível de arrecadação, razão pela qual o concurso se limita aos credores 

quirografários, não afetando os privilégios legais, sendo irrelevante a ausência de 

habilitação do credor fiduciário. 

 Enfim, a insolvência civil não é um estado de fato, mas de direito, 

pressupondo a qualidade do devedor (civil: pessoa natural ou jurídica), o estado 

real ou aparente de insolvabilidade e a sentença judicial, decisão esta de natureza 

constitutiva, posto que inaugura um novo estado jurídico para o devedor: o estado 

de insolvente160. 

 

  

3.3.2.2.1 Presunção da insolvência civil 

 

  Segundo dispõe o art. 750 do CPC/1973, presume-se a insolvência em 

duas hipóteses: a) quando o devedor não possuir outros bens livres e 

desembaraçados para nomear à penhora; e b) quando forem arrestados bens do 

devedor, com fundamento no art. 813, I, II e III (artigo sem correspondência no 

CPC/2015161). 

 Nas palavras de Luiz Fux162, a presunção da insolvência civil se dá juris 

tantum, ―cabendo ao credor comprovar o fato do qual se infere essa ilação, 

podendo o devedor elidi-la, sem prejuízo de o próprio juiz, de ofício, investigar o 

estado patrimonial do executado em face do interesse geral da universalidade de 

credores‖. 

 

 

3.3.2.2.2 Declaração da insolvência civil  

 

  A declaração da insolvência civil se dá pela via judicial, a requerimento do 

credor, em procedimento previsto no CPC/1973, cuja redação foi mantida pela 

                                           
160

 DONIZETTI, Elpídio, op. cit., p. 1251. 
161

 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; WAMBIER, Luiz Rodrigues. Novo código de processo civil 
comparado: artigo por artigo. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 550. 
162

 Op. cit., p. 1166. 
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atual legislação163. 

  Tal declaração tem sua razão de ser na efetivação da execução coletiva, 

com a abertura do concurso universal de credores, em contraposição à execução 

individual.164 

 

 

3.3.2.2.3 Efeitos da insolvência civil 

 

  Determina o art. 752 do CPC/1973 que, declarada a insolvência, o devedor 

perde o direito de administrar seus bens e deles dispor, até a liquidação total da 

massa. 

  O devedor insolvente pode perder, também, a administração da pessoa 

jurídica da qual eventualmente seja responsável, sendo bloqueados os valores 

por ela auferidos. Paralelamente a tais medidas, a administração da massa passa 

a ser exercida por um administrador judicial165 nomeado pelo juízo, o qual atua no 

interesse geral dos credores comuns.166 

                                           
163

 CPC/2015. ―Art. 1.052. Até a edição de lei específica, as execuções contra devedor insolvente, 
em curso ou que venham a ser propostas, permanecem reguladas pelo Livro II, Título IV, da Lei no 
5.869, de 11 de janeiro de 1973‖. 
164

 ―O Código de Processo Civil admite a declaração de insolvência, por intermédio do respectivo 
processo, a requerimento do credor (art. 754, CPC) ou do próprio devedor (art. 759, CPC), criando 
a execução coletiva, com o concurso universal de credores, em contraposição a execução 
individual. Instaura-se a execução coletiva, decorrente devedor, quando constata-se que seus 
bens são insuficientes suas dívidas (art. 748, CPC). Ou, na lição de Araken de Assis, deve ser a 
insolvência "compreendida como insuficiência dos bens expropriáveis no patrimônio executivo 
para atender os créditos exigiveis (art. 748)". Ou ainda, na lição de Prietro-Castro, transcrita por 
Humberto Theodoro Júnior, 'pode-se definir a execução coletiva ou concursal como o processo 
"que se observa quando existe um patrimônio que há de responder por um conjunto de dívidas, 
constitutivas de outros tantos créditos em favor de uma pluralidade de credores, e é insuficiente, 
no momento, para satisfazer a todos esses créditos em sua integral idade". (TJSP – Apelação n. 
9036076-07.1999.8.26.0000 – Comarca de São Carlos – 6ª Câmara do Extinto Primeiro Tribunal 
de Alçada Civil - Rel.: Des. Newton Neves – data do julgamento: 01/03/2005 – votação unânime). 
165

 ―O administrador passa a ser longa manu do juízo, administrando a massa de bens a serviço 
dos credores porquanto a insolvência revelou a inaptidão do devedor para fazê-lo. Essa massa 
tem como destinação específica a satisfação coletiva‖ (FUX, Luiz.,op. cit., p. 1169). 
166

 ―INSOLVENCIA CIVIL - Declaração de insolvencia - Empresa constituída pelo devedor-
insolvente, da qual é sócio majoritário - Decretação de perda da administração da pessoa jurídica 
e bloqueio dos valores por ela auferidos - Cabimento - Devedor declarado insolvente perde o 
direito de administrar os seus bens, nos termos do artigo 752, do Código de Processo Civil - 
Administração da massa exercida por administrador nomeado pelo juízo, que atua no interesse 
geral dos credores comuns - Decisão mantida - Recurso desprovido‖. (TJSP – Apelação n. 
0080166-78.2007.8.26.0000 (7.200.496-7) – Comarca de Estrela D´Oeste - 11ª Câmara de Direito 



84 
 
  Segundo Luiz Fux167, a ―universalidade do juízo arrasta todas as execuções 

em curso, bem como as ações executivas latu senso que visem aos bens 

componentes da massa‖. 

 

 

3.3.2.2.4 Legitimidade para o requerimento de insolvência civil 

 

  Conforme determina o CPC/1973, podem requerer a insolvência civil do 

devedor o credor (art. 754) ou o próprio devedor ou seu espólio (art. 759). Porém, 

o STJ já se manifestou no sentido de que o requerimento de insolvência civil feito 

pelo credor detentor de crédito privilegiado implica na renúncia, implícita, de seu 

privilégio.168 

  Pietro Castro169 lembra que a insolvência requerida pelo próprio credor diz-

se ―voluntária‖, enquanto a postulada pelos credores denomina-se ―necessária‖. 

 

 

3.3.2.2.5 Administração da massa 

 

  A exemplo do que ocorre no âmbito falimentar, a atuação do administrador 

é essencial ao prosseguimento da insolvência civil. 

  Caso não haja credor interessado na assunção da administração da 

massa, não se justifica o prosseguimento do feito.170 

 

 

                                                                                                                                
Privado - Rel.: Des. Renato Rangel Desinano – data do julgamento: 29/04/2008 – votação 
unânime). 
167

 Op. cit., p. 1168. 
168

 STJ, REsp 488432/MG. 
169

 In: FUX, Luiz. Curso de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 1170. 
170

 ―Insolvência civil - Recusa do único credor em exercer a administração da massa - Nomeação 
de administrador que é inviável dada a falta de recursos para remunerá-lo - Falta de interesse 
superveniente - Extinção – Cabimento - A exemplo do que acontece no processo falimentar, a 
atuação do administrador é essencial ao prosseguimento do feito. Tendo em vista que nenhum 
credor tem interesse em assumir a administração da massa, tampouco o devedor poderia exercer 
tal função, não se justifica o prosseguimento da execução. Recurso improvido‖ (TJSP – Apelação 
n. 0126665-09.2010.8.26.0100 – Comarca de São Paulo - 7ª Câmara de Direito Privado - Rel.: 
Des. Luís Mário Galbetti – data do julgamento: 26/06/2013 – votação unânime). 
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3.3.2.2.6 Verificação e classificação dos créditos na insolvência civil 

 

  Quando se trata de execução singular, não há qualquer dificuldade na 

distribuição do valor arrecadado com a expropriação judicial dos bens do devedor, 

posto que tal valor será entregue ao credor até a satisfação de seu crédito. 

  Dessa forma, satisfeito o principal, juros, custas e honorários, a importância 

que sobejar será restituída ao executado (CPC, art. 907). 

  Porém, havendo multiplicidade de penhoras sobre o mesmo bem ou 

preferência de terceiros (privilégios ou direitos reais) sobre o bem constrito, será 

necessária a abertura do concurso de preferências171, ocasião na qual os 

exequentes formularão suas pretensões, sendo certo que, em primeiro lugar, 

serão contemplados os créditos cuja natureza é derivada do direito material e, na 

sequência, os créditos quirografários, quais sejam, os créditos despidos de 

qualquer privilégio, quando a preferência será deferida ao credor que 

primeiramente efetuou a penhora, posto que a anterioridade da penhora garante a 

prioridade no recebimento, ou, nas palavras de Araken de Assis, caso não haja 

preferência a ser respeitada, vale a regra prior in tempore, potior in jure, ou seja, o 

credor que primeiro penhorou receberá o que lhe é devido em primeiro lugar.172 

  Em seguida, apresentadas as razões pelos credores, o juiz decidirá acerca 

do destino do valor arrecadado a partir da expropriação dos bens do devedor 

comum. 

 Nesse aspecto, destaca Carlos Roberto Gonçalves que, em regra, o crédito 

real prefere ao pessoal ―ainda que privilegiado‖173, mas lembra que tal regra sofre 

exceções, a exemplo do disposto no parágrafo único do art. 1.422 do Código Civil, 

que trata das dívidas que, em virtude de outras leis, devam ser satisfeitas 

                                           
171

 CPC/2015. ―Art. 909. Os exequentes formularão as suas pretensões, que versarão unicamente 
sobre o direito de preferência e a anterioridade da penhora, e, apresentadas as razões, o juiz 
decidirá‖. 
172

 ―Vale o antigo brocardo prior in tempore, potior in iure. Através dela, credores de classe idêntica 
– quirografários –, baseados na agilidade da sua execução sobre o patrimônio do obrigado – no 
qual, de resto, ostentam igual direito de se satisfazerem –, logram prioridade de caráter 
processual, que beneficia quem penhorou em primeiro lugar, em relação ao segundo penhorante, 
e assim sucessivamente, até o esgotamento do valor do bem. Tem o credor ocupante do segundo 
lugar direito às ―sobras‖, ou ao quociente‖. Araken de Assis. Manual da Execução. 13. ed. rev., 
ampl. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 933.  
173

 Direito civil brasileiro: direito das coisas, p. 536. 
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precipuamente a quaisquer outros créditos (custas judiciais, despesas com a 

conservação da coisa, dívidas salariais e tributárias, etc.). 

  Nesse sentido, segundo o magistério de Sérgio Shimura174, no ―certame 

envolvendo apenas credores quirografários, vige o princípio prior tempore, potior 

in jure, consagrado no art. 612 do CPC, pelo qual tem preferência o credor que 

logrou penhorar em primeiro lugar‖. 

  Caso contrário, havendo pluralidade de credores preferenciais, o dinheiro 

será distribuído entre eles conforme a ordem das respectivas preferências, nos 

termos do disposto no art. 908 do CPC em vigor. Nesse sentido já se manifestou 

o STJ: 

 

AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL 
HIPOTECADO POR DIFERENTE CREDOR. PREFERÊNCIA DO 
CREDOR HIPOTECÁRIO, QUE NÃO FOI INTIMADO DA HASTA 
PÚBLICA. NULIDADE DA ARREMATAÇÃO. I - Conforme a regra geral 
(CPC, art. 711), o primeiro no tempo tem preferência no direito - prior in 
tempore, potior in iure -. Ressalva foi feita, todavia, à existência de título 
legal à preferência, o que vale dizer que o produto da arrematação só 
deve ser distribuído com observância da anterioridade das penhoras 
(título de preferência decorrente de direito processual) se inexistir 
preferência fundada em direito material (como a decorrente de hipoteca 
ou crédito trabalhista). 
(...) 
(AgRg nos EDcl no REsp 775723/SP – Rel.: Min. Sidnei Beneti – 3ª T. - 
Julgamento: 20/05/2010 – Publicação DJe: 09/06/2010) 

 

  Percebe-se que a execução particular e o concurso de preferências diferem 

da insolvência civil em vários aspectos, a exemplo do procedimento, dos 

princípios e, principalmente, do destino do valor arrecadado. Nesse sentido, 

confira-se:   

 

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INSOLVÊNCIA CIVIL 
DECRETADA. INEXISTÊNCIA DE BENS ARRECADÁVEIS. PEDIDO 
DE ARQUIVAMENTO TEMPORÁRIO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO 
DO MÉRITO POR INÉRCIA DO ADMINISTRADOR. 
IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO DO INSOLVENTE. 
UNIVERSALIDADE E PREDOMINÂNCIA DO INTERESSE PÚBLICO. 
INSUBORDINAÇÃO À VONTADE DAS PARTES. 
1. A execução contra devedor insolvente (CPC/73, arts. 612 c/c 751,III) 
tem nítida feição de falência civil, sendo, em verdade, execução por 
concurso universal de credores em detrimento de devedor sem 
patrimônio suficiente para com as suas obrigações, tendo seu 

                                           
174

 Título executivo. 2. ed. ampl. e atual. São Paulo: Método, 2005, p. 484. 
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procedimento desdobrado em duas fases: a primeira, de natureza 
cognitiva, e a segunda, de índole executiva. 
2. Na segunda fase, o Juízo universal, propondo-se a liquidação de todo 
o patrimônio do executado, unifica a cognição relativamente às questões 
patrimoniais e torna real e efetiva a aplicação do princípio da igualdade 
entre os credores (par conditio creditorum). Nesta fase, instaura-se o 
concurso universal, no qual o juízo procede à análise da situação dos 
diversos credores, fixa-lhes as posições no concurso e determina a 
organização do quadro geral de credores (art. 769 do CPC), privando o 
devedor da administração e disponibilidade de seu patrimônio, surgindo 
a figura do administrador, que exercerá suas atribuições sob a 
supervisão do juiz (art. 763 do CPC).  
3. Na insolvência civil, todo o impulso da execução concursal, até sua 
efetiva conclusão, compete à iniciativa oficial, sendo que a execução do 
insolvente, justamente pela sua universalidade e pela predominância do 
interesse público que a envolve, não se subordina à vontade das partes, 
para extinguir-se, como se dá com a execução singular.  
4. Na hipótese, o magistrado não poderia ter extinto o processo, sem 
julgamento do mérito, por inércia ou desídia do administrador.  
5. Recurso especial provido. (REsp 1257730/RS – Rel.: Min. Luis Felipe 
Salomão – 4ª T – Julgamento: 03/05/2016 – Publicação DJe: 
30/05/2016) 

 

  Nesse sentido, Luiz Fux175 leciona que o processo de insolvência civil se 

submete a um rito bifásico, sendo a primeira fase – cognitiva – destinada à 

declaração judicial da insolvabilidade, onde são dirimidas diversas questões 

acerca da competência do juízo ou da legitimidade ativa, enquanto a segunda – 

execução – se encontra vinculada à arrecadação dos bens, verificação e 

arrecadação dos créditos, apuração do ativo e liquidação do passivo, com o 

pagamento aos credores.  

  A respeito do tema, vejamos o pronunciamento do TJSP: 

 

Na primeira sua fase, o processo de insolvência civil dispensa a prova de 
existência de bens penhoráveis e de credores habilitados. Na segunda 
fase, se não há bens penhoráveis há o sobrestar no andamento do feito, 
como em qualquer outra execução individual. Se, a final, ficar constatada 
a existência de bens suficientes para o pagamento de todos os credores 
que se habilitarem, mesmo que um único, o devedor voltara in bonis, 
porque todas as suas dívidas estarão extintas, nos termos da lei. 3. É o 
que basta para reformar a sentença que decretou a extinção da 
execução coletiva proposta pelo devedor contra os seus credores, 
determinando o prosseguimento do feito com a nomeação de 
administrador, dativo que seja, se nenhum credor se habilitar e aceitar o 
encargo. 
(TJSP, Apelação n. 0012711-89.2007.8.26.0358 – Comarca de Mirassol 
- 38ª Câmara de Direito Privado – Rel.: Des. Maury Bottesini - data do 
julgamento: 23/03/2011 – votação unânime). 

                                           
175

 Op. cit., p. 1169. 
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O art. 955 do CC determina que se proceda à declaração de insolvência 

toda vez que as dívidas excedam à importância dos bens do devedor, enquanto o 

art. 957 consagra o princípio da par conditio creditorum, típico das execuções 

universais, ao dispor que não havendo título legal à preferência (art. 958), terão 

os credores igual direito sobre os bens do devedor comum. 

Tal dispositivo é complementado pelo disposto no art. 962, cuja redação 

determina que, quando concorrerem aos mesmos bens, e por título igual, dois ou 

mais credores da mesma classe especialmente privilegiados, haverá entre eles 

rateio proporcional ao valor dos respectivos créditos, se o produto não bastar para 

o pagamento integral de todos. 

 Por fim, o art. 961 do Código Civil informa a classificação dos créditos na 

insolvência civil, ao dispor que o crédito real prefere ao pessoal de qualquer 

espécie, enquanto o crédito pessoal privilegiado prefere ao simples e, finalmente, 

o privilégio especial prefere ao geral. 

Clovis Bevilaqua176 esclarece a razão da preferência do crédito real sobre o 

pessoal: 

 

A preferência do crédito real sobre o pessoal, resulta da propria natureza 
do direito. O real está vinculado ao bem, ou porque este se acha na 
posse do credor, para segurança da dívida, como no penhor, ou porque 
entre a dívida e o bem se estabelece um vinculo, que o submette ao 
cumprimento da obrigação, que o onera, e como que separa para esse 
effeito. O credito pessoal attinge aos bens através da pessôa do 
devedor, não os vincula directamente. 

 

 Sobre o tema, Mário Luiz Delgado Régis177 lembra que crédito pessoal 

privilegiado é ―aquele que goza de privilégio, geral ou especial, preferindo ao 

crédito simples ou quirografário‖, e conclui: 

 

O rateio far-se-á entre os credores privilegiados da mesma classe e igual 
título. Assim, não haverá concorrência entre os credores com garantia 
real e credores privilegiados nem entre credores com privilégio especial 
e credores com privilégio geral, já que os primeiros sempre preferem aos 
segundos (art. 961). Créditos hipotecários só concorrem com outros 
credores hipotecários, e assim por diante. 
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 Codigo civil dos Estados Unidos do Brasil commentado, p. 343. 
177

 Op. cit., p. 942. 
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  Segundo o magistério de Elpídio Donizetti178, o quadro geral dos credores 

admitidos no processo de insolvência deve obedecer à seguinte ordem (a qual 

não inclui os créditos extraconcursais pois os mesmos são pagos antes mesmo 

do rateio): 1º) créditos tributários; 2º) créditos trabalhistas; 3º) créditos com 

direitos reais de garantia; 4º) créditos com privilégio especial; 5º) créditos com 

preferência geral; e 6º) créditos quirografários. 

 Elpídio Donizetti justifica a preferência do crédito tributário aos demais em 

função do disposto no art. 31 da LEF179 e, no que tange aos créditos trabalhistas, 

ressalva que a Lei n. 6.449/97180 alterou o § 1º, da Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT). 

  Com todo o respeito devido ao eminente doutrinador, não podemos 

concordar com a ordem concursal sugerida pelo mesmo, posto que à execução 

concursal deve ser aplicada, analogicamente, a legislação falimentar181, o que, 

por si só, seria suficiente para alterar a classificação das três primeiras 

modalidades de crédito, passando as mesmas a figurar na seguinte ordem: 1º) 

créditos trabalhistas; 2º) créditos com direito real de garantia; e 3º) créditos 

tributários.   

 

 

3.3.2.2.7 Saldo devedor 

 

  Determina o CPC/1973, em seu art. 774, que, uma vez liquidada a massa 

sem que os credores tenham sido integralmente satisfeitos, o devedor insolvente 

continuará obrigado pelo saldo devedor. 

  Além disso, pelo pagamento do saldo devedor responderão todos os bens 

passíveis de penhora que o devedor adquirir, até que seja declarada a extinção 

de suas obrigações (art. 775), os quais poderão ser arrecadados nos autos do 

                                           
178

 Op. cit., p. 1256. 
179

 Art. 31 - Nos processos de falência, concordata, liquidação, inventário, arrolamento ou 
concurso de credores, nenhuma alienação será judicialmente autorizada sem a prova de quitação 
da Dívida Ativa ou a concordância da Fazenda Pública.  
180

 BRASIL (1977). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6449.htm>. Acesso 
em: 30 ago. 2017. 
181

 LRF, art. 83. 
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mesmo processo, a requerimento de qualquer credor incluído no quadro geral 

objeto do art. 769, procedendo-se à sua alienação e à distribuição do valor 

arrecadado dentre os credores, na proporção dos seus saldos (art. 776). 

 

 

3.3.2.2.8 Extinção das obrigações 

 

Quanto à extinção das obrigações, os artigos 777 a 782 do CPC/1973 

determinam que a prescrição das obrigações, interrompida com a instauração do 

concurso universal de credores, recomeça a correr no dia em que passar em 

julgado a sentença que encerrar o processo de insolvência, sendo consideradas 

extintas todas as obrigações do devedor após o decurso do prazo de cinco anos, 

contados da data do encerramento do processo de insolvência, sendo, então, 

lícito ao devedor requerer ao juízo da insolvência a extinção das obrigações, 

sendo a decisão que acolher a extinção publicada por edital, ficando o devedor, a 

partir de então, habilitado a praticar todos os atos da vida civil. 

Sobre o tema, Luiz Fux lembra que: ―Diferenciam-se, assim, a ―extinção do 

processo de insolvência‖ e a ―extinção das obrigações do insolvente‖. A decisão 

que encerra o processo de insolvência figura como termo a quo da prescrição das 

obrigações‖.182 

Por seu turno, Elpídio Donizetti183 lembra que o procedimento de 

insolvência pode comportar até cinco sentenças distintas: a) a que decreta a 

insolvência (CPC/1973, art. 755); b) a que decide a impugnação do crédito 

habilitado (art. 772); c) a que aprova o quadro geral de credores (art. 771); d) a 

que encerra o processo de insolvência (art. 777); e e) a que extingue as 

obrigações (art. 782). 

 

 

3.3.2.3 Liquidação Extrajudicial 

 

                                           
182

 Op. cit., p. 1176. 
183

 Op. cit., p. 1258. 
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  Segundo o magistério de Luiz Fux184, a liquidação extrajudicial é 

endereçada às instituições financeiras e é ―regulada pela draconiana legislação 

do mercado de capitais‖. 

  Sobre o tema, Pontes de Miranda185 leciona que na ―liquidação coativa 

administrativa, já se liquida e se distribui, sob a vigilância e a decisão de 

autoridade administrativa‖. 

  A Lei n. 6.024/74186, que dispõe sobre a intervenção e a liquidação 

extrajudicial de instituições financeiras, determina: 

 

Art . 22. Se determinado o prosseguimento da liquidação extrajudicial o 
liquidante fará publicar, no Diário Oficial da União e em jornal de grande 
circulação do local da sede da entidade, aviso aos credores para que 
declarem os respectivos créditos, dispensados desta formalidade os 
credores por depósitos ou por letras de câmbio de aceite da instituição 
financeira liquidanda.  
Art . 25. Esgotando o prazo para a declaração de créditos e julgados 

estes, o liquidante organizará o quadro geral de credores e publicará, na 

forma prevista no artigo 22, aviso de que dito quadro, juntamente com o 

balanço geral, se acha afixado na sede e demais dependências da 

entidade, para conhecimento dos interessados. 

Art . 34. Aplicam-se a liquidação extrajudicial no que couberem e não 
colidirem com os preceitos desta Lei, as disposições da Lei de Falências 
(Decreto-lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945), equiparando-se ao 
síndico, o liquidante, ao juiz da falência, o Banco Central do Brasil, sendo 
competente para conhecer da ação revocatória prevista no artigo 55 
daquele Decreto-lei, o juiz a quem caberia processar e julgar a falência 
da instituição liquidanda. 

 

  Sendo assim, o princípio da liquidação extrajudicial é o mesmo da falência 

ou da insolvência civil, qual seja a execução universal dos bens do devedor 

comum. 

  Tal raciocínio encontra amparo em diversos julgamentos prolatados pelo 

TJSP, senão vejamos: 

 

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO- Arrendamento Mercantil - 
Revisão Contratual - Execução - Ofício ao Banco Central - Fiscalização e 
Liquidação Extrajudicial da Executada - Credor Individual - Inviabilidade - 
Recurso Improvido.  

                                           
184

 Op. cit., p. 1165. 
185

 Tratado de direito privado, p. 93. 
186

 BRASIL (1964). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6024.htm>. Acesso 
em: 12 abr. 2017. 
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Na forma prevista pela Lei n° 6.024/74 as instituições financeiras estão 
sujeitas a um regime de execução concursal de natureza extrajudicial.

187 

 

  Em outra oportunidade, o referido Tribunal decidiu: 
 

LIMINAR - Medida cautelar de arresto - Pretensão formulada contra 
administradora de consórcios em regime de liquidação extrajudicial 
decretada pelo BACEN - Inadmissibilidade da sua concessão em prol de 
consorciado, em detrimento da execução concursal assemelhada à 
falimentar própria daquele regime - Não preenchimento, ademais, dos 
requisitos do art. 814 do CPC - Agravo não provido (Voto 6357).

188
 

 

  No mesmo sentido os julgamentos proferidos pelo TJSP e pelo extinto 

Primeiro Tribunal de Alçada Civil do Estado de São Paulo (TAC) nos seguintes 

recursos: Agravo de Instrumento n. 9038006-11.2009.8.26.0000 – Comarca de 

Presidente Prudente - 4ª Câmara de Direito Privado, Apelação com Revisão n. 

9107841-28.2005.8.26.0000 – Comarca de Ribeirão Preto - 14ª Câmara de Direito 

Privado e Agravo de Instrumento n. 0079454-35.2000.8.26.0000 – Comarca de 

Santos - 6ª Câmara do extinto 1º Tribunal de Alçada Civil do Estado de São 

Paulo. 

  Não é outro o entendimento do STJ189, conforme recente decisão da lavra 

da Terceira Turma, a qual definiu que a regência da liquidação extrajudicial de 

cooperativa de crédito se encontra vinculada à Lei n. 6.024/76 e, 

subsidiariamente, à LRF, em face e sua natureza jurídica de instituição financeira 

não-bancária. Confira-se: 

 

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 
RESCISÓRIA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COOPERATIVA DE 
CRÉDITO. AÇÃO INDIVIDUAL. COMPENSAÇÃO DE DÉBITO E 
RESTITUIÇÃO DE VALORES. SUBMISSÃO À LIQUIDAÇÃO 
EXTRAJUDICIAL. ARTS. ANALISADOS: 1º, 3º, 15, 18 E 34 DA LEI Nº 
6.024/76; 73, 76, 78 e 116 da LEI Nº 5.764/71; E 46 DO DECRETO-LEI 
Nº 7.661/45. 
 
1. Ação rescisória ajuizada em 17/9/2008. Recurso especial concluso ao 
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 TJSP – Agravo de Instrumento n. 0038123-63.2006.8.26.0000 (1064980-0/4) – Comarca de 
São Caetano do Sul – 35ª Câmara da Seção de Direito Privado - Rel.: Des. Egidio Giacoia – data 
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Gabinete em 27/9/2011. 
2. Ação rescisória que discute a existência de violação literal de 
dispositivo de lei em demanda originária de compensação de débito e 
restituição de valores proposta após o deferimento de liquidação 
extrajudicial de cooperativa de crédito. 
3. A liquidação extrajudicial de cooperativa de crédito deve atender os 
dispositivos da Lei 6.024/76 e da Lei de Falência subsidiariamente, 
porquanto têm natureza jurídica de instituição financeira não-bancária. 
4. Configurada a violação literal de dispositivos legais, deve-se proferir 
de imediato novo julgamento, mormente quando o acórdão cassado 
debatia questão eminentemente de direito. 
5. Deferida a liquidação extrajudicial de cooperativa de crédito pelo 
Banco Central do Brasil, a satisfação dos direitos de crédito contra a 
cooperativa liquidanda deverá ser realizada coletivamente, por rateio e 
respeitada a ordem de preferências legais. 
6. A compensação de débitos e créditos embora admitida deverá ser 
realizada no bojo do procedimento de habilitação, com os instrumentos 
de impugnação previstos na Lei nº 6.024/76, e não em ação individual. 
7. Recurso especial provido para cassar o acórdão rescindendo e, em 
novo julgamento da demanda de fundo, negar provimento à apelação 
[grifo nosso].  

 

  No mesmo sentido o REsp. 794.364-SP190, onde restou decidido que as 

arrematações efetivadas após a declaração de insolvência, mesmo que anteriores 

ao trânsito em julgado, seguem a regra do art. 762, § 2º, do CPC/1973191, senão 

vejamos: 

 

Não há diferenças fundamentais nos procedimentos da insolvência civil e 
da falência. São ambos execuções coletivas, motivadas pela 
impossibilidade - de fato ou presumida - do devedor pagar seu débito. 
Por isso, a aplicação subsidiária e analógica da Lei de Falências onde é 
omisso o CPC, e vice-versa, é admissível. 

 

 

3.4 Privilégio 

  

  Conforme esclarece Mário Luiz Delgado Régis, com arrimo na lição de 

Hector Lafaille, a origem da palavra ―privilégio‖ vem do latim – privilegium – e 

significa ―lei instituída em benefício privado‖. 

                                           
190

 Disponível em: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=21303
78&num_registro=200501847291&data=20061218&tipo=91&formato=PDF. Acesso em: 23 abr. 
2017. 
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entrando para a massa o produto dos bens.  

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=2130378&num_registro=200501847291&data=20061218&tipo=91&formato=PDF
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=2130378&num_registro=200501847291&data=20061218&tipo=91&formato=PDF


94 
 
  Segundo o magistério de José Roberto Neves Amorim192: ―Considera-se 

privilégio o direito pessoal que o credor tem de ser pago antes dos demais pela 

qualidade de seu crédito, conferindo-lhe prioridade no recebimento‖. 

  No que tange aos direitos reais, o mesmo autor esclarece que são a 

hipoteca, o penhor, a anticrese e a alienação fiduciária. 

 A primeira característica que se destaca do privilégio é seu caráter de estrita 

legalidade. Em outras palavras, todo privilégio deriva exclusivamente da lei. Além 

disso, paralelamente à sua necessária previsão legal, o privilégio é involuntário, 

ou seja, sua incidência sobre o patrimônio do devedor independe de sua vontade, 

mas diretamente da lei, de forma que o privilégio adere como uma garantia ao 

crédito independentemente da vontade de seu titular. 

  Portanto, a previsão legal do privilégio tem origem na política legislativa, a 

qual prioriza determinados tipos de crédito que, aos olhos do legislador, merecem 

ser beneficiados em detrimento dos demais, ou seja, a qualidade do crédito é 

utilizada como referência na ordem de preferência creditória por expressa 

disposição legal. 

  Dessa forma, não se deve confundir o privilégio com o direito real de 

garantia, pois, embora ambos encontrem expressa previsão na legislação, o 

direito real de garantia depende da vontade das partes e, sendo um acessório, 

não tem vida própria senão enquanto vinculado à operação principal que está a 

garantir. Por seu turno, o privilégio age de forma silenciosa e independentemente 

da vontade das partes envolvidas, atuando exclusivamente em função da causa 

do crédito do qual se originou. 

  No que tange à interpretação, o privilégio deve ser interpretado 

restritivamente, especialmente em face de seu caráter involuntário e da ausência 

de publicidade, eis que o mesmo independe de registro. 

  Dessa forma, considerando que o patrimônio do devedor, em sua essência, 

representa a garantia genérica de ―todos‖ os seus credores, a admissão de um rol 

de credores privilegiados não deve se dar de forma ampla, sob pena de se 

beneficiar demasiadamente uma minoria de credores em detrimento da maioria, 
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911. 



95 
 
invertendo-se a lógica do sistema. 

  A respeito do tema, a antiga redação do art. 2095 do Código Civil francês 

definia privilégio nos seguintes termos: ―Le privilège est un droit que la qualité de 

la créance donne à un créancier d'être préféré aux autres créanciers, même 

hypothécaires,‖ o que levou Baudry-Lacantinerie e Loynes193 a afirmarem que o 

legislador enxerga no privilégio um direito de preferência.  

 Tratando dos princípios que regem os privilégios, Clovis Bevilaqua194 

conclui que: a) resultam de expressa determinação legal, ou seja, não podem ser 

estabelecidos por convenção das partes; e b) nos privilégios, não se atende à 

prioridade, mas, sim, à causa. 

  Leciona Pontes de Miranda195 que o ―conceito de privilégio não é de direito 

material, privatístico, nem de direito processual. É de direito material mas 

publicístico: nasce no direito pré-processual, como um dos conceitos que servem 

à promessa estatal da tutela jurídica‖, de forma que a ―regra jurídica de 

privilegiação dá ao credor, que mereceu da lei essa preferência, a pretensão a ser 

satisfeito, pelo Estado, o seu crédito, antes dos outros créditos‖. 

  Clovis Bevilaqua196 arremata: ―Privilégio é a qualidade que a lei confere ao 

credito pessoal, de ser pago de preferencia aos outros‖, destacando a 

impossibilidade de sua previsão por mera convenção entre as partes, já que sua 

matriz é a própria lei. 

  No mesmo sentido o magistério de Chironi197, para quem ―Il privilegio, 

propriamente detto, è ―diritto di prelazione che la legge concede in riguardo a la 

causa del credito, (C. 1952)‖. 

  Segundo o entendimento de Maggiore198, não se deve confundir o privilégio 

com os direitos reais a exemplo da hipoteca ou do penhor, posto que, enquanto 
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 Op. cit., p. 405. 
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 Codigo civil dos Estados Unidos do Brasil commentado, p. 339. 
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 Tratado de direito privado, p. 221 e 215. 
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 Codigo civil dos Estados Unidos do Brasil commentado, p. 339. 
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 Istituzioni di diritto civile italiano: parte speciale. v. 1 ..., p. 415. 
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 ―La prima divergenza dei privilegi dal pegno e dall‘ ipoteca si riscontra nella fonte stessa da cui 
hanno origine. Così se pegno e ipoteca derivanno da un atto di volontà delle parti (eventualmente 
presunta: ipoteca legale), i privilegi, sia pure in considerazione della causa del credito, vengono 
accordati dalla legge. È cioè la legge che prevede se il credito, nella particolari ipotesi, debba 
essere rafforzato o meno mediante l‘attribuzione del privilegio‖. MAGGIORE, Giuseppe Ragusa. Il 
sistema dei privilegi nel fallimento. Milano: Giuffrè, 1968, p. 197. 
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estes derivam de um ato de vontade, aquele tem sua origem vinculada à causa do 

crédito. 

A importância da identificação do objeto do privilégio guarda estreita relação 

com a delimitação do alcance do poder do credor nos aspectos subjetivo e 

objetivo.199 

Apesar de seu caráter pessoal, Bevilaqua200 destaca que, em casos 

excepcionais, o privilégio deveria ser respeitado mesmo em face da hipoteca, 

conforme se observa da redação dos arts. 1.560 e 1.564 do CC/1916201, os quais 

priorizavam ―a dívida proveniente de salários do trabalhador agrícola, afim de ser 

pago pelo produto da colheita para a qual houver concorrido com o seu trabalho, 

precipuamente a quaisquer outros créditos‖ (CC, art. 759, parágrafo único) e ―as 

custas judiciais de sua execução, bem como as despesas de conservação com 

ele feitas por terceiro, mediante consenso do devedor e do credor, depois de 

constituída a hipoteca‖ (CC, art. 1.564). 

Segundo Mazzoni202, o Codice Civile italiano de 1865 previa duas categorias 

de privilégio sobre móveis: o geral e o especial (art. 1.955), sendo gerais ―i 

privilegi che comprendono tutti beni mobili del debitore e especiais quelli che 

colpiscono determinati mobili (art. cit.)”. 

Dentre os privilégios gerais destacavam-se as despesas judiciais, os 

funerais, as despesas médicas, os alimentos ministrados ao devedor e seus 

familiares e as pessoas a seus serviços durante seus últimos seis meses de vida 

e os créditos devidos ao Estado no ano em curso e no anterior, enquanto os 

privilégios especiais eram em maior número, com destaque para os privilégios 

vinculados ao contrato de locação. 
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 ―3. L‘individuazione dell´oggetto del privilegio è necessaria per la delimitazione del potere del 
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Sobre a diferença entre o privilégio e a hipoteca à luz do Codice Civile de 

1865, Mazzoni203 esclarece que ―i privilegi differiscono dalle ipoteche in ragione 

del criterio che serve a determinarei il loro rispettivo ordine‖. E prossegue: 

 

Infatti l‘ordine di prelazione fra più crediti privilegiati è determinato 
secondo il grado di favore che merita la causa dei vari crediti (art. 1953, 
capov.), senza nessun riguardo alla data, sicchè il credito di data più 
recente può essere preferito all‘antico, per avere causa più meritevole 
dell‘altro. Al contrario, l‘ordine fra le ipoteche è fissato dal numero 
d‘ordine della loro iscrizione (art. 2007). Ma in qualche raro caso possono 
trovarsi in concorso fra loro crediti privilegiati (artt. 1956, 1963), come 
anche crediti ipotecari (art. 2009). 

 

A doutrina italiana do início do século XX se dividia entre diversas teorias 

acerca da natureza jurídica do privilégio204. Tais teorias o classificavam ora como 

um direito real, como o penhor ou a hipoteca, ora como um simples direito de 

preferência na repartição do valor obtido a partir da expropriação dos bens do 

devedor (Codice Civile de 1865, art. 1952). 

Havia, ainda, uma terceira teoria, a qual classificava apenas o privilégio 

especial sobre imóveis como direito real, enquanto os demais - privilégio geral e 

privilégio sobre móveis – como um simples direito de preferência.  

O Codice Civile italiano de 1865, em seu art. 1952, definiu privilégio da 

seguinte forma: ―Il privilegio è un diritto di prelazione che la legge accorda in 

riguardo alla causa del credito‖.  

Para Stolfi205, tal artigo, combinado com os artigos 1953206, 1955207 e 1961208 

do mesmo diploma legal, apresente quatro elementos característicos, quais 

sejam: “a) è un favore accordato dalla legge; b) in considerazione della causa del 

credito; c) è concesso sopra i mobili o gl‘immobili del debitore; e d) atribuisce ai 
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creditori privilegiati il diritto di essere pagati a preferenza di tutti i creditori, anche 

ipotecari‖. 

O art. 1954 completa o espectro dos privilégios no âmbito do Codice Civile 

de 1865, ao dispor que: ―I crediti egualmente privilegiati concorrono fra loro in 

proporzione del loro importare‖. 

Em Portugal, segundo o entendimento de Pires de Lima e Antunes Varela209, 

privilégio creditório ―é a faculdade que a lei, em atenção à causa do crédito, 

concede a certos credores, independentemente de registro, de serem pagos com 

preferência a outros‖. 

Acerca do tema, Francesco Triaca210 ensina que:  

 

Il privilegio è un diritto di prelazione che la legge accorda ad alcuni crediti 
in riguardo dalla loro causa, ecceto il privilegio del pegno che può essere 
convenuto per qualunque credito. Diciamo convenuto perchè è il solo 
pegno convenzionale quello che conferisce un privilegio sul valore della 
cosa, mentre il giudiziale non attribuisce alcuna prelazione. 

 

No mesmo sentido Giulio Venzi211 ao tratar do Código Civil italiano de 1865, 

senão vejamos: 

 

Il privilegio è il diritto di prelazione che la legge accorda in riguardo alla 
causa del credito (art. 1952). La legge qui adopera la parola causa non 
nel senso tecnico (v. sopra n. 423) ma nel senso comune di natura o 
genere: il altri termini, la legge tutela alcuni crediti, a preferenza di altri, 
per la loro natura meritevole di protezione particolare. 

 

O referido art. 1952 do Codice Civile italiano de 1865 é complementado, 

segundo lembra Stolfi212, pelo art. 1955, o qual determina: ―I privilegi sopra i mobili 

sono generali o speciali. I primi comprendono tutti i beni mobili del debitore : i 

secondi colpiscono determinati mobili‖. E, ainda, pelos artigos 1961 e seguintes, 

que tratam dos privilégios sobre os imóveis. 

Nesse sentido, na lição de Stolfi213, pode ocorrer ―che il creditori non siano 

tutti chirografari, ma possano accampare un diritto di prelievo; abbiano un 
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privilegio, in ragiano della causa del credito; o un diritto reale su qualche cosa del 

loro debitore, ad es. un pegno o una ipoteca‖. E prossegue: 

 

Allora – lasciando da parte il prelievo, di cui parleremo in seguito – la 
ripartizione del prezzo si fa acordando un diritto di preferenza prima ai 
creditori privilegiati, in ragione della causa dei loro crediti; poi agli 
ipotecari, in ragione del grado della loro iscrizione; ed in fine ai 
chirografari, in proporzione dell’ ammontare dei creditti rispettivi; senza 
riguardo alla data di essi (concursu partis fiunt). Questo significano gli 
articoli sopra riportati. I privilegi e le ipoteche costituiscono delle garanzie 
speciale sui beni dei debitore, i quali, pure rimanendo nelle mani del 
debitore, sono destinati al pagamento di determinati crediti, ma non 
cessano per ciò di potere venire appresi dagli altri creditori. 

 

Pontes de Miranda define os títulos legais de preferência como sendo os 

privilégios214 e os direitos reais, bem como esclarece que o privilégio é direito 

pessoal e não real. 

Segundo Carvalho Santos215, ―privilégio é um direito pessoal de ser pago de 

preferência aos outros, em conseqüência da qualidade do crédito. Diz-se geral, 

quando se refere a todos os bens do devedor e especial, quando se refere 

apenas a certos bens‖. 

Para Serpa Lopes216: ―O privilégio representa, então, uma forma especial da 

satisfação do débito. O credor privilegiado é o que está armado da prerrogativa de 

se pagar preferencialmente sobre o produto dos bens do devedor, e só depois de 

satisfeito o seu crédito é que os demais credores irão pagar-se sobre o 

remanescente‖. 

No mesmo sentido leciona Carlos Roberto Gonçalves217, para quem o 

privilégio é um direito pessoal do credor de ter seu crédito satisfeito com 

preferência aos demais credores e em consequência da qualidade de seu crédito. 

Em outras palavras, o privilégio representa um direito que a qualidade do crédito 

atribui ao seu titular de ser preferencialmente satisfeito em detrimento dos demais 

credores, constituindo, portanto, uma forma especial de satisfação do débito. 
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Para o mestre, o privilégio não se confunde com o direito real, mas se 

caracteriza por ser uma ―relação jurídica acessória‖. 

Por seu turno, Baudry-Lacantinerie e Loynes218 também vinculam o privilégio 

à qualidade do crédito: ―Il privilegio è collegato alla qualità del credito. Non è un 

favore accordato ad una persona‖. 

 Sobre o tema, Orlando Gomes219 também destaca que o privilégio não é 

direito real e justifica diferenciando o direito real de garantia dos privilégios, 

definindo estes como a preferência, atribuída pela lei, a determinados credores 

sobre o patrimônio do devedor. Porém, apesar de ambos os institutos dotarem o 

credor do direito ao pagamento preferencial, o direito do credor privilegiado se 

estende a todo o patrimônio do devedor, enquanto o direito real de garantia 

outorga ao credor um poder imediato sobre a coisa afetada. Além disso, o direito 

real de garantia tem origem no acordo entre as partes, enquanto o privilégio 

resulta de determinação legal. 

A propósito do tema, Mário Luiz Delgado Régis220 leciona que é ―da própria 

essência do direito real de garantia a sua preferência sobre o crédito pessoal, de 

qualquer espécie‖. 

Na doutrina italiana, Emilio Costa221 esclarece que, em Roma, os direitos 

reais foram acolhidos tardiamente para, só então, assumirem seu papel de tutela 

econômica do crédito e uma posição concorrente às garantias pessoais, as quais 
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possuíam uma forte proeminência sobre aqueles, por força dos estreitos laços 

pessoais e familiares. 

Paolo Zatti e Vittorio Colussi222 esclarecem que os direitos reais de garantia 

são o penhor e a hipoteca. No entanto, há quem considere os direitos reais sobre 

coisas alheias também um privilégio, porém, mancano di alcune caratteristiche dei 

diritti reali. 

No Brasil, à luz do CC/1916, Serpa Lopes223 esclarece quais eram as 

espécies de privilégios previstas, cuja lição ainda se aplica à legislação atual: o 

privilégio oriundo dos direitos reais de garantia, o privilégio especial e o privilégio 

geral. 

Segundo a doutrina de Giuseppe Tucci224: ―I privilegi sono ipotesi che la 

legge configura in considerazione della causa del credito (art. 2745), cioè della 

specifica importanza della pretesa creditoria che essi intendono tutelare‖. 

Assim, também o ensinamento de Trabucchi225, para quem: “Il privilegio è 

titolo di prelazione accordato dalla legge in considerazione della causa del credito 

(2745)‖. 

Tratando do privilégio à luz do Codice Civile italiano de 1942, Maggiore226 

leciona que:  

 

ll principio generale è quello della connessione il credito e il privilegio in 
base ad una predeterminazione legislativa. L´art. 2745, cod. civ., dispone 
che in genere (e quindi salvo convenzione delle parti, la quale però non è 
libera, ma vincolada dalla legge, non essendo prevista una completa 
autonomia in questa materia) il privilegio è accordato dalla legge in 
considerazione della causa del credito. 

 

Nesse mesmo sentido o ensinamento de Stolfi, para quem: 

 

Dal tale principio deriva, che i privilegi sono di stretta interpretazione; non 
possono essere riconosciuti, senza un espresso texto legislativo; non 
possono essere stabiliti dalla volontà dei privati; non possono essere 
ceduti indipendentemente dai crediti cui ineriscono, nè se ne può cedere 
il grado. 
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  Para Giovanni Iudica e Paolo Zatti227, a causa citada no art. 2.745, tem um 

significado muito amplo e equivale a titolo, podendo ser prevista apenas pelo 

legislador em casos especiais (crédito alimentar, trabalhista, tributário, etc.), ou, 

em suas palavras: ―Si tratta di una valutazione che spetta solo al legislatore; i 

privati non possono creare privilegi non previsti dalla legge‖. 

  Conforme ensina Pietro Rescigno228,  

 

Il crediti privilegiati e l`ordine dei privilegi costituiscono materia d`un 
elenco minuzioso contenuto nel codice, e sono assai vari le motivazione 
politico-sociali della preferenza concessa a crediti che nascono da 
situazione e per finalità assai disparate. 

 

  Tucci destaca ainda que, no direito italiano, o privilégio deriva 

exclusivamente da lei: ―Data l´esclusiva riserva di legge, l´autonomia dei privati 

non può creare figure di privilegi diversi da quelle previste dalle disposizione 

legislative‖. 

  Alberto Trabucchi ensina que ―I privilegi sono tutti legale, cioè dovano 

trovare riconoscimento nella legge‖ e, em comentário ao art. 2751 do Código Civil 

italiano, pontifica229: 

 

Ci sono crediti che nel momento finale dell`esecuzione, quando si tratta 
di distribuire il ricavato, vengono fatti passare per primi: sono crediti con 
biglietto di prima classe rispetto agli altri che verranno doppo. Se, per es., 
Tizio deve cento a Caio perché ha ricevuto la somma in préstito e deve 
cento a Sempronio che gli ha somministrato gli alimenti negli ultimi sei 
mesi, il credito di Sempronio va pagato a preferenza di quelo di Caio 
(2751, n. 3) 

 

  No mesmo sentido Giovanni Iudica e Paolo Zatti230, ao tratarem dos bens 

não sujeitos à expropriação, destacando que dentre eles se incluem os itens de 

primeira necessidade, o crédito alimentar e outros indicados na lei processual 

italiana. 
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  Para Roberto de Ruggiero231, o princípio geral segundo o qual o devedor 

responde por suas obrigações com todos os seus bens, móveis e imóveis, 

presentes e futuros, aliado ao princípio de que ―cada credor tem na totalidade do 

patrimônio do devedor a sua garantia natural‖ leva à seguinte consequência: 

havendo vários credores, todos terão os mesmos direitos e a eventual 

insuficiência de bens no patrimônio do devedor necessários à integral satisfação 

de suas obrigações ensejará a abertura do concurso de credores, ocasião na qual 

os vários créditos serão ―reduzidos e satisfeitos proporcionalmente‖. 

  Os privilégios, assim como a hipoteca, são indivisíveis, e as disposições 

legais acerca do privilégio devem ser interpretadas restritivamente, pois os bens 

do devedor representam a garantia comum de seus credores, cujos créditos, em 

princípio, devem ser satisfeitos em igualdade de condições.232 

Por fim, sobre o tema é importante consignar que o CC/2002 destaca, em 

seu art. 349, que a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, 

privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal 

e os fiadores. 

 

 

3.4.1 Privilégio especial 

 

 Ensina Mário Luiz Delgado Régis233 que os créditos privilegiados ou 

preferenciais são os que gozam da preferência determinada pela lei, os quais se 

subdividem em privilégios reais (direitos reais de garantia sobre coisas alheias) e 

privilégios pessoais, que podem ser gerais (CC, art. 965) ou especiais (CC, art. 

964). 

  Por tal motivo, o crédito privilegiado confere ao seu titular – credor 
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privilegiado – o direito de ser satisfeito de forma antecipada em relação aos 

demais credores. Destaca o mestre, no entanto, que tal prerrogativa só acolhe os 

privilégios de direito privado, posto que os de direito público (trabalhistas e 

tributários) gozam de ordem de preferência própria. 

  Acerca do tema, Pontes de Miranda234 destaca que: ―Privilégio geral é o 

que incide em todo o patrimônio do devedor; privilégio especial é o que apenas se 

refere a algum bem, móvel ou imóvel, do devedor‖. 

  Segundo Flávio Tartuce235, ―o privilégio especial só compreende os bens 

sujeitos, por expressa disposição de lei, ao pagamento do crédito que ele 

favorece‖. 

  Triaca236 cita diversos exemplos constantes da legislação italiana anterior 

ao Codice Civile de 1942, como ―quelli concessi all‘albergatore sopra gli effetti del 

viandante che sono nel suo albergo”, referente ao art. 1958, nº 8237, do Codice 

Civile de 1865, o qual tratava do privilégio especial. 

  À época, era pródiga a jurisprudência acerca do referido artigo, 

especialmente no que tange ao privilégio oriundo do contrato de locação238: 

 

Il privilegio sulle cose che forniscono l‘immobile e appartengono al 
subbaffittuario, il quale ha luogo per ciò che questi deve senza tener 
conto delle anticipazioni, se referisce indistintamente al subconduttore di 
fondi rustici e di case. Conseguentemente è nullo il pignoramento 
exercitado sui mobili del subinquilino che ha pagato regularmente il fitto. 
– Cass. Roma, 9 marzo 1893. Pièche ved. Guelfi N. N. c. Fallucci (La 
Legge, 1893, II, 82). 

 

  Sobre a distinção entre privilégio geral e especial, interessante conferir o 

ensinamento de Maggiore239: 

 

Il privilegio generale verte su tutti i beni (mobili o immobili) del debitore, 
con la conseguenza che è irrelevante la sostituzione di un bene con un 
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altro. La stessa cosa non può dirsi per il privilegio speciale, poichè 
sussiste un rapporto tra il privilegio e l‘oggetto che esso colpisce. Il fatto 
che il debitore si sia privato dell‘oggetto gravato dal privilegio in cambio di 
una somma di denaro, non implica il trasferimento del privilegio su di un 
altro bene o su di una somma di denaro. 

 

 

3.4.2 Privilégio geral 

 

 O CC não definiu o conceito de privilégio geral, mas cuidou de delimitar as 

hipóteses de sua ocorrência, a exemplo do disposto nos arts. 707 e 965 do 

estatuto civil. 

  Sobre o tema, Flávio Tartuce240 esclarece que ―o privilégio geral 

compreende todos os bens não sujeitos a crédito real nem a privilégio especial‖. 

  Na Itália a legislação também prevê ambas as modalidades de privilégio, 

geral e especial: ―Il primo si esercita su tutti i beni mobili del debitore, il secondo 

su determinati beni mobili o immobili, conforme determina o art. 2.746 do Codice 

Civile‖.241 

  Porém, no que tange ao privilégio mobiliário, vale a advertência de 

Maggiore242: ―Nessun problema può sorgere in ordine al privilegio speciale che 

colpisce singoli beni individuate dalla legge stessa. Meno certa può essere 

l´individuazione del privilegio, e quindi l´oggetto di esso, quando se trata de 

privilegio mobiliare‖. 

  Nesse sentido, Pietro Rescigno243 leciona que: ―Il privilegio – che può 

essere generale su tutti il beni mobili del debitore, o speciale su determinati beni 

mobili o immobili (art. 2746) – <è accordato dalla legge in considerazione della 

causa del credito> (art. 2745)‖. 

  Ainda sobre o privilégio geral, vejamos a lição de Triaca244:  

 

I motivi pei quali la legge accorda in privilegio generale sono vari. Così 
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per ragione di umanità e di pietà dichiara privilegiate le spese funebri 
necessarie secondo gli usi, le spese d‘infermità fatte negli ultimi sei mesi 
di vita del debitore, quelle di somministrazione di alimenti, i salari alle 
persone di servizio per gli ultimi sei mesi, ecc. Per ragioni di ordine 
pubblico accorda il privilegio generalle alla imposta di ricchezza mobile 
dell‘ anno in corso e dell‘ antecedente. 

 

  Mário Luiz Delgado Régis245 destaca que ―só serão atingidos pelo privilégio 

os bens não sujeitos a crédito real‖. Além disso, os privilégios, sejam gerais ou 

especiais, ―não atribuem ao credor o direito de seqüela, mas apenas o de 

preferência, que só poderá ser exercido enquanto os bens permanecerem no 

patrimônio do devedor‖. 

 

 

3.5 Preferência 

 

Na doutrina italiana, Nicola Stolfi246 destaca que é intuitiva a importância do 

direito de preferência ou de prelação, senão vejamos: 

 

Quando i creditori ipotecari sono più di uno, e il prezzo ricavato 
dall‘esecuzione forzata dell‘imobile o degli immobili venduti non basta a 
sodisfarli tutti, è di supremo interesse determinare chi debba essere 
pagato prima e chi dopo, perchè dal detto rango dipende di essere 
soddisfato del credito o di rimanere incapiente. 

 

No império, o art. 1.269 da Consolidação das Leis Civis247 definia, como 

efeitos da hipoteca, o direito real, que segue sempre os bens hipotecados 

enquanto não forem remidos (direito de sequela) e a ―preferencia de pagamento 

em concurso de credores chirographarios‖. 

 O CC/1916 dispunha, em seu art. 1.557, redação idêntica à do art. 958 do 

CC/2002, qual seja: ―Os títulos legais de preferência são os privilégios e os 

direitos reais‖. 
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Tal redação recebeu a crítica de Carvalho Santos248, com arrimo em Martins 

Teixeira, pois nem todos os direitos reais são títulos legais de preferência, mas 

somente os direitos reais de garantia. 

  Sobre o tema, ainda na vigência do CC/1916, definia Maria Helena Diniz249 

que os títulos legais de preferência (privilégios e direitos reais de garantia) são 

aqueles aos quais ―a lei outorga uma vantagem ao credor, pela natureza do 

crédito, não só para reaver o bem, com exclusão dos demais credores, como para 

preterir os concorrentes no recebimento do crédito‖. 

Nas palavras de Carlos Roberto Gonçalves250, preferência é a ―primazia 

deferida a determinado credor, em virtude da natureza de seu crédito, de receber, 

preterindo aos concorrentes. O bem gravado é aplicado à satisfação exclusiva da 

dívida, sendo subtraído, no limite do seu valor, à execução coletiva‖. 

Por seu turno, Carvalho Santos251 defende que preferência é a ―primazia ou 

vantagem reconhecida a determinado credor, em virtude da natureza de seu 

credito, não só de haver a coisa, com exclusão dos demais, como de receber, 

preterindo aos concorrentes‖. 

Para Lelio Barbiera252, a preferência se manifesta de dois modos, quais 

sejam: a) através da prioridade no recebimento do crédito titularizado pelos 

credores privilegiados sobre o valor arrecadado a partir da expropriação do bem 

objeto de penhor ou hipoteca (prelação em sentido técnico); e b) por meio da 

defesa do direito dos credores privilegiados de agir sobre o bem objeto da 

garantia mesmo que seja contra os titulares desses próprios bens (garantia em 

sentido técnico). 

 

 

                                           
248

 Codigo civil brasileiro interpretado: direito das obrigações. 2. ed. v. XXI. Rio de Janeiro: 
Freitas Bastos, 1938, p. 468. 
249

Código civil anotado. 2. ed. aum. e atual. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 975. 
250

 Direito civil brasileiro: direito das coisas. 7. ed. v. 5. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 536. 
251

 Op. cit., p. 468. 
252

 ―La preferenza si manifesta in due modi. Anzitutto con la priorità nella soddisfazione dei creditori 
privilegiati sul ricavato della vendita del bene oggetto dei diritti di pegno o di hipoteca, che 
rappresenta la prelazione in senso tecnico. Poi con la protezione dell‘interesse del creditore alla 
conservazione del potere di aggressione sul bene oggetto del diritto di fronte ad atti dispositivi 
compiuti dal titolare sul bene (inefficacia dell‘ ato nel pegno, diritto di seguito nell‘ipoteca), 
protezione che configura la garanzia in senso técnico‖, op. cit., p. 91. 
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3.6 Prelação 

 

  No Brasil, é comum atribuir-se ao direito de prelação alguns sinônimos 

como preferência, primazia, prioridade ou privilégio.253  

 Na Itália, segundo o entendimento de Francesco Galgano254, ―o direito de 

prelação se relaciona ao diritto di soddisfarsi sul prezzo ricavato dalla vendita 

forzata del bene con preferenza rispetto agli altri eventuali creditori del medesimo 

debitore‖. 

  Por seu turno, Pietro Trimarchi255 leciona que a prelação é uma das 

prerrogativas do credor que se encontra garantido por penhor ou hipoteca, qual 

seja, ―quella di potersi soddisfare sul bene con preferenza rispetto agli altri 

creditore (prelazione)‖. 

 Segundo o magistério de Graziano Castello256, a prelação se ativa na 

―presenza del concorso tra creditori e di un‘insufficiente capacità del patrimonio 

aggredibile del debitore a soddisfare i medesimi in maniera integrale‖. 

  Para Giovanni Iudica e Paolo Zatti257: ―Si parla di prelazione quando un 

creditore ha diritto di soddisfarsi a preferenza degli altri ...”, de forma que, no 

exemplo dado pelos doutrinadores à luz do disposto no art. 2741 da lei italiana, 

que tem por princípio a pari condizione dei creditore, se três credores possuem 

créditos equivalentes a 10, 5 e 5, respectivamente, e o produto da expropriação 

dos bens do devedor montar 16, os credores receberão 8, 4 e 4. 

  No entanto, caso o crédito do credor de 10 represente um titolo de 

prelazione (privilégio, penhor e hipoteca), a distribuição do produto da 

expropriação será diversa: 10 para o credor preferencial e 3 para os restantes. 

 Tratando do tema prelação e hasta pública, pertinente a lição de Roberto 

Carleo258: 

                                           
253

 VECHIATO JÚNIOR, Walter. Penhora e expropriação. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2008, p. 
315. 
254

 Op. cit., p. 399. 
255

 Istituzioni di diritto privato. 9 ed. Milano: Giuffrè, 1991, p. 605. 
256

 Esecuzioni immobiliari: riforma del processo esecutivo, compiti dell‘esperto del giudice e 
nuove figure professionali. Palermo: Grafill, 2014, p. 10. Disponível em 
<https://www.grafill.it/abstract/586-6.pdf>. Acesso em: 11 abr. 2017. 
257

 Op. cit., p. 259. 
258

 Prelazione legale e interesse dei creditore. Milano: Giuffrè, 2000, p. 44. 

https://www.grafill.it/abstract/586-6.pdf
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Un ulteriore ad altrettanto controverso problema – conesso ma non 
coincidente con il tema dell`opponibilità del diritto di prelazione nelle 
vendite coattive – è quello più specifico relativo alla compatibilità 
dell`esercizio del diritto con la procedura d`asta, che può essere 
eventualmente adottata, come normalmente accade, nelle esecuzioni 
forzate (asta pubblica), tuttavia senza integrarne un elemento né 
essenziale né esclusivo, attesa, rispettivamente, la previsione legale di 
criteri alternative per l`assegnazione del bene espropriato (66), e la 
riconosciuta possibilità di ricorrere privatamente al medesimo strumento 
anche nelle alienazioni voluntarie (67). 

 

 

3.7 Penhora 

 

  A penhora representa, no âmbito da busca da satisfação do credor, a 

afetação, realizada oficialmente pelo Estado, sobre determinado bem integrante 

do patrimônio do devedor ou de eventual terceiro garantidor, vinculando tal bem à 

demanda manejada pelo credor. 

  Em outras palavras: ―A penhora cria, para o exequente, perante os demais 

credores quirografários, direito de preferência sobre o produto da alienação do 

bem penhorado (arts. 797 e 909 do CPC/2015), salvo se houver ―título legal à 

preferência‖ (arts. 908, § 2.º, do CPC/2015)‖.259 

  É fato que tal afetação não é peremptória, posto que o crédito, oriundo do 

título executivo judicial ou extrajudicial, estará exposto aos argumentos de ordem 

material ou processual que possam surgir no curso do processo. 

  É dizer, a penhora não representa a satisfação do crédito, mas a 

vinculação, provisória, do bem constrito à satisfação da obrigação inadimplida, 

submetida pelo credor ao Poder Judiciário. 

  Tal vinculação está, portanto, sujeita não apenas aos embargos à 

execução ou à impugnação ao cumprimento da sentença que, eventualmente, 

poderão ser opostos pelo devedor, mas, também, aos embargos de terceiro, às 

eventuais penhoras requeridas precedentemente por outros credores e aos títulos 

legais de preferência (privilégios e direitos reais) instituídos pela lei civil, a 

exemplo do disposto no art. 958 do CC/2002. 

                                           
259

 MEDINA, José Miguel Garcia. Novo código de processo civil comentado: com remissões e 
notas comparativas ao CPC/1973. 4. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2016, p. 1260. 
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  Em outras palavras, ao penhorar determinado bem integrante do 

patrimônio do devedor, o credor não tem sua execução propriamente garantida, 

mas, apenas, uma expectativa de que seu crédito será, total ou parcialmente, 

satisfeito através da expropriação judicial do referido bem. 

  No que tange ao registro da penhora, tema que será melhor abordado 

posteriormente, é interessante destacar que, em relação ao credor quirografário, o 

registro não produz maiores benefícios senão o de atribuir publicidade ao ato em 

relação a terceiros. 

  Em outras palavras, o registro não produz qualquer efeito em relação à 

anterioridade da penhora, pois, dentre os credores quirografários, o credor que 

logrou efetuar a primeira penhora continuará sendo o titular do direito de 

preferência em relação aos demais, independentemente do eventual registro de 

sua penhora, concluindo-se que o registro não garante ao credor quirografário 

melhor classificação para seu crédito em eventual concurso com outros credores 

da mesma categoria. 

  Sobre o tema, vejamos o entendimento de Sérgio Shimura260: ―O marco é a 

efetivação da penhora, pouco importando a data da propositura da ação, citação 

ou juntada do auto de penhora aos autos‖. 

  No mesmo sentido o ensinamento de Luiz Fux261, para quem o registro da 

penhora se dá para efeito de oponibilidade erga omnes do ato e não para a 

verificação da anterioridade da constrição, não constituindo, portanto, critério para 

a aferição da antecedência, ou seja, o ―registro é mais uma medida que converge 

para a moderna tendência de proteção da aparência jurídica e do terceiro de boa-

fé‖. 

  No entanto, a publicidade, em determinadas hipóteses, pode representar o 

divisor de águas entre o recebimento antecipado do crédito por parte do credor 

diligente, ou a perda de tal prerrogativa em favor de outro credor, igualmente 

quirografário, que, apesar de ter penhorado o bem posteriormente, foi mais 

diligente na expropriação judicial do mesmo. 

  Sobre o tema, interessante demanda foi recentemente submetida à 

                                           
260

 Título executivo. 2. ed. ampl. e atual. São Paulo: Método, 2005, p. 484. 
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 Op. cit., p. 1113-1114. 
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apreciação do TJSP262, sendo o recurso julgado, por votação unânime, nos 

seguintes termos: 

 

Diante deste contexto fático, observo que a problemática da ocorrência 
de duas arrematações em processos distintos já foi examinada por este 
Tribunal, na Apelação nº 472.797-5, rel. Des. Ademir Benedito , Lex/JTA 
141/57, orientando a solução do presente litígio, em razão do que se 
pede vênia para transcrição: 
 

... omissis 

 

'A tese do recorrido é de que o vício estaria no fato de que, por ele 
instaurada a primeira execução, e por ele ali arrematado 
anteriormente o imóvel, não poderia haver a segunda alienação 
judicial, somente podendo a apelante pleitear a instauração do 
concurso de credores.'  
 
'Está equivocado, porém, o apelado, data maxima venia.'  
 
'Não poderia ser instaurado o concurso de credores pelo simples 
fato de que de sua execução não teve notícia a apelante. Ele, 
recorrido, não inscreveu junto ao cartório de registro de imóveis, a 
penhora que obteve no seu processo, como permite o artigo 167, 
inciso I, n. 5, da Lei de Registros Públicos. Essa inscrição destina-
se exatamente a dar ao ato a publicidade necessária ao 
conhecimento de terceiros, tendo como uma das consequências 
jurídicas e processuais a possibilidade do concurso, evitando-se o 
surgimento de títulos paralelos e conflituosos.' 
 
'A respeito desse tema específico, há um pronunciamento 
elucidativo do Eminente Desembargador, hoje infelizmente 
aposentado, Dr. Young de Costa Manso, quando Sua Excelência 
declarou seu voto vencedor no Julgamento, pela 33ª Câmara do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, da Apelação Cível n. 247.450, 
em 14.10.1976, fazendo-o nos seguintes termos: 'A penhora de 
bens já penhorados resolve-se em concurso de credores quando o 
fato seja oportunamente denunciado ao juízo competente. O 
Estado age através de funcionários, pessoas humanas que não 
têm o dom da adivinhação, para saber da existência de ações, de 
penhoras, de hastas públicas, ... Somente através dos registros 
judiciais ou extrajudiciais podem funcionários e particulares 
conhecer da existência desses e de outros fatos. Os registros, em 
suma, valem tanto para o cidadão, enquadrado na expressão 
'particular', quanto para o Estado e seus funcionários. O particular 
que tenha interesses para acautelar, deve promover o registro, 
para que seu direito valha contra terceiros. A falta de abertura de 
concurso de credores não acarreta a nulidade de atos 
legitimamente praticados na ignorância da situação de insolvência 
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 Agravo de Instrumento nº 2158245-90.2014.8.26.0000 – Comarca de Sorocaba – 1ª Câmara de 
Direito Público - Rel.: Des. Vicente de Abreu Amadei – data de julgamento: 16/12/2014 – votação 
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a não ser evidentemente que houvesse prova de fraude. A 
nulidade, em qualquer hipótese, nunca seria absoluta; e, sim, 
relativa' ("Jurisprudência Brasileira", n. 112, p. 223). 

 

  Sendo assim, o jurisdicionado deve ter em mente que, dentre os créditos 

classificados como quirografários, é a anterioridade da penhora que garante ao 

credor diligente a prioridade no recebimento do que lhe é devido, 

independentemente do registro da penhora. 

  No entanto, caso sua penhora não esteja registrada, a expropriação judicial 

realizada em demanda alheia poderá, eventualmente, ser considerada boa, ainda 

que nesta a penhora tenha sido realizada posteriormente, desde que a 

expropriação judicial ocorra anteriormente, eis que o credor da segunda penhora 

não tinha ciência da anterior, nem seria juridicamente razoável que tivesse, eis 

que a publicidade se dá justamente com o registro da penhora. 

  Em outras palavras, o primeiro credor, apesar de mais diligente ao 

proceder à primeira penhora, não teve o cuidado de acautelar terceiros acerca da 

constrição, não promovendo o registro da penhora para o conhecimento alheio, 

concluindo, em nosso entender corretamente, o TJSP que a ―falta de abertura de 

concurso de credores não acarreta a nulidade de atos legitimamente praticados 

na ignorância da situação de insolvência a não ser evidentemente que houvesse 

prova de fraude‖. 

  Por ser um tema extremamente recorrente, é oportuna a lembrança da 

lição de Araken de Assis263 no sentido de que, se o credor não averba a 

constrição que o beneficia, sua participação no concurso de credores ―dependerá 

de seu próprio zelo, investigando a existência de outras execuções‖, pois, 

realizada a expropriação judicial e distribuído o valor arrecadado, nada poderá 

reclamar. 

  Por fim, sempre visando prevenir interesses de terceiros, percebe-se que 

garantir a mais ampla publicidade dos atos judiciais é a tônica do CPC/2015 no 

que tange ao registro da penhora ou mesmo da execução, temas umbilicalmente 

ligados ao concurso de credores, conforme se observa da redação dos arts. 799, 
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 Manual da Execução. De acordo com o novo CPC e a Lei 13256/2016. 19. ed. rev., atual. e 
ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 1092. 
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IX, 828 e 837, os quais normatizaram o tema acerca da averbação em registro 

público da propositura da execução e dos atos de constrição realizados. 
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4 A EXPERIÊNCIA DO DIREITO ESTRANGEIRO   

 

 

4.1 França 

 

  O Código Civil francês264 determina, em seu art. 2284, que:  

 

Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son 
engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à 
venir, enquanto o art. 2285 determina que: Les biens du débiteur sont le 
gage commun de ses créanciers; et le prix s'en distribue entre eux par 
contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes 
légitimes de préférence. 

 

 Tal redação, a qual, anteriormente, constava do art. 2092 do Código 

francês, resumia o princípio segundo o qual, na lição de Baudry-Lacantinerie e 

Loynes, ―dal momento in cui l‘obbligazione è nata validamente, essa produce gli 

effetti che la legge attribuisce a tutto le obbligazioni.265‖ 

  Mais adiante, o Código Napoleão disciplina, no art. 2323, que: ―Les causes 

légitimes de préférence sont les privilèges et hypothèques.266‖ 

  Por fim, dispõe a lei francesa que os privilégios recaem sobre os móveis e 

os imóveis (art. 2328). 

 

 

4.2 Portugal 

 

  O art. 604.º do Código Civil português267 trata especificamente do concurso 

de credores nos seguintes termos: 

                                           
264

 FRANÇA. Código Civil francês. Disponível em: 
<https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=BE864DE8CE4F0F43D98577A0C546B2
BC.tpdila20v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20170519>. Acesso em: 4 set. 
2017. 
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 Op. cit., p. 352. 
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 Tal redação, aliás, era semelhante à constante do CC/1916, cujo art. 1.557 dispunha que: ―Os 
títulos legais de preferência são os privilégios e os direitos reais‖. 
267

 PORTUGAL. Decreto-Lei nº 47.344, de 25 de novembro de 1966. Código Civil da República 
de Portugal. Disponível em: 
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1. Não existindo causas legítimas de preferência, os credores têm o 
direito de ser pagos proporcionalmente pelo preço dos bens do devedor, 
quando ele não chegue para integral satisfação dos débitos. 
 
2. São causas legítimas de preferência, além de outras admitidas na lei, 
a consignação de rendimentos, o penhor, a hipoteca, o privilégio e o 
direito de retenção. 

 

  Pires de Lima e Antunes Varela268 relacionam, ainda, outras causas 

legítimas de preferência, quais sejam as resultantes da ―separação de 

patrimónios‖ e da penhora, bem como destacam que, não havendo preferência e 

na ausência de bens suficientes à satisfação integral dos créditos, os credores 

serão pagos de forma proporcional. 

  No que tange aos privilégios creditórios, diferentemente do Código 

brasileiro, o Código Civil português os definiu, expressamente, através do artigo 

733.º nos seguintes termos: ―Privilégio creditório é a faculdade que a lei, em 

atenção à causa do crédito, concede a certos credores, independentemente do 

registo, de serem pagos com preferência a outros‖. 

  Por seu turno, Antunes Varela269 leciona que privilégio creditório é o ―direito 

conferido a certos credores de serem pagos com preferência sobre os demais, em 

atenção à natureza de seus créditos, independentemente de registro (art. 733.º)‖ 

  Segundo o autor lusitano, a disposição do Código Civil português de 1966 

refletiu o mesmo pensamento que inspirou o art. 878.º do Código de 1867, e 

concluiu que: ―Todo o privilégio tem realmente por fonte a lei, não havendo 

privilégios nascidos do negócio jurídico‖.270 

  Antunes Varela citou os créditos do Estado e das autarquias locais, 

dotados de privilégio mobiliário geral, os quais tem origem tanto dos impostos 

indirectos (regra), quanto de alguns directos. 

  Quanto à ausência de registro, alertou o autor: 

 

O grande perigo dos privilégios para a segurança do comércio jurídico 
provém do facto de eles valerem em face de terceiros, 
independentemente de registro. Não tendo um mínimo de publicidade a 

                                                                                                                                
<http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?ficha=601&artigo_id=&nid=775&pagina=7
&tabela=leis&nversao=&so_miolo=>. Acesso em: 22 set. 2017. 
268

 Op. cit., p. 620.  
269

 Das obrigações em geral. 7. ed. 6. reimp. Coimbra: Almedina. 1997, v. II, p. 591. 
270

 Idem, p. 571. 
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assinalar a sua presença, eles constituem um perigo grave para a 
navegação comum do comércio jurídico, podendo atingir seriamente os 
terceiros que contratam com o devedor, na ignorância da sua existência 
e dos seus reflexos sobre a garantia patrimonial por ele oferecida.

271
 

 

 Sobre o tema, Caio Mário da Silva Pereira272 leciona que: ―O Código Civil 

Português assim preferiu sistematizar, trazendo em capítulos apartados as 

garantias gerais e especiais das obrigações, opção diversa do nosso legislador. 

Trata-se dos privilégios creditórios nos artigos 955 e seguintes e dos direitos reais 

de garantia disciplinados topicamente a posteriori (art. 1.225, VIII, IX e X, CC)‖. 

  Considerando o objeto, a lei civil portuguesa definiu duas categorias de 

privilégios, quais sejam, os privilégios mobiliários e os privilégios imobiliários. Os 

privilégios mobiliários são gerais, se abrangem o valor de todos os bens móveis 

existentes no patrimônio do devedor à data da penhora ou ato equivalente; são 

especiais, quando compreendem só o valor de determinados bens móveis (arts. 

735.º, item 2, e 736.º a 742.º). Os privilégios imobiliários recaem sobre imóveis e 

são considerados sempre especiais (arts. 735.º, item 3, 743.º e 744.º)273. 

  Além dos créditos do Estado e das autarquias locais citados por Antunes 

Varela, são dotados de privilégio mobiliário geral, segundo o art. 737.º do Código 

português, os seguintes créditos: 

 

1. Gozam de privilégio geral sobre os móveis:  
 
a) O crédito por despesas do funeral do devedor, conforme a sua 
condição e costume da terra;  
b) O crédito por despesas com doenças do deve dor ou de pessoas a 
quem este deva prestar alimentos, relativo aos últimos seis meses;  
c) O crédito por despesas indispensáveis para o sustento do devedor e 
das pessoas a quem este tenha a obrigação de prestar alimentos, 
relativo aos últimos seis meses;  
d) Os créditos emergentes do contrato de trabalho, ou da violação ou 
cessação deste contrato, 
pertencentes ao trabalhador e relativos aos últimos seis meses.  
 
2. O prazo de seis meses referido nas alíneas b), c) e d) do número 
anterior conta-se a partir da  
morte do devedor ou do pedido de pagamento. 
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272
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 ANTUNES VARELA, João de Matos. Das obrigações em geral, p. 573. 
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 Como se percebe, a redação do art. 737.º do Código português em muito 

se assemelha à do art. 965 do Código Civil brasileiro, o qual também define a 

ordem dos créditos com ―privilégio geral‖ sobre os bens do devedor. 

  Os privilégios mobiliários especiais, segundo a lei portuguesa (arts. 738.º a 

742.º), são aqueles que se enquadram como: despesas de justiça e imposto 

sobre sucessões e doações, privilégio sobre os frutos de prédios rústicos, 

privilégio sobre as rendas dos prédios urbanos, crédito de indenização e crédito 

do autor de obra intelectual. 

  Por seu turno, os privilégios imobiliários são definidos nos arts. 743.º a 

744.º, sendo representados pelas ―despesas de justiça‖ e pela contribuição predial 

e impostos de transmissão. 

 Por fim, esclarece o Código português, em seu artigo 752.º, que ―a extinção 

dos privilégios se dá pelas mesmas causas de extinção da hipoteca‖. Nesse 

sentido, na lição de Pires de Lima e Antunes Varela274, são exemplos da extinção 

dos privilégios: a extinção da obrigação a que serve de garantia, a prescrição e o 

perecimento da coisa sobre a qual incide a garantia. 

 

 

4.3 Espanha 

 

  O Código Civil espanhol275, ao dispor sobre a concorrência e a prelação de 

créditos, determina, em seu art. 1911, o seguinte: ―Del cumplimiento de las 

obligaciones responde el deudor con todos sus bienes, presentes y futuros‖. 

  Quanto à classificação, a lei espanhola determina que, em regra, os 

créditos se classificarão de acordo com o disposto no próprio código. No entanto, 

em caso de concurso, ―la clasificación y graduación de los créditos se regirá por lo 

establecido en la Ley Concursal‖ (art. 1921), referindo-se à Ley 22/2003, de 9 de 

julio, Concursal276. 
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  O art. 1922 cuida da preferência ―con relación a determinados bienes 

muebles del deudor‖, enquanto o art. 1923 regulamente a preferência ―con 

relación a determinados bienes inmuebles y derechos reales del deudor‖. 

  Em seguida, o art. 1924 cuida da preferência em relação aos demais bens 

móveis e imóveis do devedor, enquanto o art. 1925 define que não gozarão de 

preferência os créditos de qualquer outra classe ou título que não os 

compreendidos nos artigos anteriores. 

 

 

4.4 Itália 

 

  Na Itália, perante a legislação civil anterior, Lomonaco277 ensina que a 

execução direta da obrigação representava a regra para todos os tipos de 

obrigação, vigorando, à época, o princípio segundo o qual ―i privilegi e le ipoteche 

costituiscono garanzie speciale sui beni dei debitore”278. Tal princípio, conforme se 

observa, excluía o penhor do rol de garantias especiais definidas sobre os bens 

do devedor. 

  De fato, dispunha o Código Civil italiano de 1865 que: 

 

1948. Chiunque sia obbligato personalmente, è tenuto ad adempiere le 
contratte obbligazioni con tutti i suoi beni mobili e immobili, presenti e 
futuri. 
1949. I beni del debitore sono la garantìa comune dei suoi creditori, e 
questi vi hanno tutti un eguale diritto quando fra essi non vi sono cause 
legittime di prelazione. 
1950. Le cause legittime di prelazione sono i privilegi e le ipoteche. 

 

  A crítica mais evidente acerca do art. 1948 do Codice Civile de 1865 é, sem 

dúvida, a limitação dada pelo mesmo, o qual parece vincular a responsabilidade 

patrimonial do devedor somente às obrigações voluntariamente assumidas, o que 

foi corrigido pelo Codice de 1942. 

                                           
277

 ―L´esecuzione diretta dell´obbligazioni costituisce la regola per ogni specie di obbligazioni. Delle 
obligazioni e dei contratti in genere‖. In: FIORE, Pasquale. Il diritto civile italiano secondo la 
dottina e la giurisprudenza. Parte decima: delle obligazioni. Napoli: Eugenio Marghieri, 1924, p. 
468. 
278

 PACIFI-MAZZONI, Emidio, op. cit., p. 392. 
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  Ainda na vigência do referido Código, Giulio Venzi279 leciona, que: ―Il 

debitore è tenuto ad adempiere l‘obbligazione con tutti il suoi bene, mobili ed 

immobili, presente e futuri (art. 1948), e correlativamente il creditore ha diritto 

generale sul patrimonio del debitore a garanzia dell‘adempimento 

dell‘obbligazione‖. 

 Nesse mesmo sentido, em comentário ao art. 1949 do Codice Civile de 

1865, Chironi280 confirma que ―i beni del debitore son detti dalla leggi garanzia 

comune dei creditori‖. 

  Quanto à prelazione indicada no art. 1949, destaca Stolfi281 que a mesma 

só tem razão de ser na presença de diversos credores, pois, havendo apenas um, 

pouco importa se o mesmo é privilegiado, hipotecário ou quirografário. E 

prossegue: 

 

Senonchè il diritto di prelazione non esclude per il suo titolare il pegno 
genérico di cui al‘art. 1949, che spetta a tutti i creditori. E pertanto, 
qualora il creditore privilegiato o l‘ipotecario non avessero potuto 
soddisfarsi integralmente sul valore dei beni sul quali godono della 
prelazione, hanno il diritto di concorrere in contributo insieme con i 
creditori chirografari sugli altri beni di comune debitore. 

 

  Discorrendo também acerca do art. 1949 do Codice Civile de 1865, destaca 

Mazzoni282 que: ―Abbiamo altrove determinato il principio, che i beni dei debitore 

sono la garanzia comune di tutti i suoi creditori, e che questi vi hanno tutti un 

eguale diritto (art. 1949)‖. No entanto, o mesmo autor sustenta que: ―Nottamo però 

che tale principio va soggetto ad eccezione, quando fra i creditori vi sono cause 

legitime di prelazione‖. 

  Para Mazzoni, as causas legítimas de prelação seriam os privilégios e a 

hipoteca. No entanto, o autor destaca que, dentre os privilégios se inclui o penhor, 

por força do disposto no art. 1958, 6, do Codice.283 

                                           
279

 Op. cit., p. 406. 
280

 Istituzioni di diritto civile italiano: parte speciale. v. 2 ..., p. 104. 
281

 ―Dalle cose dette risulta, che, per potersi avere prelazione, occorre il concorso di più creditore, 
poichè se uno soltanto fosse il creditore, sarebbe indifferente che egli fosse privilegiato, ipotecario 
o chirofrafario, potendo egli rivalersi del sul credito su tutti i beni del suo debitore‖. Diritto civile: i 
diritti reali di garanzia, p. 2. 
282

 Op. cit., p. 392. 
283

 ―Il credito della persona a cui favore fu costituito il pegno, sopra i mobili di cui creditore è in 
possesso‖. 
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  Sobre tal aspecto, Graziano Castello284 lembra que o legislador de 1865 

qualificou como causas legítimas de prelação somente os privilégios e a hipoteca, 

disciplinando o penhor em outro título, enquanto o Codice de 1942 incluiu o 

penhor dentre as hipóteses de prelação. 

  De fato, à luz do Codice Civile de 1865, ―il privilegio del pegno deve 

definirsi per un diritto reale sopra beni mobili del debitore o di un terzo costituito 

per convenzione, allo scopo di assicurare sopra di essi il soddisfacimento di una 

obbligazione‖ 285. 

  Sobre o tema, Maggiore286 lembra que: 

 

É noto che il legislatore del 1942 ha accostato i privilegi ai diritti reali di 
garenzia, ai fini del loro tratamento. ... L‘unificazione della disciplina si 
ferma però a questo punto, poichè una volta stabilito il potere delle tre 
categorie di creditori preferenziali di sottrarsi alla legge d‘uguaglianza, 
ciascuna di esse è necessariamente regolata da norme autonome. 
 
 

  Tratando dos privilégios no âmbito do Codice italiano de 1865, Luigi 

Borsari287 destaca a importância da sistematização dos privilégios e da hipoteca 

como títulos de preferência a dotar o credor do poder de exclusão dos demais 

credores quando a soma dos débitos é superior à dos ativos destinados a sua 

satisfação. 

  Dispõe o Código Civil italiano de 1942288: 

 

 

                                           
284

 ―Anche il principio del concorso dei creditori conosce, dunque, delle eccezioni. Il codice civile 
del 1865 qualificava come cause legittime di prelazione solo i privilegi e le ipoteche, disciplinando 
in altro titolo il pegno. L‘attuale codice, invece, ha previsto unitariamente i tre istituti sopra indicati 
nell‘ambito del titolo III del libro sesto, dedicato alla tutela dei diritti. Il legislatore ha voluto quindi 
porre in rilievo il profilo funzionale unitario delle tre figure. In virtù di tale configurazione esse si 
sostanziano nella legittima pretesa del creditore verso gli organi del processo esecutivo a vedere 
soddisfatte le sue pretese con preferenza rispetto agli altri creditori, non muniti di tali cause di 
preferenza, detti perciò chirografari, e a vedere rispettata la graduatoria stabilita dalla legge tra gli 
stessi creditori preferiti‖, op. cit, p. 10. 
285

 PACIFI-MAZZONI, Emidio, op. cit., p. 395. 
286

 Op. cit., p. 196. 
287

 ―Essendo assai frequente la occasione che la somma dei debiti superi quella della sostanza che 
deve soddisfarli, si è dovuta portare ogni cura sulla sistemazione dei privilegi e delle ipoteche come 
titoli di preferenza e motivi di esclusione di altri creditori di specie inferiore‖, op. cit., p. 450. 
288

 ITÁLIA. Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262. Approvazione del testo del Codice civile. 
Disponível em: <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262>. 
Acesso em: 1 out. 2017. 
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TITOLO III 

DELLA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE, DELLE CAUSE DI 

PRELAZIONE E DELLA CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA 

PATRIMONIALE 

 

CAPO I 

 

Disposizioni generali 

 

Art. 2740. (Responsabilita' patrimoniale). Il debitore risponde 
dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. 
Le limitazioni della responsabilita' non sono ammesse se non nei casi 
stabiliti dalla legge.  
 
Art. 2741. (Concorso dei creditori e cause di prelazione). I creditori hanno 
eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause 
legittime di prelazione.  
 
Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche. 

 

 Ao tratar do art. 2740 do Código Civil italiano, sob a epígrafe ―la 

responsabilità patrimoniale e le cause di prelazione”, Giuseppe Tucci289 explica 

que por ―responsabilità patrimoniale si intende lo stato di sogezzione del 

patrimonio del debitore nei confronti del creditor (negrito do autor)‖, incluindo-se 

no conceito de responsabilidade patrimonial tanto os bens presentes quanto os 

futuros.  

  Tal entendimento também é compartilhado por Francesco Galgano290, 

senão vejamos: ―Si noti che il debitore responde con tutti i suoi beni presenti i 

futuri: non solo, cioè, con i beni che gli appartenevano al momento in cui è sorta 

l´obbligazione, ma anche con quelli che siano successivamente entrati nel suo 

patrimonio”. E conclui: ―Una corrispondente conseguenza si verifica a favore del 

creditore: tutti i beni, presenti i futuri, del debitore costituiscono la garanzia del suo 

credito‖. 

  Para Tucci291, a responsabilidade patrimonial do devedor ―representa 

verdadeira garantia genérica do credor, pois, caso necessário, o mesmo, ao exigir 

                                           
289

 Op. cit., p. 1111.  
290

 Op. cit., p. 395-396. 
291

 Op. cit., p. 1113-1114. 



122 
 
o cumprimento da obrigação por parte do devedor, estará, em caso de inércia, 

amparado pelo patrimônio do mesmo:‖ 

 

Alla respontabilità patrimoniale del debitore in sé e per sé corrisponde 
la garanzia generica del creditore, in quanto quest´ultimo non è 
assolutamente certo di potersi soddisfare, in caso di inadempimento, su 
un bene o su più beni del debitore. 

 

  Sobre o art. 2740 do Codice, Massimo Bianca292 vai além, ao destacar que 

o mesmo representa ―il fondamentale principio della responsabilità patrimoniale, e 

que a mesma se traduz na soggezione del patrimonio del debitore al diritto di 

soddisfacimento coattivo dei crediti‖. 

  Uma importante observação acerca do disposto no art. 2740 do Codice 

Civile foi feita por Rosario Nicolò293, o qual, com razão, discorda da redação do 

referido artigo considerando que, em verdade, o devedor não responde pelo 

―adimplemento‖ das obrigações com todos os seus bens, mas pelo 

―inadimplemento‖. Sendo assim tal redação ―può sembrare tecnicamente 

imprecisa, dato che il debitore è responsabile non dell´adempimento ma del 

mancato adempimento‖. 

  Uma primeira diferença entre o Codice Civile italiano em vigor e a redação 

do diploma anterior é a inclusão, neste, do penhor como cause legittime di 

prelazione, inexistente no anterior. 

  Assim, mesmo ciente de sua ausência do Codice anterior, Stolfi294 defedia 

a inclusão do penhor dentre os privilégios, ainda que como uma espécie anômala 

de privilégio, eis que não era fruto da causa do crédito, mas derivado da vontade 

das partes, destacando-se, ainda, mais por sua semelhança à hipoteca que ao 

privilégio: 

 

Malgrado tale disposto legislativo, il pegno è una causa di prelazione, 
tant‘è che l‘art. 1958, n. 8., l‘annovera tra i privilegi. Esso però è un 
privilegio anomalo, in quanto deriva non dalla causa del credito, ma dalla 
volontà delle parti, sebbene autorizzata e confermata dalla legge. E 
poichè il creditore pegnoratizio si paga di quanto gli è dovuto sulla cosa 
datagli in pegno, prima che qualunque altro creditore possa farvi valere le 

                                           
292

 Diritto civile: la responsabilità. v. 5. Milano: Giuffrè Editore, 1994, p. 407. 
293

 Op. cit., p. 4. 
294

 Diritto civile: I diritti reali di garanzia, p. 5. 



123 
 

sue ragioni, l‘istituto in esame è molto più affine all‘ipoteca che al 
privilegio. 

 

 Preliminarmente ao estudo desses dois expressivos artigos previstos no 

Codice Civile italiano de 1942, os quais são da maior importância no estudo do 

privilégio, da preferência e, em geral, das causas de prelação no âmbito do direito 

obrigacional, é necessário ressaltar que a responsabilidade patrimonial, as causas 

de prelação e as garantias não se encontram na linha de frente das obrigações, 

mas possuem um caráter secundário que faz parte da patologia do crédito. 

  Assim, a maneira ordinária de extinção das obrigações sempre foi o 

adimplemento, o qual se espera que ocorra na maior parte das operações. Em 

seguida se encontram as formas indiretas de extinção das obrigações previstas 

na legislação e, por fim, o evento menos aguardado e mais nocivo ao crédito, qual 

seja o inadimplemento. 

  Mas, ao mesmo tempo, a responsabilidade patrimonial é de suma 

importância para a sobrevivência do crédito e para a própria circulação da 

riqueza, pois é a partir da responsabilidade patrimonial do devedor que este, 

receoso de assistir inerte à fragmentação de seu patrimônio ao ser invadido por 

interesses alheios de um ou mais credores, busca a satisfação do débito através 

de uma das formas de extinção de suas obrigações. 

  Assim, o efeito didático e terapêutico produzido pelo eventual desfazimento 

de alguma fortuna particular faz com que a grande maioria dos devedores e 

coobrigados promova o adimplemento de seus débitos, de forma direta, através 

do pagamento, ou indireta295, extinguindo as obrigações as quais se encontram 

vinculados. 

  Nesse sentido, pelo teor literal da lei italiana, percebe-se que o princípio da 

igualdade entre os credores na busca da satisfação de seus créditos sobre os 

bens do devedor – par conditio creditorum – encontra expressa previsão no art. 

2741 do Codice Civile, a resguardar a cada um deles o mesmo direito de ter seu 

crédito satisfeito em detrimento dos bens do devedor. 

                                           
295

 A exemplo da novazione, confusione, compensazione e remissione previstos no Codice Civile 
italiano sob a epígrafe ―Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento‖ (art. 
1230 e seguintes). 
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  Tal princípio, nas palavras de Rosario Nicolò296, ―è una logica conseguenza 

dell´identità dell´oggeto che la legge assegna all´azione esecutiva di ciascun 

creditore‖. 

  No entanto, sobre o tema, adverte Salvatore Satta297 que: “Il risultato di 

questo concorso potrà essere che il creditore che ha esercitato l´azione esecutiva 

non tragga alcun frutto dalla sua fatica, perchè ad es. un creditore privilegiato si 

approprii di tutto il ricavato‖. 

  Satta justifica seu raciocínio destacando que o objeto da ação executiva é a 

expropriação dos bens do devedor e não a satisfação do direito do credor, 

embora seja para isso que tenha sido proposta.298  

  Do ponto de vista obrigacional, a garantia geral outorgada pelo art. 2740 

aos credores é razoável e mesmo previsível, quando de admite que a maior parte 

das obrigações, com ênfase às operações vinculadas aos contratos onerosos, é 

desprovida de garantias específicas, notadamente no que tange às garantias 

reais e, quando há previsão de garantia, quase sempre se dá preferência à 

garantia fidejussória. 

 No entanto, ao mesmo tempo em que o Codice parece estender a garantia 

genérica a todos os credores e à universalidade dos bens do devedor, advertindo 

que só se admite a limitação da responsabilidade nos casos previstos em lei, o 

mesmo limita e excepciona a regra da igualdade entre os credores, determinando 

o respeito às chamadas ―causas legítimas de prelação‖ (art. 2741). 

  Desse dispositivo se extrai que, à distância, todos os credores parecem 

iguais, eis que dotados dos mesmos direitos de agressão ao patrimônio do 

devedor.  

  No entanto, por força do disposto na parte final do art. 2741, se percebe 

que a igualdade só é verificada dentre os credores quirografários, posto que, 

segundo a lei italiana, os créditos vinculados a alguma causa de prelação - 

privilégio, penhor ou hipoteca - logo se destacam dos demais e passam a 

reclamar sua satisfação de forma precoce em caso de expropriação judicial dos 
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 Op. cit., p. 17. 
297

 Op. cit., p. 70. 
298

 ― [… l]‘azione esecutiva ha per suo contenuto la espropriazione del debitore, non la 
soddisfazione del suo diritto anche se a questo essa è diretta [...]‖, op. cit., p. 70. 
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bens do devedor. 

  Em outras palavras, quando o credor e o devedor se vinculam através de 

uma obrigação sem garantia real, de imediato e independentemente da vontade 

das partes, ambos estarão cientes que os bens do devedor, desde que passíveis 

de penhora, estarão expostos à exigibilidade do título executivo, judicial ou 

extrajudicial. 

  Dessa forma, não pode o devedor alegar ignorância acerca da previsão 

legal, de modo que tal dispositivo (Codice Civile, art. 2740) figura como uma 

cláusula virtual que, apesar de não escrita, pois dispensa menção contratual 

expressa, vincula o devedor e estende seus efeitos não apenas aos contratos, 

mas, também, às demais fontes das obrigações, como a lei e o ato ilícito. 

  Ainda uma palavra acerca da par conditio creditorum. Conforme se conclui 

a partir da redação do art. 2741 do Codice, tal mecanismo de equidade previsto 

na lei italiana, a situar no mesmo patamar de igualdade todos os credores 

quirografários, tem seu locus natural a lei falimentar. 

 Quanto à doutrina italiana, a leitura do art. 2740 do Codice Civile merece 

ser feita à luz da interpretação atribuída por Lelio Barbiera299:  

 

La cospicua rilevanza attribuita dall‘ordinamento all‘ interesse del 
creditore alla sicurezza di realizzazione del credito costituisce la primaria 
chiave di lettura dell‘ art. 2740, idonea ad attribuire allo stesso carattere 
di norma e non semplice portata teorica. 

 

  Segundo a lição de Giulio Venzi300, percebe-se que foi mantido, no Codice 

Civile de 1942, o mesmo princípio adotado pelo código anterior, acerca do 

respeito das causas legítimas de prelação. 

                                           
299

 Op. cit., p. 15. 
300

 ―441. Nozioni generali. Definizione del privilegio. – Come abbiamo già visto, chi è obbligato 
personalmente, è tenuto ad adempiere l‘obbligazione con tutt‘i soui beni mobili ed immobili, 
presenti i futuri (articolo 1948); se più siano i creditori, questi hanno uguale diritto sui beni del 
debitore, che formano la loro comune garanzia (art. 1949). Se i beni del debitore sono sufficienti a 
soddisfare tutt‘i creditore, non si ha alcuna difficoltà; se non sono sufficienti, i varii crediti saranno 
ridotti in proporzione del loro ammontare. 
Questa è la regola, ma la legge ammete che alcuni creditore abbiano diritto di preferenza o 
prelazione su gli altri, in modo che prima degli altri essi abbiano diritto di soddisfarsi su tutt‘i beni, o 
sopra alcuni particolari beni del debitore. Le cause leggitime di prelazione sono i privilegi e le 
ipoteche (art. 1950). La legge annovera tra i privilegi anche il diritto di pegno, ma questo differisce 
dagli altri privilegi, perchè trae origine da una convenzione delle parti. L‘ipoteca trae origine dalla 
convenzione delle parti, oppure dalla legge‖, op. cit., p. 414. 
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  No entanto, segundo o entendimento de Lelio Barbiera301: ―Il testo 

legislativo del 1942 è anche più completo perchè l‘ art. 2740, comma 2 richiama 

l‘esistenza di limitazioni legalli della responsabilità, che pure esistevano nel 

sistema del códice del 1865‖. 

  Giovanni Iudica e Paolo Zatti302 resumem a importância capital dos referidos 

artigos no que tange ao direito privado italiano no sentido de que os mesmos 

representam o direito fundamental ou a tutela do direito do credor sobre os bens do 

devedor em caso de inadimplemento: 

 

Si tratta di tutti i meccanismi predisposti per la tutela del diritto del 
creditore di soddisfarsi sui beni di debitore in caso di inadempimento; ma 
la maggiore o minore sicurezza circa questa estrema possibilità di 
soddisfarsi rientra tra le voluntazione che inducono un soggetto a dare o 
non dare credito ad un altro, e perciò questi istituti vanno considerati non 
come aspetti della patologia, ma come aspetti del normale 
funzionamento del credito. 

 

 Assim, segundo a redação do art. 2740 do Codice Civile, o devedor 

responde pela execução das obrigações com todos os seus bens, sejam eles 

presentes ou futuros e, no que tange às limitações da responsabilidade, as 

mesmas só são admitidas nos casos estabelecidos em lei. 

  Sobre o tema também se manifestou Pietro Rescigno303: 

 

Il principio è formulato nella regola per cui <il debitore risponde 
dell`adempimento delle obligazioni con tutti il suoi beni presenti e futuri> 
... la garanzia del creditore non è limitata ai beni esistenti nel patrimonio 
del debitore quando nacque l`obbligazione, allargandosi a comprendere 
anche i beni acquisti ai tempi successivi. 

 

  A aplicação do art. 2741 do Codice Civile se dá na eventual existência de 

diversos credores a disputar a preferência de seus créditos em face de um único 

devedor - concorso dei creditori e cause di prelazione. 

  Tal dispositivo determina que, em princípio, todos os credores têm igual 

direito à satisfação de seus créditos, posto que o patrimônio do devedor serve 

como garantia genérica aos seus interesses. 

                                           
301

 Op. cit., p. 5. 
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 Op. cit., p. 258. 
303

 Op. cit., p. 654. 
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  Tal garantia, no entanto, padece das limitações oriundas das chamadas 

causas legítimas de prelação, quais sejam: o penhor, a hipoteca e os privilégios, 

de forma que o credor que seja titular de alguma das referidas causas de prelação 

terá reconhecido seu direito à satisfação de seu crédito com o produto da 

expropriação dos bens do devedor e com precedência em relação a todos os 

demais credores. 

  Em suma, o art. 2741 do Codice Civile garante que, uma vez instalado o 

concurso de credores, estes terão, pelo menos em princípio, o mesmo direito à 

satisfação de seus créditos com o produto da expropriação dos bens do devedor, 

salvo, naturalmente, le cause legittime di prelazione. 

  Nesse sentido Salvatore Satta304 destaca que: 

 

57. Dal punto di vista processuale, il concorso dei creditori viene in 
considerazione sotto il profilo dell‘assicurazione del concorso medesimo; 
si trata cioè di garantire a tutti i creditori la possibilità di esercitare il 
próprio diritto nella distribuzione del ricavato. 

 

  Porém, conforme já destacado, tal garantia não é absoluta, pois o mesmo 

artigo prevê que devem ser respeitadas as causas legítimas de prelação: o 

penhor, a hipoteca e os privilégios. 

  A propósito, no que tange aos privilégios, conforme leciona Giulio Venzi305 

ainda à luz do Codice Civile italiano de 1865: ―Il credito privilegiato è preferito a 

qualunque altro credito, anche se garantito con hipoteca (art. 1953)‖. 

  No mesmo sentido, Stolfi306 destaca que os credores privilegiados e 

hipotecários gozam do direito de preferência a ser exercido sobre o valor 

arrecadado sobre os bens do devedor e, havendo saldo remanescente, o mesmo 

deve ser distribuído entre os credores quirografários, na proporção do montante 

de seus créditos.  

  Por seu turno, Lelio Barbiera307 esclarece: 
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 Op. cit., p. 70. 
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 Op. cit., p. 415. 
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 ―Insomma, mentre i creditori privilegiati ed ipotecari godono di un diritto de prelazione, poichè 
sul prezzo dei beni concorrono prima il privilegiati e poi gl‘ipotecari, qualora rimanga un supero di 
tale prezzo, esso viene ripartito tra i creditori chirografari, in proporzione del dei loro crediti‖. Diritto 
civile: I diritti reali di garanzia, p. 2. 
307

 Op. cit., p. 90. 
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Dopo aver affermato nel comma 1 dell‘art. 2741 il principio della par 
conditio, avvertendo que esso trova un limite nel riconoscimento di cause 
legittime di prelazione, il legislatore indica nel comma 2 tali cause nei 
privilegi, pegno e ipoteca. 

 

 Nesse sentido também a lição de Traverso308, para quem o art. 2741 do 

Codice determina justamente que sob o tema concurso de credores e causas de 

prelação, os credores têm, em princípio, os mesmos direitos à satisfação do 

crédito sobre os bens do devedor, salve le cause legittime di prelazione, quais 

sejam, os privilégios, o penhor e a hipoteca. 

  Rosario Nicolò309 destaca a solução igualitária encontrada pelo art. 2741 do 

Codice Civile ao permitir que a ação executiva exercitada por um credor sobre um 

dos bens do devedor ―non esclude la concorrente azione esecutiva degli altri, e 

che tutti hanno diritto de concorrere proporzionalmente all´entità dei rispettivi diritti, 

sul ricavato dall´esecuzione forzata‖. 

  Sob tal aspecto, Pietro Rescigno310 revela a harmonia entre ambos os 

artigos do Codice, destacando que deles se extraem dois princípios fundamentais 

a respeito da ―responsabilità patrimoniale, quais sejam: Il debitore risponde 

dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni (art. 2.740) e I creditori 

hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore (art. 2.741)‖. Porém, 

ressalva que ambos os dispositivos possuem exceções. 

  O primeiro deles informa que o devedor responde por suas obrigações com 

todos os seus bens, presentes e futuros (art. 2740), enquanto o segundo 

determina que os credores têm o mesmo direito à satisfação de seus créditos 

sobre os bens do devedor, sem prejuízo das causas de prelação (art. 2741). 

  Sobre o tema, Lelio Barbiera311 destaca a diferença entre os conceitos de 

garantia patrimonial, responsabilidade patrimonial e prelação, ressaltando que a 

primeira se relaciona com a prevenção do dano, a segunda com o dano 

propriamente dito e a terceira se aplica à hipótese de existirem diferentes 

credores: 

 

                                           
308

 Codice civile: costituzione e leggi speciali. Milano: Giuffrè, 1991, p. 599. 
309

 Op. cit., p. 17. 
310

 Op. cit., p. 662. 
311

 Op. cit., p. 27. 
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In una visione più generalizzante, la garanzia patrimoniale soddisfa 
l‘interesse del creditore alla prestazione anche in mancanza di altri 
creditore e quindi si ricollega alla fattispecie di cui all‘art. 2740, mentre la 
prelazione presuponne necessariamente più creditori e si conette quindi 
alla fattispecie di cui all‘ art. 2741. Responsabilità personale è poi 
un‘espressione di sintesi equivalente à responsabilità per danni, che da 
un lato presuppone, a differenza della garanzia patrimoniale, che mira a 
prevenire il danno, l‘esistenza di una menomazione patrimoniale cui 
l‘ordinamento reagisce, dall‘altro richiama o una fonte di obbligazione 
(art. 2043) o l‘adempimento ad una obbligazione (art. 1218). 

 

  Porém, ressalva Rescigno que: ―La regola dell`eguale diritto dei creditore fa 

salve le cause legittime di prelazione: sono cause di preferenza i privileggi, il 

pegno e le ipoteche (art. 2741, 2º co.)‖. 

  Acerca das causas de prelação estabelecidas no art. 2741 do Codice, 

Trabucchi312 lembra que: ―La par condicio creditorum, stabilita come criterio 

generale nell´art. 2741, soffre eccezione di fronte alle cause legittime di 

prelazione, quali sono i privilegi, il pegno e l´ipoteca‖. 

  De fato, ensina Pietro Trimarchi313 que, do valor obtido pela expropriação 

judicial, ―il creditore ipotecario si soddisferà con prelazione rispetto ai creditore 

sforniti di ipoteca e a quelli muniti di un‘ipoteca di grado sucessivo‖. 

  Segundo o entendimento de Fabrizio Lorenzotti314, da combinação dos 

artigos 2740 e 2741 do Codice Civile se extrai que, em regra, todos os bens do 

devedor são aptos à satisfação de seus credores, salvo as causas legítimas de 

prelação, ou, em suas palavras, ―il potere del creditore di soddisfarsi, con 

preferenza rispetto agli altri creditore, su un determinato bene o su un determinato 

complesso di cose‖. 

 Apesar disso, Trabucchi315 destaca que, segundo a lei italiana, alguns bens 

integrantes do patrimônio do devedor não são, ao menos em princípio, passíveis 

de constrição, a exemplo do que ocorre com o salário e com as ferramentas de 

trabalho, etc. 

                                           
312

 Op. cit., p. 636. 
313

 Op. cit., p. 611. 
314

 Op. cit., p. 236-237. 
315

 ―La responsabilità patrimoniale del debitore non si estende ad alcuni beni: per es. vi sono 
almeno parzialmente sottratti gli stipendi e i salari, non possono essere pignorati il letto, alcuni 
vestiti, gli strumenti di lavoro – res sacra miseris! – indispensabili per la vita, e tutti gli altri beni di 
cui parleremo infra‖, op. cit., p. 636. 



130 
 
  Quanto ao penhor e à hipoteca, a legislação italiana não difere do direito 

brasileiro, eis que também aqui o crédito real prefere ao pessoal de qualquer 

espécie. Porém, adverte Tucci316 que, segundo o art. 2808 do Codice Civile, 

diferentemente do penhor, a hipoteca se constitui através da iscrizione nei publici 

registri, ou seja, a publicidade é da essência da hipoteca, exercendo efeito 

constitutivo. 

  O registro da hipoteca já era uma exigência desde o Codice Civile italiano 

de 1865, o qual previa, em seu art. 2007, de maneira categórica317, que ―l‘ipoteca 

produce efetto e prende grado dal momento della sua iscrizione, ancorchè si tratti 

un contratto di préstito in cui lo sborso del danaro si effettui posteriormente”. 

  No mesmo sentido o magistério de Pietro Rescigno318, para quem 

―l´iscrizione, dunque, ha efficacia non già meramente dichiarativa del vincolo 

gravante sui beni, ma constitutiva del vincolo stesso”. 

  Sobre a eficácia constitutiva do registro da hipoteca e de sua capital 

importância no que tange ao reconhecimento da garantia real por terceiros e, 

consequentemente, seu impacto no concorso dei creditori, Pietro Trimarchi319 

destaca que:  

 

La riconoscibilità della garanzia reale da parte dei terzi è così importante 
che il diritto non sorge se, trattandosi di hipoteca, sia mancata la 
iscrizione, oppure, trattandosi di pegno di cosa mobile, sia mancato lo 
spossessamento del proprietario: iscrizione e spossessamento sono 
elementi costitutive dell‘ipoteca e, rispettivamente, del pegno di cosa 
mobile (art. 2786, 2787 comma 2, 2808 comma 2 cod. civ). 

 

  Ainda sobre o tema pubblicità dell’ipoteca, Francesco Triaca320 destaca que 

a hipoteca ―non dà alcun diritto se non è resa pubblica con la scrizione sui registri 

del conservatore delle ipoteche del circondario in cui sono situati gli stabili vincolati 

...‖ 

  Interessante dispositivo do Codice Civile, o art. 2856321 garante uma 

                                           
316

 ―Pertanto, la pubblicità ha effetto constitutivo della prelazione [...]‖, op. cit., p. 1119. 
317

 STOLFI, Nicola. Diritto civile: I diritti reali di garanzia, p. 362. 
318

 Op. cit., p. 668. 
319

 Op. cit., p. 606. 
320

 Op. cit., p. 250. 
321

 Art. 2856. (Surrogazione del creditore perdente). Il creditore che ha ipoteca sopra uno o piu' 
immobili, qualora si trovi perdente perche' sul loro prezzo si e' in tutto o in parte soddisfatto un 
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peculiar prerrogativa ao credor hipotecário prejudicado denominada, 

impropriamente, de surrogazione del creditore perdente, a qual, a rigor, não trata, 

propriamente, de uma sub-rogação322, mas da faculdade de se exercitar o crédito, 

sobre o devedor comum, ainda que a hipoteca não esteja onerando o mesmo 

bem, mas levando em consideração apenas o grau da garantia. 

  Assim, caso o credor hipotecário venha a ser preterido no recebimento de 

seu crédito por força da vinculação do patrimônio do devedor comum a outro 

credor, poderá exercer seu direito de crédito sobre os bens hipotecados pelo 

credor preferencial que eventualmente não hajam sido expropriados pelo mesmo. 

  Ainda que o creditore perdente não tenha hipotecado os mesmos bens do 

credor preferencial, poderá aproveitar-se das ―sobras‖ da garantia hipotecária 

alheia eventualmente não utilizadas, ainda que em prejuízo de terceiros credores 

hipotecários com garantias incidentes sobre tais bens pelo simples fato de que o 

registro de tais garantias foi posterior à do creditore perdente. 

  Tal regra, porém, prevê uma condição, a de que a ―sub-rogação‖ deve 

respeitar os limites do valor da primeira hipoteca. 

  O exemplo trazido por Trabucchi323 afasta qualquer dúvida acerca do 

instituto: 

 

C`è un creditore A, il quale 8`aprile ha iscritto ipoteca per garantire un 
credito di 500.000 euro contro T, tanto sul fondo Corneliano, quanto sulla 
casa di città. Un altro creditore B, ha iscritto ipoteca di secondo grado sul 
fondo Corneliano il 26 luglio dello stesso anno per un credito di 50.000 
euro. Un terzo creditore C, ha iscritto ipoteca il 10 settembre per 100.000 
euro sulla casa di città, che vale appunto press`a poco questa somma. 
Un brutto giorno A, per esigere il suo credito esercita l´azione ipotecaria 
sul fondo Corneliano, dalla venditta ricava i 500.000 euro che gli bastano, 
e cosí il povero B, si troverebbe a mal partito, perché, in ipotesi, l`altro 
bene del debitore, la casa di città, è insufficiente per tutti i crediti, o – 
peggio – basta a sodisfare il credito di C, il quale appunto vi ha 
un`ipoteca che ne esaurisce il valore. Cosí, in seguito all`azione di A, 

                                                                                                                                
creditore anteriore, la cui ipoteca si estendeva ad altri beni dello stesso debitore, puo' surrogarsi 
nell'ipoteca iscritta a favore del creditore soddisfatto, al fine di esercitare l'azione ipotecaria su 
questi altri beni con preferenza rispetto ai creditori posteriori alla propria iscrizione. Lo stesso diritto 
spetta ai creditori perdenti in seguito alla detta surrogazione. Questa disposizione si applica anche 
ai creditori perdenti per causa di privilegi immobiliari. 
322

 Tra creditore di grado diverso c`è um`altra forma che va sotto lo stesso nome di sorroga 
ipotecaria (surroga ipotecaria per evizione, detta anche surroga del creditore perdente), ma che 
non è vera surrogazione, perchè non implica sostituzione nel credito (TRABUCCHI, op. cit., p. 
793). 
323

 Op. cit., p. 793. 
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verrebbe a perdere la garanzia proprio quel B che aveva iscrita 
un`ipoteca a preferenza di altri creditore e in ogni caso prima di C, e non 
è giusto che quest`ultimo venga avvantaggiato dal fatto che il signor A 
abbia rivolto la sua pretesa ad altro bene, sostanzialmente a danno di chi 
era stato piú sollecito nell`assicurarsi una garanzia ipotecaria. Per 
questo, la legge consente a B, creditore ipotecario perdente, di surrogarsi 
con la sua ipoteca nell`ipoteca che A aveva anche sulla casa di città, 
prendendo un grado anteriore (26 luglio) a quello del creditore C, il qualle 
sulla casa aveva un`ipoteca di data posteriore (10 settembre) a quella 
dell`ipoteca che B, aveva sul fondo Corneliano. È in sostanza, un 
transporto di ipoteca, per evitare le conseguenze dell`arbitrio di chi 
aveva la scelta per sodisfare il suo credito munito di ipoteca di 
primo grado su fondi diversi, sui quali fondi altri creditore avevano 
ipoteche di ordine sucessivo e quindi di capienza subordinata. 

 

  No mesmo sentido o exemplo de Giovanni Iudica e Paolo Zatti324:  

 

Tizio e Caio creditori hanno ipoteca l`uno prima dell`altro sul bene A. 
Tizio ha anche ipoteca sul bene B, e qui è preceduto da Sempronio. 
Espropriato il bene A, Tizio è soddisfatto, Caio rimane a bocca asciutta. 
Caio può allora surrogarsi a Tizio nell`ipoteca su B, scavalcando 
Sempronio, purchè nel tempo l`iscrizione a favore di Caio su A sia 
anteriore all`iscrizione a favore di Sempronio su B. 

 

  Ainda sobre o tema, Pietro Rescigno325: 
 

Una surrogazione de soggetto si verifica invece in altra ipotesi: quando il 
creditore, garantito da ipoteca su uno o più immobili, si trovi perdente 
perché sul loro prezzo si è soddisfatto un creditore anteriore, ma la 
ipoteca di quest´ultimo si estendeva ad altri bene; in questa ipotesi 
nell`ipoteca del creditore soddisfatto può surrogarsi il <perdente>, con 
preferenza sui creditori sucessivi alla sua originaria scrizione (art. 2856; 
art. 550 cod. Nav.) 

 

  A surrogazione del creditore perdente já era admitida pelo Codice Civile 

italiano de 1865, tendo Stolfi326, à época, declarado que, apesar de contrária ao 

princípio fundamental do direito hipotecário < potior in tempore, potior in jure > a 

mesma encontrou abrigo no art. 2011327 do referido codex. 

                                           
324

 Op. cit., p. 264. 
325

 Op. cit., p. 670. 
326

 Diritto civile: I diritti reali di garanzia, p. 378. 
327

 Il creditore avente ipoteca sopra uno o più immobili, qualora si trovi perdente per essersi sul 
prezzo dei medesimi soddisfatto un creditore anteriore, la cui ipoteca si estendeva ad altri beni, 
s'intende surrogato nell'ipoteca che apparteneva al creditore soddisfatto, e può far eseguire la 
relativa annotazione, come è stabilito nell'articolo 1994, all'effetto di esercitare l'azione ipotecaria 
sopra gli stessi beni e di essere preferito ai creditori posteriori alla propria iscrizione. Lo stesso 
diritto spetta ai creditori perdenti in seguito alla detta surrogazione. Questa disposizione si applica 
anche ai creditori perdenti per causa del privilegio stabilito dall‘articolo 1962. 
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  No mesmo sentido Luigi Borsari328, o qual sustenta que os credores 

hipotecários formam algo semelhante a uma sociedade cujos créditos deverão ser 

satisfeitos em prejuízo dos bens do devedor. 

  Trabucchi329 lembra que a lei italiana admite que o grau da hipoteca seja 

alterado segundo a conveniência dos interessados, sejam graus imediatos ou 

não, seja para efeito da postergação ou da antecipação do grau da garantia, mas 

destaca que, apesar de tal alteração ter eficácia real, ela se dá dentro do limite 

das hipotecas, ou seja, ―senza danno per gli altri eventuali creditori ipotecari e 

mediante annotazione nel registro delle iscrizioni”, conforme dispõe o art. 2843 do 

Codice Civile. 

  No que tange aos privilégios, a lei italiana vai além, a ponto de fragmentá-

los em diversas espécies, cada qual merecedora de regulamentação própria, 

lembrando que, segundo o Codice Civile, o privilégio pode derivar, ainda, da 

vontade das partes330. 

  De fato, à luz do art. 2745 do Codice, o privilégio é concedido pela lei em 

função da causa do crédito. Apesar disso, segundo o mesmo artigo, a constituição 

do privilégio pode depender não apenas da lei, mas da vontade das partes, que, 

nesse caso, teria a função de integração do privilégio, bem como depender da 

publicidade (registro). 

  O privilégio previsto no Codice Civile admite, ainda, as seguintes 

modalidades: ―dei privilegi sui mobili, dei privilegi sopra determinati mobili, dei 

privilegi sopra gli immobili‖.331
 

                                           
328

 ―Una specie di società dei concreditori ipotecari è istituida nella nuova legge, di cui si ebbe 
saggio nell‘art. 2011 e si parte dal supposto che un creditore abbia una ipoteca anteriori ed estesa 
sopra gl‘immobili del debitore, e che uno o alcuno di essi abbia bastato a soddisfarlo. Se il primo 
creditore è stato soddisfatto, non lo è stato però dal debitore ma colla sostanza ipotecaria che 
apparteneva ai creditori posti in grado deteriore ed a spese loro. È giusto che questi creditori ne 
siano ristorati e compensati surrogandosi nelle azione anco ipotecarie, nella maggior latitudine di 
cui la ipoteca è capace. Allora è spianata la via al secondo creditore surrogandosi al luogo del 
creditore dimesso, cadendo la barriera di primo grado e guadagnandosi lo spazio necessario ad 
allogare i crediti della seconda iscrizione‖, op. cit., p. 777. 
329

 Op. cit., p. 794. 
330

 Art. 2745. (Fondamento del privilegio). Il privilegio è accordato dalla legge in considerazione 
della causa del credito. La costituzione del privilegio può tuttavia dalla legge essere subordinata 
alla convenzione delle parti; può anche essere subordinata a particolari forme di pubblicità. 
331

 Codice Civile italiano, arts. 2751 a 2776. 
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  A ordem de preferência dos privilégios também se encontra prevista no 

Codice Civile, com destaque para as despesas judiciais, as quais encontraram 

expressa disposição legal: 

 

Art. 2777. (Preferenza delle spese di giustizia). I crediti per spese di 
giustizia enunciati dagli articoli 2755 e 2770 sono preferiti a ogni altro 
credito, anche pignoratizio o ipotecario.  
... omissis 
I privilegi che le leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni altro credito 
sono sempre posposti al privilegio per le spese di giustizia ed ai privilegi 
indicati nell'articolo 2751-bis.

332
 

 

  Ainda, no concurso entre privilégios especiais e créditos pignoratícios, 

assim dispõe a legislação italiana: 

 

Art. 2781. (Concorso di privilegi speciali con crediti pignoratizi). Qualora 
con crediti assistiti da privilegio speciale concorra un credito garantito con 
pegno e uno dei privilegi debba essere preferito rispetto al pegno, tale 
privilegio prevale su quegli altri che devono essere posposti al pegno, 
anche se anteriori di grado. 

 

  No que tange à jurisprudência, a Corte de Cassação italiana já firmou 

entendimento no sentido de que os privilégios mencionados no art. 2741 do 

Codice Civile representam numerus clausus, ou seja, são excepcionais e 

taxativos333, não estando, portanto, sujeitos à interpretação analógica ou 

extensiva.334 

                                           
332

 ―Articolo e rubrica così sostituiti dall‘art. 11 l. 29 luglio 1975, n. 426. Il texto originario aveva 
riguardo exclusivamente alla preferenza delle spese di giustizia‖. MAJO, Adolfo di. Codice civile 
con la costituzione il trattato C.E.E. e le principali norme complementari. 7. ed. Milano: 
Giuffrè, 1993, p. 631. 
333

 ―L'applicazione generalizzata d'un principio di retroazione del resto pregiudicherebbe la par 
condicio creditorum in relazione alla graduazione già formatasi del concorso del riparto già aperto, 
in violazione del principio di eccezionalità del privilegio e della insuscettibilità dell'analogia. ... Ciò 
posto, si deve rilevare, alla stregua del disposto di cui all'art.2741 c.c., che espressamente è 
intitolato "Concorso dei creditori e cause di prelazione", che il privilegio, quale causa legittima di 
prelazione, idonea ad incidere sulla par condicio creditorum, trova la sua ragione d'essere in 
presenza del concorso dei creditori; più propriamente, il privilegio, accordato in considerazione 
della causa del credito(art.2745 c.c.), si esercita quando si apre il concorso dei creditori, 
nell'esecuzione individuale o collettiva‖. Disponível em: <http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/>. 
Acesso em: 26 mar. 2017. 
334

 ―Premesso che le norme che disciplinano i privilegi, in quanto poste in deroga al principio di cui 
all'art. 2741 cod. civ., hanno carattere eccezionale e tassativo, e non sono quindi suscettibili di 
applicazione analogica, il tribunale ha negato anche l'ammissibilità di un'interpretazione estensiva, 
ritenendo significativa la peculiarità della base imponibile dell'Irap, la quale non è un'imposta sul 
reddito (onde no è assimilabile all'Ilor), ma reale, che colpisce il valore aggiunto prodotto da 
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O art. 2743 do Codice Civile italiano garante ao credor cujo crédito esteja 

respaldado por direito real de garantia, particularmente no que tange ao penhor e 

à hipoteca, o direito de, em caso de perecimento da garantia, que seja oferecida 

outra garantia sobre outros bens do devedor e, em sua falta, o imediato 

pagamento do débito: 

 

Qualora la cosa data in pegno o sottoposta a ipoteca perisca o si 
deteriori, anche per caso fortuito, in modo da essere insufficiente alla 
sicurezza del creditore, questi puo' chiedere che gli sia prestata idonea 
garanzia su altri beni e, in mancanza, puo' chiedere l'immediato 
pagamento del suo credito. 

 

  Por fim, Giuseppe Tucci335 destaca que a legislação italiana impede o 

credor, garantido por direito real de garantia, de agir em detrimento de outros 

bens do devedor sem que antes tenha excutido os bens objeto da garantia 

específica. 

 

 

4.5 Alemanha 

 

  A responsabilidade patrimonial do devedor também foi contemplada no 

âmbito do BGB336, onde o devedor deve compensar os danos causados a outrem 

de forma a restabelecer a situação pretérita como se os danos não houvessem 

ocorrido, senão vejamos: 

                                                                                                                                
un'attività autonomamente organizzata, mentre tale base imponibile comprende anche il costo del 
lavoro, gli interessi passivi, i proventi straordinari, tanto che i criteri di calcolo della base imponibile 
possono comportarne l'applicazione anche a soggetti che nel periodo d'imposta non abbiano 
conseguito alcun reddito‖. Disponível em: <http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/>. Acesso em: 26 
mar. 2017. 
335

 ―Infatti, se è vero che sul titolare di pegno, ipoteca e di privilegio speciale sul determinati beni 
grava l´onere di non sottoporre ad esecuzione forzata altri beni del debitore, se prima non ha agito 
in tal senso sui beni oggetto di garanzia specifica (art. 2911), bisogna ricordare che pegno e 
ipoteca non possono formare oggetto di usucapione (art. 1158), che solo il pegno può essere 
acquistato a titolo originario mediante possesso in buona fede (art. 1153, comma 3), che pegno di 
crediti ed ipoteca non sono suscettibili di possesso, che solo il creditore pignoratizio o ipotecario, in 
caso di perimento o deterioramento della cosa, tale da essere insufficiente alla sicurezza del 
creditore, può chiedere, a norma dell´art. 2743, che gli sia prestata idonea garanzia su altri beni e, 
in mancanza, l´immediato pagamento del suo credito. Tale eterogeneità di disciplina non sembra 
perciò giustificare la costruzione della categoria dommatica dei diritti reali di garanzia‖, op. cit., p. 
1114. 
336

 ALEMANHA. German Civil Code. Disponível em: <http://www.gesetze-im-
internet.de/englisch_bgb/englisch_bgb.html#p0818>. Acesso em: 5 set. 2017. 
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Section 249 
Nature and extent of damages 

 

(1) A person who is liable in damages must restore the position that 
would exist if the circumstance obliging him to pay damages had not 
occurred. 
 
(2) Where damages are payable for injury to a person or damage to a 
thing, the obligee may demand the required monetary amount in lieu of 
restoration. When a thing is damaged, the monetary amount required 
under sentence 1 only includes value-added tax if and to the extent that it 
is actually incurred. 

 

  No âmbito processual, a Código de Processo Civil Alemão (ZPO)337 

determina que, através da constrição judicial, os credores vinculam o bem 

constrito à satisfação de seus créditos. Além disso, garante ao credor diligente a 

anterioridade no recebimento de seu crédito – prior in tempore, potior in jure.338 

 

Section 804 
Security right of a creditor 

(1) By the attachment, the creditor acquires a security right to the object 
so attached. 
(2) The security right grants the same rights to the creditor, in his 
relationship to other creditors, as are entailed by pledged collateral 
acquired by way of an agreement; the security right takes precedence 
before rights of pledge and preferential rights, which shall not have 
equivalent status with pledged collateral in the event of insolvency 
proceedings being opened. 
(3) Any security right established by an earlier attachment shall take 
precedence before a security right established by a subsequent 
attachment. 

 

Section 805 
Action for preferential satisfaction 

(1) A third party may not oppose the attachment of an object, should that 
third party not have possession of that object, based on a security right or 
preferential right; however, it may assert its claim for preferential 
satisfaction out of the proceeds by filing a corresponding court action, 
and may do so without considering the fact whether or not its claim is due 
for payment. 

                                           
337

 ALEMANHA. Code of Civil Procedure. Disponível em: <http://www.gesetze-im-
internet.de/englisch_zpo/englisch_zpo.html#p1251>. Acesso em: 5 set. 2017. 
338

 A propósito da discussão doutrinária do eventual caráter de direito real da preferência trazida 
pela penhora, Antônio Jatyr Dall'Agnol Jr. destaca a ―novidade‖ trazida pelo CPC/1973, através do 
qual a penhora outorga ao credor o direito de preferência sobre os bens a ela sujeitos (art. 612), 
conservando tal título ainda que sobre os mesmos bens venha a recair outra penhora (art. 613). 
Sobre o tema, enfatiza o autor que na linha desenvolvida pela doutrina alemã de Goldschmidt e 
Rosemberg, a penhora é um tertius genus do penhor (penhor judicial), ao lado do penhor legal e 
do convencional. Wilard de Castro Villar, citado pelo autor, lembra, no entanto, que o CPC/1973 
não continha regra tão evidente quanto o § 804, do ZPO. Concurso particular de preferência. 
AJURIS, n. 07, p. 55-60, Julho, 1976, p. 55. 
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(2) The action is to be filed with the court responsible for execution and, 
where the local courts (Amtsgerichte, AG) do not have jurisdiction for the 
subject matter of the litigation, the action is to be filed with the regional 
court (Landgericht, LG) in the district of which the execution court has its 
seat. 
(3) Should the action be directed against both the creditor and the debtor, 
they are to be regarded as joined parties. 
(4) Provided the claim has been demonstrated to the satisfaction of the 
court, the court is to order the lodgment of the proceeds. In this context, 
the stipulations of sections 769 and 770 shall apply mutatis mutandis. 

 

 

4.6 Argentina 

 

  A propósito do tema, alguns códigos latino-americanos optaram pela 

unificação do direito concursal, adotando o mesmo procedimento tanto para a 

falência quanto para a insolvência civil, a exemplo do Chile, da Argentina e do 

Peru339. 

  Acerca da afetação dos direitos patrimoniais na Argentina, Alberto Spota340 

ensina que: 

 
El acreedor, provisto de un ―poder de agresión‖ contra el patrimonio del 
deudor, procede a ―ejecutar‖ los bienes de éste, lo que se traduce en la 
venta forzosa de ellos hasta obtener la satisfacción de su crédito. Ya 
veremos cómo existe un límite que el acreedor no puede sobrepasar, 
puesto que hay bienes que integran esa suerte de ―patrimonio de 
reserva‖ al cual nos hemos referido: frente a éste, la acción ejecutiva del 
acreedor se detiene. Salvados esos límites, ―los bienes presentes y 
futuros del deudor constituyen la garantía comum de sus acreedores [...]. 

 

  E continua Spota341 a destacar a diferença de tratamento dada pelo direito 

argentino aos credores simples – acreedores quirografarios – em relação aos 

credores privilegiados – acreedores privilegiados – o que se reflete na 

classificação outorgada aos créditos, posto que estes: ―Éstan provistos de un 

derecho de preferencia que sólo puede surgir de la ley y que constituye una 

excepción al principio de que todos los acreedores están, frente al patrimonio del 

deudor, en pie de igualdad (arts. 3875 y 3876)‖. 

                                           
339

 THEODORO JÚNIOR. Humberto. A insolvência civil ... p. 19. 
340

 Tratado de derecho civil: el objeto del derecho. Tomo I. Parte general. v. 3. Buenos Aires: 
Ediciones Depalma, 1965, p. 683. 
341

 Op. cit., p. 703. 
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  O art. 3.875 do antigo Código Civil argentino de Velez Sarsfield definia o 

privilégio nos seguintes termos: ―El derecho dado por la ley a un acreedor para 

ser pagado con preferencia a otro, se llama en este código privilegio‖.  

 Ao tempo em que também se preocupou em definir o conceito de privilégio, 

ainda que de forma prolixa em relação ao Código Civil revogado, o novo Código 

Civil e Comercial argentino342 destacou o sistema individualista representado pelo 

princípio prior in tempore, potior in jure a beneficiar o credor pioneiro na constrição 

dos bens do devedor: 

 

ARTÍCULO 745.- Prioridad del primer embargante. El acreedor que 
obtuvo el embargo de bienes de su deudor tiene derecho a cobrar su 
crédito, intereses y costas, con preferencia a otros acreedores. 
Esta prioridad sólo es oponible a los acreedores quirografarios en los 
procesos individuales. 
Si varios acreedores embargan el mismo bien del deudor, el rango entre 
ellos se determina por la fecha de la traba de la medida. 
Los embargos posteriores deben afectar únicamente el sobrante que 
quede después de pagados los créditos que hayan obtenido embargos 
anteriores. 

 

ARTICULO 2573.- Definición. Asiento. Privilegio es la calidad que 
corresponde a un crédito de ser pagado con preferencia a otro. Puede 
ejercitarse mientras la cosa afectada al privilegio permanece en el 
patrimonio del deudor, excepto disposición legal en contrario y el 
supuesto de subrogación real en los casos que la ley admite. El privilegio 
no puede ser ejercido sobre cosas inembargables declaradas tales por la 
ley. 

 

ARTICULO 2574.- Origen legal. Los privilegios resultan exclusivamente 
de la ley. El deudor no puede crear a favor de un acreedor un derecho 
para ser pagado con preferencia a otro, sino del modo como la ley lo 
establece. 

 

 Em sintonia com o Código Civil, dispõe o Código Processual Civil e 

Comercial argentino343: 

 

                                           
342

 ARGENTINA. Ley n. 26.994, de 1º de outubro de 2014. Codigo Civil y Comercial de la 
Nación. Disponível em: <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-
239999/235975/norma.htm>. Acesso em: 7 jun. 2016. 
 
343

 ARGENTINA. Ley n. 17.454, de 20 de setembro de 1967. Codigo Civil y Comercial de la 
Nación. Disponível em: <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-
19999/16547/texact.htm>. Acesso em: 7 jun. 2016. 
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Art. 218. - El acreedor que ha obtenido el embargo de bienes de su 
deudor, no afectados a créditos privilegiados, tendrá derecho a cobrar 
íntegramente su crédito, intereses y costas, con preferencia a otros 
acreedores, salvo en el caso de concurso. Los embargos posteriores 
afectarán únicamente el sobrante que quedare después de pagados los 
créditos que hayan obtenido embargos anteriores. 

 

 

4.7 México 
 
 
  À semelhança da legislação brasileira, o Código Civil mexicano344 dispõe 

em seu art. 2964 que ―el deudor responde del cumplimiento de sus obligaciones 

con todos sus bienes, con excepción de aquellos que, conforme a la ley, son 

inalienables o no embargables‖. 

  No entanto, a legislação mexicana dispensou os credores hipotecários e 

pignoratícios da habilitação em concurso de credores, ou seja, os mesmos: 

 
[…] no necesitan entrar en concurso para hacer el cobro de sus créditos. 
Pueden deducir las acciones que les competan en virtud de la hipoteca o 
de la prenda, en los juicios respectivos, a fin de ser pagados con el valor 
de los bienes que garanticen sus créditos (art. 2981). 

 

 

4.8 Outros países 
 

 Acerca da concorrência de diversos credores sobre o produto da 

expropriação judicial, dispõe o Código de Processo Civil peruano345: 

 

Artículo 748.- Si concurren varios acreedores sin que ninguno tenga 
derecho preferente y los bienes del deudor no alcanzan a cubrir todas las 
obligaciones, el pago se hará a prorrata. 
Igualmente se realizará el pago a prorrata, una vez pagado el acreedor 
con derecho preferente. 

  

Por seu turno, diz o Código Civil uruguaio346: 

                                           
344

 MÉXICO. Nuevo Código publicado en el Diario Oficial de la Federación en cuatro partes 
los días 26 de mayo, 14 de julio, 3 y 31 de agosto de 1928. Disponível em: 
<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/ccf.htm>. Acesso em: 5 set. 2017.  
345

 PERU. Decreto Legislativo nº 768, de 04 de março de 1992. Código Procesal Civil. Disponível 
em: <http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/DecretosLegislativos/00768.pdf>. Acesso 
em: 20 set. 2017. 
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2297. La prenda confiere al acreedor el derecho de hacerse pago en la 
cosa dada en prenda, con preferencia a los demás acreedores en caso 
de concurso, con tal que medien las circunstancias requeridas en el 
Título De la graduación de acreedores.  
 
2372. Los bienes todos del deudor, exceptuándose los no embargables 
(artículo 2363), son la garantía común de sus acreedores y el precio de 
ellos se distribuye entre éstos a prorrata, a no ser que haya causas 
legítimas de preferencia (artículo 1295). 

 

   Em sintonia com o referido dispositivo, acerca da preferência o Código de 

Processo Civil paraguaio347 determina o seguinte: 

 

Art. 502.- Preferencia. Mientras el ejecutante no esté totalmente pagado, 
las sumas depositadas no podrán aplicarse a otro destino, salvo que se 
tratare de las costas de la ejecución, o del pago de otro acreedor 
preferente, o privilegiado. 
 
Art. 714.- Prioridad del primer embargante. El acreedor que ha 
obtenido el embargo de bienes de su deudor, no afectados a créditos 
privilegiados, tendrá derecho a cobrar íntegramente su crédito, intereses 
y costas, con preferencia a otros acreedores, salvo en el caso de 
concurso. 

  

No mesmo sentido o Código Civil paraguaio348: 

 

Art.434.- Los acreedores tienen derecho igual a ser satisfechos en 
proporción a sus créditos sobre el producto de los bienes del deudor, salvo 
las causas legítimas de prelación. 
 
Art.435.- Los créditos con privilegio especial prevalecen sobre los créditos 
con privilegio general. 
El privilegio especial de la hipoteca, confiere el derecho al pago con 
preferencia del crédito garantizado. Aquél será computado desde la 
inscripción del derecho real de garantía, en el registro público 
correspondiente. Las inscripciones del mismo día concurren a prorrata. 
Esta misma disposición regirá en los créditos con garantía prendaria. 

 

  O art. 2.488 do Código Civil colombiano349 determina que: ―Toda obligación 

personal da al acreedor el derecho de perseguir su ejecución sobre todos los 

                                                                                                                                
346

 URUGUAI. Codigo civil. Disponível em: 
<https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/codigos>. Acesso em: 20 set. 2017. 
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 PARAGUAI. Ley n° 1337, de 20 de outubro de 1988. Código procesal civil. Disponível em: 
<http://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/3038/codigo-procesal-civil>. Acesso em: 7 nov. 2017. 
348

 PARAGUAI. Ley n° 1183, de 18 de dezembro de 1985. Código civil - II parte libro segundo. 
Disponível em: <http://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/5299/codigo-civil-ii-parte-libro-
segundo>. Acesso em: 1 out. 2017. 
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bienes raíces o muebles del deudor, sean presente o futuros, exceptuándose 

solamente los no embargables designados en el artículo 1677‖, enquanto o art. 

2493 define que: ―Las causas de preferencia son solamente el privilegio y la 

hipoteca‖. 

  O art. 1.863 do Código Civil da Venezuela350 define a extensão da 

responsabilidade patrimonial do devedor da seguinte forma: ―El obligado 

personalmente está sujeto a cumplir su obligación con todos sus bienes habidos y 

por haber‖.  

  Na sequência, o art. 1.864 dispõe que: ―Los bienes del deudor son la 

prenda común de sus acreedores, quienes tienen en ellos un derecho igual; si no 

hay causas legítimas de preferencia‖, as quais são definidas pelo mesmo artigo 

como sendo ―privilegios y las hipotecas‖. 

  Quanto à penhora, o art. 1.838 do referido código determina que: ―La 

prenda confiere al acreedor el derecho de hacerse pagar con privilegio sobre la 

cosa obligada‖. 

  O Código venezuelano definiu, ainda, o conceito de privilégio no art. 1.866, 

a saber: ―privilegio es el derecho que concede la Ley a un acreedor para que se le 

pague con preferencia a otros acreedores en consideración de la causa del 

crédito‖. 

  Os arts. 1.867 e 1.868 definem, respectivamente, que o crédito privilegiado 

tem preferência sobre todos os demais, inclusive em relação aos créditos 

hipotecários e que os créditos privilegiados de um mesmo grau ―concurren entre 

sí en proporción de su monto‖. 

  Já o art. 534 do Código de Processo Civil venezuelano351 autoriza que:  

 

Un mismo bien podrá ser objeto de varios embargos. Los derechos de 
los que los hayan hecho practicar se graduarán por su orden de 
antigüedad. Rematado el bien, el derecho de los embargantes se 
trasladará sobre el precio en el mismo orden y cuantía en que hayan sido 
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 COLÔMBIA. Código Civil. Sancionado el 26 de mayo de 1873. Disponível em: 
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 VENEZUELA. Código Civil. Disponível em: 
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 VENEZUELA. Código de Procedimiento Civil. Disponível em: 
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practicados los embargos. Quedan a salvo las preferencias y privilegios 
legales‖. 

 

  Sobre o tema, assim dispõe o Código Civil chileno352: 

 

DE LA PRELACIÓN DE CRÉDITOS 

 

Art. 2465. Toda obligación personal da al acreedor el derecho de 
perseguir su ejecución sobre todos los bienes raíces o muebles del 
deudor, sean presentes o futuros, exceptuándose solamente los no 
embargables, designados en el artículo 1618. 
 
Art. 2469. Los acreedores, con las excepciones indicadas en el artículo 
1618, podrán exigir que se vendan todos los bienes del deudor hasta 
concurrencia de sus créditos, inclusos los intereses y los costos de la 
cobranza, para que con el producto se les satisfaga íntegramente si 
fueren suficientes los bienes, y en caso de no serlo, a prorrata, cuando 
no haya causas especiales para preferir ciertos créditos, según la 
clasificación que sigue. 
 
Art. 2470. Las causas de preferencia son solamente el privilegio y la 
hipoteca. Estas causas de preferencia son inherentes a los créditos para 
cuya seguridad se han establecido, y pasan con ellos a todas las 
personas que los adquieran por cesión, subrogación o de otra manera. 
 
Art. 2479. Los acreedores hipotecarios no estarán obligados a aguardar 
las resultas del concurso general para proceder a ejercer sus acciones 
contra las respectivas fincas: bastará que consignen o afiancen una 
cantidad prudencial para el pago de los créditos de la primera clase en la 
parte que sobre ellos recaiga, y que restituyan a la masa lo que sobrare 
después de cubiertas sus acciones. 

 

  Ainda acerca do Código chileno, o mesmo destaca, em seu art. 1625, o 

chamado ―benefício de competência‖, o qual se traduz em interessante disposição 

em favor do devedor, referente à mitigação dos poderes do credor no que tange à 

agressão de seu patrimônio, evitando que o devedor seja despido do 

―indispensable para una modesta subsistencia, según su clase y circunstancias‖. 

  Por seu turno, determina o Código Civil boliviano353: 
 

ARTÍCULO 1335. (DERECHO DE GARANTÍA GENERAL DE LOS 
ACREEDORES).- 
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 CHILE. Código Civil, de 16 de maio de 2000. Disponível em: 
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Todos los bienes muebles e inmuebles, presentes y futuros del deudor 
que se ha obligado personalmente constituyen la garantía común de sus 
acreedores. Se exceptúan los bienes inembargables. 
 
ARTÍCULO 1337. (CONCURSO DE ACREEDORES Y CAUSAS DE 
PREFERENCIA).- 
I.  El precio de los bienes pertenecientes al deudor se distribuye a 
prorrata entre sus acreedores, salvas las causas legítimas de 
preferencia. 
II.  Son causas legítimas de preferencia los privilegios, las hipotecas y 
la pignoración. 
 
ARTÍCULO 1341. (FUNDAMENTO DEL PRIVILEGIO).- 
El privilegio se acuerda por la ley en consideración a la calidad y 
naturaleza del crédito. La constitución del privilegio, sin embargo se 
puede subordinar por la ley a lo que convengan las partes. 
 
ARTÍCULO 1342. (CLASES DE PRIVILEGIOS).- 
El privilegio es general o especial. El primero se ejerce sobre todos los 
bienes muebles; el segundo, sobre determinados bienes muebles. 
 
ARTÍCULO 1343. (PRIVILEGIOS ESTABLECIDOS POR CÓDIGOS Y 
LEYES ESPECIALES).- 
Los privilegios establecidos por Códigos y leyes especiales se rigen por 
las normas de este Capítulo si no está dispuesta otra cosa. 
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5       O CONCURSO DE CREDORES NO DIREITO BRASILEIRO  

    

 
5.1 Breve histórico do tema no Brasil  
 

 O concurso de credores é conceituado pela doutrina354 como ―a execução 

geral de um devedor, para o fim de verificarem-se os direitos, que sobre os bens 

do mesmo têm os respectivos credores‖. 

  Na transição entre o Brasil colonial e o imperial o tema passou por diversas 

fases intermediárias, assim retratadas pela doutrina355:  

 

Em nosso direito anterior (Ord. Liv. III, tít. 19, §1.º) preponderava a 
prioridade na execução, revestindo-se o concurso do caráter de 
concurso de preferência. 
 
Todavia, sérios inconvenientes, resultantes dessa preferência calcada na 
ordem cronológica das execuções, levaram o nosso legislador a 
modificar o critério e a lei de 22 de dezembro de 1761 (Tít. III, § 13), 
extinguiu a graduação entre credores quirografários, segundo a ordem 
de data das penhoras. Posteriormente, a Lei de 20 de junho de 1774 
dispôs que os credores, desprovidos de privilégio ou hipoteca, fossem 
graduados em conformidade com a prioridade resultante da data das 
dívidas, se contraídas por escrituras públicas, submetendo-se a rateio no 
caso contrário. Mas continuou a confusão na doutrina, pois muitos 
autores ainda exigiam a preexistência de penhora e ensinavam ser da 
data da mesma o ponto nuclear do direito de preferência. O Reg. n.º 737, 
de 1850, no seu art. 612, determinava que os credores quirografários 
fossem pagos, mediante rateio, mas não condicionava a participação no 
concurso ao requisito da precedência de uma penhora. 

 

  A Consolidação das Leis Civis356 trazia diversos dispositivos sobre o tema, 

destacando que, entre credores quirografários, a preferência se dava da seguinte 

forma: 

 
Art. 833. Se o devedor não tivér bens sufficientes para o pagamento de 
suas dividas, tem lugar entre os credôres chirographarios a preferencia 
ou rateio. 
 
Art. 834. A preferencia entre credôres chirographarios regula-se pela 
prioridade das datas das dividas. 
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 BEVILAQUA, Clovis. Codigo civil dos Estados Unidos do Brasil commentado, p. 335. 
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 SERPA LOPES, op. cit., p. 400. 
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 TEIXEIRA DE FREITAS, Augusto. Consolidação das leis civis. 3. ed. Rio de Janeiro: B. L. 
Garnier, 1876, p. 500. 
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  Acerca da responsabilidade patrimonial do devedor e da presunção de 

igualdade de condição entre todos os credores, Caio Mário da Silva Pereira357 

lembra que:  

 

As dívidas contraídas restringem-se ao patrimônio atual e futuro do 
devedor. Segundo o artigo 2.093 do Código Civil francês: ―Os bens do 
devedor são a garantia comum de seus credores e o preço se distribuirá 
entre eles pro rata a menos que existam entre os credores causas 
legítimas de preferência‖. O patrimônio do devedor é a garantia comum 
de seus credores. 

 

  Segundo o magistério de Maria Helena Diniz358, o patrimônio do devedor é 

a garantia do credor, de forma que a solvência do devedor é necessária ao êxito 

da execução forçada. Acaso os bens sejam insuficientes à satisfação de todos os 

credores, terá lugar o concurso de credores através do qual tais bens serão 

rateados, ―caracterizando-se o estado de insolvência, pois as dívidas, nesse caso, 

excedem à importância dos bens do devedor‖. 

 

 

5.2 Legislação  
 

  Da mesma forma, o Código Civil brasileiro, em seu art. 391, dispõe, em 

sintonia com a legislação estrangeira, que: ―Pelo inadimplemento das obrigações 

respondem todos os bens do devedor‖. 

  É evidente que a redação do referido dispositivo civilista foi além do que 

pretendia o legislador, sendo óbvio que nem todos os bens constantes do 

patrimônio do devedor respondem por suas obrigações. 

  Nesse sentido, apenas para citar alguns exemplos, a Orientação 

Jurisprudencial n. 153, da Seção Especializada em Dissídios Individuais – II, do 

TST359, a qual proíbe o bloqueio de numerário existente em conta salário para 
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 Op. cit., p. 381-382. 
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satisfação de crédito trabalhista ou os arts. 832 e 833 do CPC, os quais excluem 

da execução os bens integrantes do patrimônio do devedor que a lei considere 

impenhoráveis ou inalienáveis. 

Sobre o tema, Pontes de Miranda360 lembra que o ―devedor expõe-se, pelo 

que deve, com todos os seus bens, de jeito que sôbre cada bem teriam ou 

poderiam recair as ações executivas de todos os credores [...]‖. 

 De forma mais cautelosa, o CPC determina, em seu art. 789, que o 

devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o 

cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei, sendo 

tal redação basicamente a mesma do diploma anterior. 

  Por seu turno, o art. 797 do mesmo diploma legal determina que, 

ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso 

universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela 

penhora361, o direito de preferência sobre os bens penhorados, cuja finalidade, na 

lição de Ernane Fidélis dos Santos, é a ―constrição de bens que garantam a 

execução, já que esta tem o fim de satisfazer o direito do credor‖. 

  Em sintonia com o caput, o parágrafo único do referido dispositivo dispõe 

que se mais de uma penhora recair sobre o mesmo bem, cada exequente 

conservará o seu título de preferência. 

  Tais dispositivos codificados trazem a certeza de que, antes mesmo que a 

pessoa, natural ou jurídica, assuma qualquer tipo de obrigação, estará ciente que, 

por expressa disposição legal, seu patrimônio responderá pela mesma, a menos 

que haja outro dispositivo legal a ressalvar tal responsabilidade através da 

impenhorabilidade, a exemplo do disposto na Lei n. 8.009/90362, a qual dispõe 

sobre a impenhorabilidade do bem de família e, em seu art. 1º, isentou de tal ônus 

o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, decretando sua 

                                                                                                                                
dos valores recebidos ou a valor revertido para fundo de aplicação ou poupança, visto que o art. 
649, IV, do CPC de 1973 contém norma imperativa que não admite interpretação ampliativa, 
sendo a exceção prevista no art. 649, § 2º, do CPC de 1973 espécie e não gênero de crédito de 
natureza alimentícia, não englobando o crédito trabalhista. 
360

 Tratado de direito privado, p. 91. 
361

 SANTOS, Ernane Fidélis dos. Manual de direito processual civil: execução e processo 
cautelar. 9. ed., rev., atual e ampl. São Paulo: Saraiva, 2003, v. 2, p. 162. 
362

 BRASIL (1990). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8009.htm>. Acesso 
em: 12 abr. 2017. 
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impenhorabilidade e não responsabilidade por qualquer tipo de dívida civil, 

comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou 

pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas 

hipóteses previstas na própria norma.363 

  Portanto, mesmo no âmbito da Lei n. 8.009/90 a imunidade do imóvel não é 

absoluta, pois, apesar de a impenhorabilidade ser oponível em qualquer processo 

de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, não 

pode ser oposta pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à 

construção ou à aquisição do próprio imóvel, no limite dos créditos e acréscimos 

constituídos em função do respectivo contrato; pelo credor da pensão alimentícia, 

resguardados os direitos, sobre o bem, do seu coproprietário que, com o devedor, 

integre união estável ou conjugal, observadas as hipóteses em que ambos 

responderão pela dívida; para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e 

contribuições devidas em função do imóvel familiar; para execução de hipoteca 

sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar; 

por ter sido adquirido com produto de crime ou para execução de sentença penal 

condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens e por 

obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação, conforme 

determina o art. 3º da lei. 

  A propósito, o imóvel residencial deixou de responder pelos créditos de 

trabalhadores da própria residência e das respectivas contribuições 

previdenciárias, eis que o inciso I, do art. 3º, da Lei n. 8.009/90 foi expressamente 

revogado pela Lei Complementar nº 150/2015. 

  Também não se beneficia dos termos da Lei 8.009/90, aquele que, 

sabendo-se insolvente, adquire de má-fé imóvel mais valioso para transferir a 

residência familiar, desfazendo-se ou não da moradia antiga (art. 4º). 

                                           
363

 ―Mesmo que se atente à destinação como moradia, é assente o entendimento que a 
impenhorabilidade que goza o bem de família não pode ser oposta às despesas de natureza 
propter rem. Admitir o contrário, seria o mesmo que tornar a unidade condominial imune aos 
débitos condominiais em virtude das peculiaridades do título aquisitivo (crédito alimentar), que 
poderia ser oposto, inclusive, em face de despesas futuras. (TJSP - Apelação n. 1000165-
21.2010.8.26.0506 – Comarca de Ribeirão Preto – 29ª Câmara de Direito Privado - Rel.: Des. 
Themístocles Neto Barbosa Ferreira – data do julgamento: 30/03/2016 – votação unânime). 
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  Ainda a respeito da importância da referida lei no âmbito da 

responsabilidade patrimonial, quando de sua promulgação a mesma teve grande 

repercussão pretoriana no que tange à sua eficácia, ou seja, se a mesma poderia, 

ou não, atingir, de imediato, processos judiciais em andamento ou mesmo 

desconstituir penhoras já realizadas. 

  Ao final, o STJ firmou o entendimento jurisprudencial estampado na 

Súmula 205364, através da qual definiu que deveriam ser canceladas todas as 

penhoras efetuadas antes de sua vigência, senão vejamos: ―A Lei 8.009/90 

aplica-se a penhora realizada antes de sua vigência‖. 

  Portanto, conclui-se que, em regra, todos os bens integrantes do 

patrimônio do devedor respondem pelas obrigações assumidas pelo mesmo, a 

menos que tal patrimônio, ou parte dele, esteja imunizado, por expressa 

determinação legal ou jurisprudencial de tal responsabilidade pelas obrigações de 

seu titular. 

  A propósito do tema, segundo Washington de Barros Monteiro365, são 

fontes das obrigações: os contratos, as declarações unilaterais de vontade, o ato 

ilícito e a lei.  

  Cada um desses itens pode, em face do inadimplemento, ser objeto de 

execução judicial ou extrajudicial própria, o que pode levar, na inércia do devedor 

ou na rejeição de seus argumentos de defesa, à excussão judicial de seus bens 

pessoais, desde que passíveis de penhora, conforme determina o art. 824 do 

CPC, verbis: ―A execução por quantia certa realiza-se pela expropriação de bens 

do executado, ressalvadas as execuções especiais‖.  

  Portanto, independentemente de qualquer manifestação da pessoa natural 

ou jurídica, é certo que a legislação já prevê todas as hipóteses nas quais seu 

patrimônio responderá por suas obrigações, não havendo, pelo menos em tese, 

dúvidas acerca de que, se necessário, tal patrimônio será atingido por eventual 

constrição judicial, à exceção, naturalmente, das ressalvas legislativas e 

jurisprudenciais indicadas acima. 

                                           
364

 Corte Especial, julgado em 01/04/1998, DJ 16/04/1998. 
365

 MONTEIRO, Washington de Barros; MALUF, Carlos Alberto Dabus, SILVA, Regina Beatriz 
Tavares da. Curso de direito civil: parte geral. 37. ed. v. 5. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 17. 
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  Cabe ao devedor, portanto, avaliar, antecipadamente, o risco a ser 

assumido em cada obrigação, o que pode ser feito através da análise da 

legislação, fonte primeira das obrigações, dos contratos e, evidentemente, da 

jurisprudência. 

 Em face disso, há que se considerar, primeiramente, a existência de norma 

expressamente positivada na legislação a balizar as regras estabelecidas para o 

concurso de credores. 

  Há que se ter em mente, ainda, as regras específicas inerentes tanto ao 

concurso particular de credores quanto para o concurso universal de credores, a 

depender da abrangência da ―execução‖ judicial em tela. 

  É dizer, se tal execução ocorrer entre particulares, a abrangência do 

concurso, da mesma forma, será localizada, ou seja, se dará entre particulares e 

o resultado da expropriação judicial dos bens do devedor será submetido às 

regras do concurso particular, o qual leva em consideração, primeiramente, as 

preferências e privilégios creditórios ditados pela legislação material e, caso não 

haja preferência ou privilégio creditório a ser respeitado, ou seja, quando todos os 

créditos a serem satisfeitos integrarem a mesma classe ou categoria 

(normalmente integram a categoria dos créditos quirografários), a ordem das 

respectivas prelações (prior in tempore, potior in jure).366 

 

 

5.2.1 Divergências entre o Código Civil e o Código de Processo Civil 

 

 Segundo Humberto Theodoro Júnior367, até o advento do CPC/1973, os 

devedores civis brasileiros desconheciam institutos como o da ―concordata, a 

arrecadação geral de bens, a administração da massa, a perda da disponibilidade 

patrimonial, a extinção das obrigações do insolvente‖, eis que tais conceitos eram 

próprios da falência do comerciante. 

  Sobre o tema, o CPC/1973 dispunha, em seu art. 711, o seguinte: 

 

                                           
366

 ―Recebem seus créditos em primeiro lugar, portanto, os credores dotados de ―título legal à 
preferência‖, e na ―ordem das respectivas prelações‖, consoante proclama o art. 711 (v.g. o credor 
trabalhista); depois, os credores quirografários penhorantes, observada a ordem cronológica das 
penhoras‖ (Araken de Assis. Manual ... 13. ed., p. 784). 
367

 Op. cit., p. 19. 
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Concorrendo vários credores, o dinheiro ser-lhes-á distribuído e entregue 
consoante a ordem das respectivas prelações; não havendo título legal à 
preferência, receberá em primeiro lugar o credor que promoveu a 
execução, cabendo aos demais concorrentes direito sobre a importância 
restante, observada a anterioridade de cada penhora‖. 

 

  A redação do art. 711 do CPC/1973 era dúbia, pois, uma interpretação 

açodada levaria o leitor a entender que o primeiro a aforar a execução judicial 

teria assegurado o direito de preferência sobre os demais, independentemente da 

anterioridade de sua penhora, o que era incompatível como o sistema adotado 

pelo referido Código, a teor do disposto no art. 612, o qual determinava que, 

ressalvado o caso de insolvência do devedor, quando o mesmo estaria sujeito ao 

concurso universal, realizava-se a execução no interesse do credor, o qual 

adquiria, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. 

  A propósito, vejamos a lição da doutrina368: 

 

Havendo várias execuções com penhoras sobre o mesmo bem 
(concurso de penhoras), cada credor conservará seu título material de 
preferência (direito real de garantia ou privilégio), mas, para os demais 
(quirografários que são), aplicam-se três regras: 
 

1ª regra: o credor da primeira penhora tem preferência no 
recebimento do dinheiro que resultar da expropriação do 
bem (art. 612 c/c art. 711).  
 
Da redação do art. 711 do CPC emerge uma questão: o 
―credor que promoveu a execução‖, mencionado no 
dispositivo, corresponde ao credor que realizou a primeira 
penhora (citado no art. 612)?  
 
O art. 711, ao dispor que receberá em primeiro lugar o 
credor que ―promoveu a execução‖ (―promoveu a 
expropriação‖) afasta a preferência para o credor 
quirografário que penhorou em primeiro lugar? 
 
Na verdade, o art. 711 supõe que o titular da primeira 
penhora tenha sido o mais diligente também para promover, 
em primeiro lugar, a alienação dos bens penhorados. 
Interpretado literal e isoladamente, conduz à equivocada 
conclusão de que o credor exequente será satisfeito em 
primeiro lugar - e não o concorrente com primeira penhora. 
Mas não é este o entendimento adotado. O art. 711 não 
consagra exceção à preferência da primeira penhora do art. 
612. O credor quirografário promovente da primeira penhora 

                                           
368

 DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, 
Rafael. Curso de Direito Processual Civil: execução. v. 5. 5 ed, Salvador: JusPodivm, 2009, p. 
669. 
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será pago antes daquele que promoveu os atos de 
expropriação. 
 
2ª regra: o credor com segunda penhora só exercitará seu 
direito sobre o saldo que porventura houver após a 
satisfação do credor da primeira penhora (CPC, art. 711). 
 
3ª regra: sucessivas penhoras sobre o mesmo objeto não 
afetam o direito de preferência dos que anteriormente já 
obtiveram a constrição judicial (CPC, art. 613). 
 

Nestes termos, preserva-se o direito de preferência do credor 
quirografário que diligenciou a primeira penhora sobre o bem. 

 

 O concurso de preferências gerado pela pluralidade de penhoras incidentes 

sobre o mesmo bem determina a instauração de um incidente369 peculiar 

caracterizado por uma conexão instrumental, cujos efeitos são objetivos 

(referentes ao bem penhorado) e subjetivos (relativos aos credores). 

  Tal incidente deve ser decidido pelo juízo da execução onde se efetuou a 

primeira penhora370 e se instaura com a apresentação, por parte dos credores, de 

suas pretensões creditórias.371 

  A propósito do tema, com arrimo na jurisprudência, José Miguel Garcia 

Medina372 lembra que a regra geral acerca do processamento do concurso 

particular de credores perante o juízo onde se verificou a primeira penhora se 

restringe às hipótese de competência relativa, pois, caso contrário, poderá ocorrer 

incompatibilidade funcional entre os juízos no que tange à competência absoluta 

de um deles, inviabilizando a reunião dos feitos. 

                                           
369

 ―O concurso especial deverá ser processado em incidente apartado, apenso aos autos 
principais, com a intimação de todos aqueles que efetivaram penhora no rosto dos autos, a fim 
que seja instalado o contraditório e respeitado o devido processo legal, na forma dos arts. 711 a 
713 do CPC. O incidente estabelece verdadeiro processo de conhecimento, sujeito a sentença, 
em que será definida a ordem de pagamento dos credores habilitados, havendo margem inclusive 
para a produção de provas tendentes à demonstração do direito de preferência e da anterioridade 
da penhora‖. STJ, REsp 976.522/SP – Relª.: Min. Nancy Andrighi - data do julgamento: 
02/02/2010 
370

 ―Dúvida não paira, pois, que o suscitante, na condição de credor trabalhista da empresa 
executada, deve dirigir-se ao Juízo da 1ª Vara da Comarca de Palmital, na qual se efetivou o 
primeiro ato constritivo (arresto convertido em penhora). A conclusão n. 43 do 1º Encontro 
Nacional de Processo Civil enuncia: ―Havendo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, o juiz 
das execuções subseqüentes ordenará a remessa dos autos ao da primeira penhora (art. 711)‖―. 
STJ, CC 41.133/SP – Rel.: Min. Barros Monteiro - data do julgamento: 28/04/2004. 
371

 DONIZETTI, Elpídio, op. cit., p. 1220. 
372

 Op. cit., p. 1264. 
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  Tal concurso ―não extingue as obrigações do executado, ressalva feita aos 

créditos dos participantes, nem envolve a totalidade dos seus bens‖.373 

  No que tange à anterioridade da penhora, destaca-se o entendimento do 

STJ no sentido de que tanto o arresto cautelar, previsto no CPC/1973 (art. 813), 

quanto o impropriamente chamado ―arresto‖ pelos códigos de 1973 e de 2015 

(arts. 653 e 830, respectivamente), também conhecido como ―pré-penhora‖, são 

aptos a caracterizar a anterioridade da penhora.374 

  Assim, independente da natureza assumida (arresto cautelar ou incidental 

e arresto executivo), aplicam-se, sem distinção, as disposições relativas à 

penhora.375 

  Além do direito de preferência outorgado ao credor quirografário que 

efetuou a primeira penhora, ao mesmo também é assegurado o direito à 

adjudicação do bem objeto da constrição judicial quando em concorrência com 

outros credores, também quirografários, em igualdade de condições, a exemplo 

do que ocorre quando todos os demais credores ofereçam como lance o valor da 

avaliação376. 

  Com uma redação mais moderna, o CPC/2015 aboliu o termo ―prelação‖, e 

passou a dispor nos seguintes termos: ―Art. 908. Havendo pluralidade de credores 

ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das 

respectivas preferências‖. 

  Por seu turno, o § 2º do art. 908 do CPC/2015 cuidou de eliminar a 

deficiente redação do art. 711 do CPC/1973, ao dispor que: ―Não havendo título 

legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, 

observando-se a anterioridade de cada penhora [grifo nosso]‖.  

  No que tange à preferência, percebe-se a evidente diferença no tratamento 

do termo por parte dos códigos brasileiros. 

                                           
373

 Araken de Assis (Manual ..., 13. ed., p. 785). 
374

 contra: Araken de Assis (Manual ..., 13. ed., p. 911). 
375

 ―3- Inexistindo título legal à preferência, a anterioridade do arresto há de conferir ao credor 
previdente, que primeiramente levou a efeito o ato de constrição do bem, primazia sobre a 
penhora posteriormente efetuada. Precedentes do STJ‖. STJ, AgRg no REsp n. 902.536/RS – 
Rel.: Min. Maria Isabel Gallotti - data do julgamento: 27/03/2012.  
376

 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: tutela 
jurisdicional executiva. v. 3. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 281. 
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 De fato, o parágrafo único do art. 797 do CPC/2015 dispõe que: ―Recaindo 

mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu 

título de preferência‖.  

  Nesse caso, o CPC evidentemente está dando ao termo ―título de 

preferência‖ um cunho essencialmente processual, ou seja, como sinônimo de 

―anterioridade da penhora‖. Tal entendimento contrasta com a disciplina do CC, o 

qual define, em seu art. 958, que os ―títulos legais de preferência são os 

privilégios e os direitos reais‖; acrescentando, no art. 957, que: ―Não havendo 

título legal à preferência, terão os credores igual direito sobre os bens do devedor 

comum‖. 

  Tais dispositivos do CC, à toda evidência, não guardam qualquer relação 

com o ―título de preferência‖ da lei processual, razão pela qual o intérprete deve 

ficar atento aos termos utilizados pela legislação, os quais podem não 

corresponder exatamente ao que quis dizer o legislador, podendo levar ao conflito 

na interpretação de tais dispositivos, sendo importante, porém, atribuir-se à lei 

material um caráter hierarquicamente superior no que tange ao correto 

enquadramento da classificação dos créditos no concurso de credores, deixando 

à lei processual tal definição exclusivamente quando se tratar dos créditos 

quirografários, eis que estes são enquadrados na mesma categoria concursal, 

nada tendo de relevante a destacá-los dos créditos concorrentes, passando a 

valer, a partir desse ponto, a orientação processual destinada a outorgar 

preferência ao credor que primeiramente obteve a penhora do bem objeto de 

excussão para a futura partilha do produto obtido entre os diversos credores em 

disputa. 

  A legislação material, especialmente o CC (art. 955 e seguintes), delineia, 

de maneira expressa, as preferências e privilégios creditórios. Apesar disso, na 

prática percebe-se que a legislação não é suficiente para preencher todas as 

lacunas observadas na prática forense, sendo comum o conflito entre a lei e a 

jurisprudência, quando o Poder Judiciário intervém para definir qual será o 

interesse jurídico a ser tutelado (como o fez quando da edição da citada Súmula 

205 do STJ), sendo exemplos recorrentes de tais conflitos a notória divergência 
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entre o crédito tributário e o crédito condominial ou entre o crédito tributário e os 

direitos reais de garantia. 

  Assim, afastadas as hipóteses de insolvência civil e de falência, e não 

havendo privilégio ou preferência a ser respeitado com base na legislação 

material, o concurso se dará de forma particular entre credores quirografários, os 

quais adquirirão, na forma da lei processual, com base na anterioridade da 

penhora, e não através do registro da penhora377, o direito de preferência no 

recebimento de seus haveres sobre o produto arrecadado em face da constrição 

e posterior expropriação judicial dos bens do devedor. 

  Define-se tal preferência (repita-se: processual!) com base na data 

constante no auto ou termo de penhora, ou, nos termos do art. 830 do CPC, na 

data do arresto, sendo irrelevante, para efeito de preferência, a averbação das 

constrições no registro pertinente.378 

  Em outras palavras, a precedência da averbação da penhora no fólio 

registral só tem relevância no que tange à publicidade em relação a terceiros da 

constrição judicial realizada (presunção absoluta) ou no intuito de prevenir 

fraudes, ―mas não constitui marco temporal definidor do direito de prelação entre 

credores‖.379 

  Assim, a averbação da penhora no registro de imóveis, que já era prevista 

nos arts. 615-A e 659, § 4º, do CPC revogado e que também se encontra 

presente nos arts. 828 e 844 do CPC/2015, tem sua eficácia definida 

exclusivamente em relação a terceiros (efeito erga omnes), ou, nas palavras de 

Ernane Fidélis dos Santos380: 

 

A complementação de averbação é necessária para que a penhora 
possa ter eficácia erga omnes, com responsabilidade, inclusive, dos 
órgãos judiciais que atuam no processo. Mas a penhora inter partes é 
válida, com a simples lavratura do auto, mesmo que não se faça 
averbação. 

 

                                           
377

 TJSP, Agravo de Instrumento n. 0006495-85.2008.8.26.0000 (7.225.463.400) – Comarca de 
Americana – 12ª Câmara de Direito Privado - Rel.: Des.: Cerqueira Leite – data do julgamento: 
02/04/2008 – votação unânime 
378

 Araken de Assis, 13. ed., p. 787. 
379

 STJ, REsp 1.209.807/MS, data do julgamento: 15/12/2011. 
380

 Op. cit., p. 174. 
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  Aliás, exemplo da importância do registro da penhora é o entendimento 

pretoriano sedimentado através da Súmula 375 do STJ, a saber: ―O 

reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem 

alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente‖.  

  Sobre o tema, o STJ também já se manifestou acerca do art. 613 do CPC 

revogado, que teve sua redação praticamente inalterada em relação ao parágrafo 

único do art. 797 do CPC em vigor, no seguinte sentido:  

 

RECURSO ESPECIAL (CF, ART. 105, III, "c"). PROCESSUAL CIVIL. 
EXECUÇÃO. CONCURSO DE CREDORES. MARCO TEMPORAL DO 
DIREITO DE PREFERÊNCIA DE CREDOR. ANTERIORIDADE DIREITO 
DE PREFERÊNCIA DE CREDOR. ANTERIORIDADE DA PENHORA OU 
DO REGISTRO (AVERBAÇÃO) DO ATO CONSTRITIVO. DIREITO DE 
PRELAÇÃO DECORRENTE DA MERA FORMALIZAÇÃO DA 
PENHORA NO PROCESSO. RELEVÂNCIA DO REGISTRO PARA FIM 
DIVERSO. 
1. Havendo pluralidade de credores com penhora sobre o mesmo imóvel, 
o direito de preferência se estabelece pela anterioridade da penhora, 
conforme os arts. 612, 613, 711 e 712 do CPC, que expressamente 
referem à penhora como o "título de preferência" do credor. 
2. A precedência da data da averbação da penhora no registro 
imobiliário, nos termos da regra do art. 659, § 4º, do CPC, tem 
relevância para efeito de dar publicidade ao ato de constrição, gerando 
presunção absoluta de conhecimento por terceiros, prevenindo fraudes, 
mas não constitui marco temporal definidor do direito de prelação 
entre credores.  
3. Nos termos do art. 664 do CPC, "considerar-se-á feita a penhora 
mediante a apreensão e o depósito dos bens, lavrando-se um só auto se 
as diligências forem concluídas no mesmo dia". Assim, o registro ou a 
averbação não são atos constitutivos da penhora, que se formaliza 
mediante a lavratura do respectivo auto ou termo no processo. Não há 
exigência de averbação imobiliária ou referência legal a tal registro da 
penhora como condição para definição do direito de preferência, o qual 
dispensa essas formalidades. 
4. Recurso especial conhecido e provido [grifo nosso].  
(REsp 1.209.807/MS – Rel.: Min. Raul Araújo – julgamento: 15/12/2011) 

 

 Por seu turno, Ernane Fidélis dos Santos381 destaca que o art. 659, §4º, do 

CPC/1973 exigia o registro da penhora para seu aperfeiçoamento, o que não foi 

aceito pela doutrina dominante, enquanto a Lei n. 10.444/02, atendendo aos 

apelos doutrinários, alterou o dispositivo ―para considerar o registro simplesmente 

como meio de criação de presunção absoluta de conhecimento de terceiros da 

constrição‖.  

                                           
381

 Op. cit., p. 94. 
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  Ainda: 

 

EMENTA: CONCURSO DE CREDORES – Pluralidade de penhoras – 
Irrelevância da prioridade de registro feito por credor quirografário ante a 
existência de crédito privilegiado – Preferência, in casu, do crédito 
tributário, detentor de privilégio de direito material – Caráter alimentar do 
crédito do agravante não comprovada – Inteligência dos artigos 612 e 
711 o CPC – Agravo improvido. 
(TJSP - Agravo de Instrumento n. 0001706-04.2012.8.26.000 – Comarca 
de Jaú – Rel.: Des. Correia Lima – data do julgamento: 07/05/2012) 

 

  Assim, havendo duas ou mais penhoras incidentes sobre o mesmo bem, 

está-se diante do concurso particular de credores, o qual atrai somente os 

credores em disputa, ao contrário do concurso universal, eis que presentes, de 

um lado, alguns credores, titulares de créditos quirografários ou não, e de outro o 

devedor comum, em princípio solvente, cujo bem foi objeto de diversas 

constrições. 

  Portanto, figuram como concorrentes no concurso particular de credores 

tanto os credores quirografários, que disputam o produto da expropriação dos 

bens do devedor comum com base, exclusivamente, na preferência outorgada 

pela lei processual, qualificada pela anterioridade da penhora que lhes assiste, 

em respeito ao princípio prior in tempore, potior in jure, quanto os demais 

credores eventualmente amparados pela preferência representada pelos 

privilégios e pelos direitos reais de garantia. 

  Nesse sentido, conforme determina a lei processual, em caso de 

adjudicação ou alienação, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de 

natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço (créditos 

privilegiados), observada a ordem de preferência e, não havendo título legal à 

preferência (privilégios e direitos reais), o dinheiro será distribuído entre os 

concorrentes (créditos quirografários), observando-se a anterioridade de cada 

penhora (CPC, art. 908, §1º e §2º). 

  A esse respeito, Araken de Assis382 adverte que os credores participantes 

do concurso especial são aqueles que penhoraram o mesmo bem, aos quais se 

                                           
382

 ―Tais pessoas, e somente elas, tornam-se partes legítimas no concurso especial de credores, e 
nesta qualidade, exibem direito à satisfação dos respectivos créditos. Mostra-se irrelevante o 
privilégio ou a prelação do crédito para participar do concurso. Por conseguinte, quem que não 
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juntam os titulares de direito real (independentemente do ajuizamento de seu 

crédito). 

  É importante consignar que os títulos legais de preferência, cuja fonte 

exclusiva é a lei, estão dispostos em diversas normas e não apenas no CC, a 

exemplo do CTN (art.186) e da CLT (arts. 144 e 449, § 1º).  

  No que tange ao credor cuja preferência creditória seja de natureza 

material, a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que o mesmo está 

dispensado de penhorar o mesmo bem a ser submetido ao concurso, senão 

vejamos: 

 

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 
PENHORA DE IMÓVEL DO DEVEDOR. DIREITO DE ARREMATAÇÃO 
DO CREDOR-EXEQUENTE. CONCURSO DE PREFERÊNCIAS 
PROCESSUAL E MATERIAL. ARTS. ANALISADOS: 690, § 3º, 690-A, 
PARÁGRAFO ÚNICO, E 711, CPC. 
1. Ação de execução de título extrajudicial, distribuída em 1986, da qual 
foi extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 
22/10/2013. 
2. Discute-se se a existência de execução em curso e de penhora é 
condição indispensável para o exercício de preferência do credor 
trabalhista sobre o crédito obtido com a alienação judicial do bem do 
devedor comum, promovida por outro credor.  
3. A jurisprudência do STJ há muito se firmou no sentido da 
impossibilidade de se sobrepor uma preferência processual a outra de 
direito material – na hipótese, crédito trabalhista –, bem como de que 
para o exercício desta preferência não se exige a penhora sobre o bem, 
mas o levantamento do produto da alienação judicial não prescinde do 
aparelhamento da execução pelo credor trabalhista.  
4. Assim como na adjudicação, o direito do exequente de arrematar o 
bem com seu crédito está condicionado à inexistência de outros credores 
com preferência de grau mais elevado, caso em que poderá o Juiz optar 
por outra proposta mais conveniente, como prevê o § 3º do art. 690 do 
CPC. 
5. Recurso especial conhecido e desprovido. 
(REsp 1.411.969/SP – julgamento: 10/12/2013) 

   

  No mesmo sentido383: 

                                                                                                                                
executou o devedor comum e penhorou o mesmo bem dos demais não participa do concurso 
particular ou de preferências. Por isso, o STJ exigiu que a autarquia da previdência oficial 
executasse e penhorasse para se habilitar ao produto da arrematação. É o que estabelece a parte 
final da Súmula do STJ, nº. 497: ―Os créditos das autarquias federais preferem os da Fazenda 
estadual desde que coexistam sobre o mesmo bem‖. E o credor trabalhista, para participar da 
distribuição, precisará executar o crédito e penhorar o bem objeto da alienação‖. Manual da 
Execução. 19. ed., p. 1232. 
383

 AgRg nos EDcl no REsp n. 775.723-SP - Rel. Min.: Sidnei Beneti – data do julgamento: 
20/05/2010). 
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I – Conforme a regra geral (CPC, art. 711), o primeiro no tempo tem 
preferência no direito – prior in tempore, potior in iure -. Ressalva foi 
feita, todavia, à existência de título legal à preferência, o que vale dizer 
que o produto da arrematação só deve ser distribuído com observância 
da anterioridade das penhoras (título de preferência decorrente de direito 
processual) se inexistir preferência fundada em direito material (como a 
decorrente de hipoteca ou crédito trabalhista). 

 

 

5.2.1.1 Da natureza do concurso 
 

Há que se distinguir dois aspectos que, à primeira vista, podem turvar o 

entendimento do estudioso sobre o tema. Sendo assim, não se pode confundir o 

concurso universal de credores com o concurso particular de credores. 

Assim, a mera incidência de várias penhoras sobre o mesmo bem pode 

levar à conclusão, por vezes incorreta, de que se trata de um concurso universal, 

haja vista que aquele bem, salvo prova em contrário, não será suficiente ao 

acolhimento ou à satisfação de todos os créditos representados pelas constrições 

incidentes sobre o mesmo.384 

  Sobre o tema, Amílcar de Castro, citado pela Ministra Fátima Nancy 

Andrighi385, destaca que, ainda que o bem sujeito a múltiplas penhoras seja 

insuficiente à satisfação de todos os créditos, não havendo requerimento de 

execução coletiva, o executado ―continua a ser tratado como solvente, muito 

embora já se note desequilíbrio em sua situação patrimonial‖. 

  Nesse mesmo sentido Araken de Assis386, para quem ―o executado 

insolvente, até mesmo no concurso particular, poderá ser tratado, 

indefinidamente, como ―solvente‖, se não sobrevier a declaração de sua 

insolvência‖. 

Assim, a incidência de múltiplas penhoras sobre um mesmo bem não 

autoriza a instalação do concurso universal de credores, posto que esta 

                                           
384

 Tratando do concurso singular, Misael Montenegro Filho sustenta que o mesmo depende: ―(a) 
da existência de vários credores, que instauraram execuções contra um mesmo devedor; (b) de 
que o patrimônio do devedor garante o pagamento de todos os credores; (c) de que o mesmo bem 
foi atingido por mais de uma penhora.‖ (Novo Código de Processo Civil Comentado. 2 ed., rev. 
atual. e ampl. São Paulo : Atlas, 2016, p. 816) 
385

 STJ, REsp 976.522/SP – Relª.: Min. Nancy Andrighi - data do julgamento: 02/02/2010. 
386

 Manual da Execução. 13. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2010, p. 932.  
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pressupõe a insolvência do devedor, tratando-se, in casu, do concurso ―particular‖ 

de credores. 

  Em outras palavras, a pluralidade de constrições judiciais sobre 

determinado bem acarreta, exclusivamente, o concurso particular de credores, 

cuja especialidade em relação ao concurso universal, é que ao mesmo não 

acorrem todos os credores nem todos os bens do devedor, mas, somente, os 

credores e bens especialmente envolvidos em tais constrições.  

  Nesse caso, não há que se falar em par conditio creditorum ou ao 

tratamento igualitário destinado a todos os credores inseridos em uma mesma 

categoria concursal, mas em outro princípio, denominado prior in tempore, potior 

in jure, ou seja, ressalvadas as preferências oriundas do direito material, o credor 

titular da primeira penhora será beneficiado com a satisfação antecipada de seu 

crédito387 em detrimento dos demais credores, pelo simples fato de ter sido mais 

diligente. 

  Outro aspecto a ser destacado é que a execução concursal na modalidade 

falimentar não é franqueada a todo e qualquer devedor, mas, somente, a aqueles 

especialmente contemplados pela norma. No mesmo sentido, a doutrina italiana 

de Trabucchi:  

 

La realizzazione della par condicio creditorum si attua però in modo 
diverso nell´esecuzione singolare, propria del diritto civile comune, dove 
la procedura è lasciata all´iniziativa di ciascun creditore interessato (sero 
venientibus, ossa), e nell´esecuzione concursuale del diritto 
commerciale, dove l´equa distribuzione fra tutti il creditore 
dell´imprenditore fallito se realiza per iniziativa di speciali appositi organi 
..‖.

388
 

 

  No mesmo sentido o magistério de Govanni Iudica e Paolo Zatti389: 

                                           
387

 ―Também não parece razoável impedir outro juízo, que não o da primeira penhora, de realizar a 
alienação do bem penhorado, haja vista a independência das execuções singulares, cuja 
tramitação autônoma assegura a qualquer uma chegar ao momento propício do art. 680. 
Entretanto, a expedição do mandado de levantamento constitui simples ato material e, de resto, o 
credor passará quitação ao devedor nos autos da respectiva execução. Logo, são atos diferentes, 
cabendo ao juízo que decidir o concurso comunicar ao que realizou a alienação forçada para que 
providencie o pagamento, consoante a devida classificação dos créditos. Eventualmente, a quota 
devida ao credor que realizou a primeira penhora, e que não pode recebê-la, porque tolhido por 
embargos, ficará retida até ulterior deliberação‖ (Manual da Execução. 13. ed. rev., ampl. e atual. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 792-793). 
388

 TRABUCCHI, op. cit., p. 636. 
389

 Op. cit., p. 672. 
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Non tutti soggetti possono essere dichiarati falliti: la legge fallimentare 
italiana – a differenza di ciò che avviene a esempio in U.S.A., ove 
qualunque soggetto (un avvocato, una casalinga) può essere sottoposto 
al falimento – riserva questa procedura al solo imprenditore 
commerciale – (sia esso persona física o giuridica), a chi eserciti cioè 
un`attività commerciale. Con due eccecione: gli enti pubblici ed il piccolo 
imprenditore. 

 

 À luz da lei italiana, Trimarchi390 destaca que il fallimento e altri 

procedimenti concursuali connessi são destinados apenas ao empresário (com 

exceção do pequeno empresário), diversamente do que ocorre em outras 

legislações, onde todos os devedores insolventes estão sujeitos à decretação da 

quebra. 

  Sobre o fallimento italiano391: 

 

Le norme della legge fallimentare sono ispirate al principio della parità di 
tratamento dei creditori. La regola è quella della uguaglianza per tutti 
coloro che partecipano al concorso, nè potrebbe essere diversa, poichè 
altrimenti il vantaggio accordato ad uno dei creditori si risolverebbe in una 
ingiustizia per gli altri. 

 

 

5.2.2 Lei de Recuperação e Falência: uma luz ao fim do túnel? 
 

 A LRF prevê diversas classes de credores comuns aos institutos que 

regulamenta, abrangendo os créditos trabalhistas, acidentários, com garantia real, 

tributários, privilegiados gerais e especiais, quirografários, dentre outros. 

  No que tange à ordem de classificação dos créditos abrangidos pela 

falência, este foi o critério adotado pela LRF (arts. 83 e 84), lembrando que, 

segundo consta do art. 640 do projeto de lei que institui o novo Código 

Comercial392 (PL 1572/2011), com os recursos da massa, o administrador judicial 

procederá aos pagamentos, obedecendo à seguinte ordem: I – salários em 

atraso; II – créditos extraconcursais; e III – credores do falido. 

                                           
390

 ―Diversamente in altri paesi, dove qualsiasi debitori insolvente può essere assogettato al 
fallimento‖, op. cit., p. 761. 
391

 MAGGIORE, op, cit., p. 1. 
392

 Projeto de lei nº 1572, 14 de junho de 2011. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=7688C96DF65C78B8
6C4D921005510031.proposicoesWebExterno2?codteor=888462&filename=PL+1572/2011>. 
Acesso em: 04 out. 2017. 
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Figura 1 – Ordem de classificação dos créditos no âmbito da LRF 
Fonte: Elaborada pelo autor (2017). 

 

 

  A proposta oferecida pela Lei de Recuperação e Falências serve de 

referência à construção de uma regra específica para o âmbito civil não 

empresarial, posto que, mantidas as referidas proporções, alguns itens devem ser 

retirados, posto que restritos ao âmbito empresarial, enquanto outros devem ter 

sua gradação alterada, a fim de que seja adaptada à legislação civil. 

  Dos itens a serem retirados, destacam-se os créditos extraconcursais, 

posto que inerentes à execução universal, pois se referem às verbas devidas ao 

administrador judicial e seus auxiliares, às verbas trabalhistas e acidentárias 

relativas a serviços prestados após a decretação da falência, às quantias 

fornecidas à massa pelos credores, às despesas com arrecadação, 

administração, realização do ativo e distribuição do seu produto, bem como às 

custas do processo de falência e às custas devidas pela massa, dentre outros, 

conforme dispõe o art. 84 da LRF. 
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  Dos itens que devem ter sua gradação alterada, o destaque se dá aos 

créditos amparados por garantia real, pois, no âmbito falimentar, a preferência do 

crédito real supera a do crédito tributário conforme determinam os incisos I e II do 

art. 83 da LRF, enquanto no âmbito do concurso particular de credores, a 

preferência tributária é inegável, a teor do disposto no art. 186 do CTN. 

 

 

5.2.3 Código do Processo Civil e Commercial do Estado de São Paulo 
 

 Sob a epígrafe: ―Do concurso creditório‖, dispunha o Código do Processo 

Civil e Commercial do Estado de São Paulo393 nos seguintes termos: 

 

Art. 107 - A discussão entre os credores póde versar quer sobre a 
preferência por elles disputada, quer sobre a nullidade, simulação, 
fraude, ou falsidade das dividas e contractos (Código Civil, art. 1555). 
 
Art. 108 - Os credores chirographarios e os por hypotheca não inscripta 
em primeiro logar e sem concorrência, só por via de acção ordinaria de 
nullidade ou rescisão podem invalidar os effeitos da primeira hypotheca, 
a que compete a prioridade pelo respectivo registro (Código Civil, artigo 
847). 
 
Art. 111 - Pagos os credores preferentes e os chirographarios 
habilitados nos termos do art. 103, serão as obras distribuidas aos 
titulares de outros creditos, ou de sentenças méramente de preceito. 

 
 

  Com redação muito semelhante, dispunha o CC/1916: 
 
  

Art. 847. Os credores chirographarios e os por hipoteca não inscrita em 
primeiro lugar e sem concorrência, só por via de ação ordinária de 
nulidade ou rescisão poderão invalidar os efeitos da primeira hipoteca, a 
que compete a prioridade pelo respectivo registro. 
 
Art. 1.555. A discussão entre os credores pode versar, quer sobre a 
preferência entre eles disputada, quer sobre a nulidade, simulação 
fraude, ou falsidade das dívidas e contratos. 

 
 
 
5.2.4 O Código de Processo Civil de 1939  

 

                                           
393

 SÃO PAULO (1930). Disponível em: <http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1930/lei-
2421-14.01.1930.html>. Acesso em: 29 maio 2016. 

http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/
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 Sobre o tema, o CPC/1939394 previa, em seu art. 1.017, que o concurso de 

credores do devedor comum era processado perante o juiz da causa principal, 

podendo versar sobre o preço da arrematação, remissão ou adjudicação, ou 

sobre os próprios bens, caso não houvessem sido arrematados, remidos ou 

adjudicados. 

  Previa, ainda, que havendo, em juízos distintos, mais de uma penhora 

contra o mesmo devedor, o concurso se daria naquele onde se desse a primeira 

penhora (art. 1.018).395 

  O concurso era admitido quando as dívidas excedessem a importância dos 

bens do devedor e quando houvesse protesto por preferência ou rateio, 

presumindo-se a insuficiência dos bens do devedor contra o qual corresse a 

execução, salvo prova em contrário.  

  Ainda sob a ótica do Código de 1939, Alfredo Buzaid396 alertava a respeito 

da necessidade de distinção entre os dois concursos, eis que diversos os seus 

pressupostos, seus elementos e os resultados que produziam, e, dentre as 

principais diferenças entre os concursos universal e particular, destacava que, no 

primeiro convoca-se a totalidade dos credores (pluralidade originária de credores 

                                           
394

 BRASIL (1939). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-
1946/Del1608.htm> Acesso em: 1 set. 2017. 
395

 ―Não cabe ao juízo deprecado, em qualquer circunstância, distribuir o produto da alienação 
forçada. Basta imaginar a hipótese de serem vários os juízos deprecados, porque penhorados 
bens em localidades diferentes. Embora cada um deles realize a alienação forçada, tudo 
recomenda que o juízo deprecante da primeira penhora distribua o dinheiro proveniente das 
diversas arrematações‖. ASSIS, Araken de. Manual ..., 13. ed., p. 794. 
396

 ―157. Entre o concurso universal e o concurso particular de credores há distinções profundas: 
1) o primeiro só pode ser requerido pelo devedor, quando executado; o segundo se abre a 
requerimento ou por iniciativa do credor, ou ex vi legis, pela conversão da segunda penhora em 
concurso; 2) no primeiro são convocados todos os credores e liquidado todo o patrimônio do 
devedor. Isso não significa que todos os credores receberão o seu dividendo, mas somente 
receberão os que se habilitarem, porque sem pedido da parte o juiz não pode ordenar o 
pagamento, em pról de credor; no segundo, ao contrário, a intervenção do credor em execução 
singular alheia é condição para a formação do concurso; 3) no primeiro o devedor faz relatório de 
seus bens, ou antes dá-se a ampliação da penhora a todos os seus bens, a fim de serem 
executados; no segundo só são liquidados os bens penhorados, sôbre os quais, ou sôbre cujo 
produto recai a pretensão concursual dos credores; 4) no primeiro, há uma pluralidade originária 
de credores, visto como todos são notificados por ato liminar de iniciativa do executado; no 
segundo a pluralidade é sucessiva e progressiva, em virtude da acessão dos demais credores 
intervenientes; 5) no primeiro o devedor, ao apresentar o relatório do seu passivo, reconhece 
judicialmente as suas dívidas, ao passo que no segundo deverá ser ouvido sobre as pretensões 
dos seus credores; 6) no primeiro há execução coletiva, ao passo que no segundo há um 
processo executivo cumulativo. A análise dessas duas espécies aconselha a trata-las 
distintamente, já que são diversos os seus pressupostos, os seus elementos subjetivo e objetivo, e 
os resultados que produzem‖, op. cit., p. 210-211. 
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em execução coletiva) e liquida-se todo o patrimônio do devedor, enquanto, no 

segundo, a formação do concurso é condicionada à intervenção do credor na 

execução singular alheia (processo executivo cumulativo), sendo liquidados 

apenas os bens penhorados. 

 

 

5.2.5 A sugestão oferecida pelo CPC/1973 

 

 Segundo a redação do art. 612 do CPC/1973, tal dispositivo presumia a 

solvência do executado, senão vejamos: ―Ressalvado o caso de insolvência do 

devedor, em que tem lugar o concurso universal (art. 751, III), realiza-se a 

execução no interesse do credor, que adquire, pela penhora, o direito de 

preferência sobre os bens penhorados‖. 

  Mais adiante, nos arts. 748 e seguintes, o codex previu o processamento 

da execução por quantia certa contra devedor insolvente, a chamada insolvência 

civil, a qual se destinava ao devedor não empresário e abrangia tanto a pessoa 

natural quanto a chamada ―sociedade civil‖, qualquer que fosse sua forma (art. 

786). 

 Sob o título ―DA EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR 

INSOLVENTE‖, o CPC/73, nos arts. 762 e 769, prevê, respectivamente, que ao 

juízo da insolvência concorrerão todos os credores do devedor comum, bem 

como que cabe ao contador judicial a elaboração do quadro geral de credores, 

observando, ―quanto à classificação dos créditos e dos títulos legais de 

preferência, o que dispõe a lei civil‖. 

  A propósito, as disposições sobre a execução por quantia certa contra 

devedor insolvente instituídas pelo CPC/1973 ainda se encontram em pleno vigor, 

por força do disposto no art. 1.052 do CPC/2015 e assim será até a edição de lei 

específica acerca do tema.397 

                                           
397

 ―Entendo oportuno fazer uma última observação. O concurso aqui instalado não se confunde 
com o que pode ser chamado de concurso universal de credores e que, no âmbito do CPC de 
1973, era disciplinado como execução por quantia certa contra devedor insolvente ou, mais 
sinteticamente, a insolvência civil. Naquele caso, todos e quaisquer credores eram chamados para 
ser pagos pelo resultado da alienação de todo o patrimônio (disponível) do devedor comum. O 
curioso é que o CPC de 2015 não só toca no assunto – limitando-se a discriminar, no art. 797, a 
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 O art. 783 do CPC/1973, ao permitir que o devedor insolvente possa, 

depois da aprovação do quadro referido no art. 769, propor aos seus credores a 

forma de pagamento de suas obrigações, a qual será aprovada pelo magistrado 

desde que não haja oposição dos credores, adotou o procedimento denominado 

pela doutrina como ―concordada civil‖, apesar de não ter atribuído um nome 

especial ao instituto.398 

  Por seu turno, o CPC/2015 previu, em seu art. 797, onde trata das diversas 

espécies de execução, que, ressalvado o caso da insolvência do devedor, cujo 

procedimento é o concursal universal, realiza-se a execução no interesse do 

exequente, o qual adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens 

penhorados. Mais adiante, o parágrafo único determina que, recaindo mais de 

uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de 

preferência. 

 A propósito, o art. 955 do CC preferiu se utilizar da expressão ―declaração 

de insolvência‖, já adotada pelo CPC/1973, ao ―concurso de credores‖, objeto do 

art. 1.955 do CC/1916, procedendo à ―adaptação da codificação privada em 

relação à norma processual‖399. 

  Percebe-se, portanto, que a preferência no recebimento do crédito é 

norteada, em primeiro lugar, pela lei civil, sendo tal regra aplicada a ambas as 

modalidades de concurso – particular e universal – e que, acaso não existam 

créditos amparados por preferência de natureza material, só então serão 

atendidos os créditos favorecidos pela preferência processual, com base na 

anterioridade da penhora400. 

  Nesse sentido, o CPC determina o seguinte: 

                                                                                                                                
execução contra devedor solvente e insolvente – mas também conserva intacta aquela disciplina 
até o advento de lei específica que venha a regulamentá-lo diferentemente. É o que se lê, prezado 
leitor, do art. 1.052‖. (BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil: 
inteiramente estruturado à luz do novo CPC: Lei n. 13.105, de 16-3-2015. São Paulo: Saraiva, 
2015, p. 523). 
398

 FIUZA, César. Direito civil: curso completo. 10. ed. rev., atual. e ampl. Belo Horizonte: Del 
Rey, 2007, p. 750. 
399

 TARTUCE, op. cit., 261.   
400

 ―O princípio da anterioridade da penhora, contudo, não proíbe o credor – a quem não aproveita 
a penhora mais antiga – de fazer valer o direito de preferência de seu crédito, a ser exercitado 
dentro da forma como decorre de sua qualidade creditícia preferencial, devidamente 
demonstrada‖. NERY JUNIOR, Nelson. Código de processo civil comentado. 16. ed., rev., 
atual. e ampliada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1913. 
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Art. 908. Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro 
lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas 
preferências. 
§ 1º No caso de adjudicação ou alienação, os créditos que recaem sobre 
o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o 
respectivo preço, observada a ordem de preferência. 
§ 2º Não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído 
entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora. 
Art. 909. Os exequentes formularão as suas pretensões, que versarão 
unicamente sobre o direito de preferência e a anterioridade da penhora, 
e, apresentadas as razões, o juiz decidirá. 

 

  Nesse sentido, já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça401 que: 

 

1. A competência para solucionar o concurso de credores define-se pelo 
juízo em que se consumou a alienação do bem. A ele acorrerão os 
demais credores que promovem sua execução em juízo diverso, 
apresentando seus títulos de preferência. Tal habilitação não altera nem 
compromete a competência estabelecida para as diversas ações 
executivas. O que há, simplesmente, é inauguração de um procedimento 
concursal com o único desiderato de dar destinação ao valor arrecadado 
com a alienação do bem penhorado. 

 

  Acerca dos privilégios, a doutrina cita os seguintes: CTN, arts. 186 a 192 

(privilégio fiscal), a LEF, arts. 4º, § 4º e 29 (dívida ativa da Fazenda Pública), a 

CLT, art. 449, §1º e a LRF, arts. 83 e 84, enquanto os direitos reais se limitam aos 

de garantia (CC, arts. 1.225, VIII, IX e X, e arts.1.419 a 1.510). 

 Esclarece o art. 963 do CC que o privilégio especial só compreende os bens 

sujeitos, por expressa disposição de lei, ao pagamento do crédito ao mesmo 

vinculado, enquanto o privilégio geral abrange todos os bens não sujeitos ao 

crédito real ou ao privilégio especial. 

Por seu turno, os arts. 964 e 965 do CC definem os créditos abrangidos pelo 

privilégio especial e geral, respectivamente. 

  Conclui-se que a lei brasileira previu um rito especial para o processamento 

da falência, a contemplar o empresário e a sociedade empresária, e outro para o 

processamento da insolvência, destinado ao devedor não empresário402, 

                                           
401

 STJ, Conflito de Competência n. 40866/PR – Rel. Min. Teori Albino Zavascki, data do 
julgamento: 13/12/2004. 
402

 Em comentário ao art. 908 do CPC, Daniel Marques Camargo defende que: ―Caso o dinheiro 
não seja suficiente ao pagamento de todos os credores, poderá ser requerida a insolvência do 
devedor não empresário, sujeitando-se o devedor empresário ao trâmite e exigências da Lei n. 
11.101/2005. Decretada a insolvência ou falência, instalar-se-á o concurso universal.‖ (In: 
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determinando ainda que, em ambos os casos, se proceda à arrecadação de todos 

os bens passíveis de penhora constantes do patrimônio do devedor comum e sua 

posterior alienação, sendo o produto destinado à partilha entre os credores, 

conforme a classificação do crédito prevista pela norma e estampada no quadro 

geral de credores.  

  Definido o tema no âmbito do concurso universal de credores, resta saber 

como se dá o processamento da questão no que tange ao concurso particular de 

credores, posto que neste, ao contrário do juízo universal, não importa a 

qualidade do devedor, se empresário ou não empresário, nem, tampouco, se o 

valor do seu patrimônio é inferior ao de suas obrigações, pois, como o próprio 

nome sugere, a disputa se dá entre dois (ou mais) credores e não entre o 

universo de credores do devedor comum. 

  No entanto, a abordagem do tema no âmbito do concurso particular de 

credores deve ter como referência as disposições relativas ao concurso universal 

estampadas na LRF e no CPC/73, sem, contudo, se perder de vista que o 

concurso particular, apesar de não ir além de um incidente na execução, tem 

regras específicas, razão pela qual a aplicação das regras concursais universais 

não deve extrapolar a analogia. 

  Exemplo da aplicação meramente analógica das regras do concurso 

universal ao concurso particular é o referente à publicidade dos atos processuais, 

pois, enquanto o concurso universal exige ampla divulgação dos atos 

processuais, a exemplo da publicação de edital específico de convocação dos 

credores, a publicidade no âmbito do concurso particular se resume à fase de 

expropriação do bem penhorado. 

  Assim, no que tange à insolvência civil, o art. 761, II, do CPC/1973, 

determina que, na sentença que declarar a insolvência, o juiz ―mandará expedir 

edital, convocando os credores para que apresentem, no prazo de 20 (vinte) dias, 

a declaração do crédito, acompanhada do respectivo título‖. 

  No mesmo sentido o edital objeto do art. 99, parágrafo único, da LRF, bem 

como o art. 22, I, ―a‖, do mesmo diploma legal, o qual determina competir ao 

                                                                                                                                
Comentários ao Código de Processo Civil. Lei n. 13.105/2015. De acordo com a Lei n. 
13.256/2016. ALVIM, Angélica Arruda; ASSIS, Araken de; ALVIM, Eduardo Arruda; LEITE, George 
Salomão (Coord.). São Paulo : Saraiva, 2016, p. 1036) 
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administrador o dever de ―enviar correspondência aos credores ... comunicando a 

data ... da decretação da falência, a natureza, o valor e a classificação dada ao 

crédito ..‖. 

 Assim, diferentemente do concurso universal, o concurso particular de 

credores se limita aos credores imediatos, os quais deverão comprovar a 

preferência de seu crédito sobre o do adversário. 

  Pode ocorrer, então, que um crédito, cuja preferência seja superior à luz da 

legislação, deixe de ser contemplado no concurso particular de credores, mas o 

seja no concurso universal, a depender, exclusivamente, do maior ou menor grau 

de publicidade que venha a contemplar cada um daqueles institutos. 

  Dessa forma, cabe ao credor detentor de título ao qual se encontra 

vinculada garantia real refletir acerca de tal aspecto e verificar se é mais 

interessante ajuizar seu crédito e correr o risco de nada receber em face da 

preferência dos créditos tributários, acidentários ou trabalhistas que 

acidentalmente poderão ser reclamados ou aguardar o eventual requerimento de 

falência do devedor (pelo mesmo ou por terceiros – LRF, art. 97), ocasião na qual 

seu crédito estará resguardado pelo menos em face do crédito tributário ao qual 

prefere (CTN, art. 186, parágrafo único, I e LRF, art. 83, II). 

 Percebe-se que a lei pode tratar de forma desigual créditos da mesma 

natureza, pois, conforme o exemplo citado, o mesmo crédito, amparado por 

garantia real, que representa um título legal de preferência à luz do disposto no 

art. 958 do CC, pode preferir, ou ser preferido, em relação ao crédito tributário, a 

depender do ambiente concursal que se apresenta. 

  Sendo assim, percebe-se que, no âmbito concursal, a garantia real goza de 

uma preferência básica em relação aos demais créditos concorrentes, definida 

especialmente pelos arts. 958 e 961 do CC, bem como de uma preferência 

estendida, outorgada pela lei falimentar, por critérios de política legislativa ou de 

incentivo à circulação do crédito, convivendo a preferência, de forma harmônica, 

com ambos os sistemas legislativos, a depender do ambiente concursal, particular 

ou coletivo, no qual a mesma esteja inserida. 

  No entanto, os interesses envolvendo preferências creditórias distintas está 

longe de ser bem delineado como ocorreu no citado exemplo, posto que o natural 
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inconformismo dos credores, aliado a manifestações pretorianas por vezes 

divergentes, dificulta o entendimento do tema tanto pelo operador do direito 

quanto pelo destinatário final da norma, o jurisdicionado. 

  Tal fenômeno ocorre mesmo na existência de legislação específica, 

conforme se verifica em relação aos títulos de crédito representados pelas 

cédulas de crédito. 

  Nesse contexto, o DL 167/67403, que dispõe sobre os títulos de crédito 

rural, é claro ao determinar, em seus arts. 64 e 69, que os bens dados em 

garantia em tais operações asseguram o pagamento da dívida com as 

preferências estabelecidas na legislação em vigor, bem como que os bens objeto 

de penhor ou hipoteca cedular não serão penhorados, arrestados ou 

sequestrados por outras dívidas do emitente ou do terceiro que ofereça a 

garantia.  

  Em sentido contrário, a legislação tributária é expressa ao determinar que o 

crédito tributário não está sujeito ao concurso de credores. 

  Em sintonia com tal entendimento, a própria Corte Especial do SJT decidiu, 

por maioria de votos, que a decretação da falência, ainda que sob a égide do DL 

7.661/45, não paralisa o processo de execução fiscal, nem desconstitui a 

penhora, continuando a execução a se desenvolver até a alienação dos bens 

penhorados. 

  No entanto, apesar de não estar sujeito à habilitação no juízo falimentar, o 

crédito fiscal se submete à classificação dos créditos na falência, conforme a 

ordem determinada pelo art. 83 da Lei de Quebras, eis que sua preferência 

sucumbe à ressalva dos créditos decorrentes da legislação do trabalho, do 

acidente de trabalho e, mais recentemente, dos créditos com garantia real até o 

limite do valor do bem gravado (LRF, art. 83, I e III, CTN, art. 186), além dos 

créditos extraconcursais (LRF, art. 84). 

  Além disso, havendo execução fiscal contra o falido, o valor arrecadado a 

partir da alienação dos bens penhorados deve ser endereçado ao juízo da 

                                           
403

 BRASIL (1967). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0167.htm>. 
Acesso em: 22 fev. 2016. 
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falência, a fim de que seja incorporado ao monte e distribuído, observadas as 

preferências e as forças da massa.404 

  Em sintonia com tal raciocínio, Araken de Assis leciona que, não se 

situando em primeiro lugar na ordem de preferência no recebimento do crédito, as 

regras que isentavam o crédito tributário de participar do concurso de credores 

perderam o sentido.405 

 Conclui-se que, fora do ambiente falimentar e ressalvados os créditos 

decorrentes da legislação do trabalho e do acidente de trabalho, o crédito 

tributário prefere a qualquer outro406, inclusive ao real, em respeito ao disposto no 

art. 186 do CTN, razão pela qual, em caso de expropriação judicial dos bens do 

devedor, é reconhecida a preferência do crédito fiscal sobre o produto 

arrecadado, até a satisfação integral do débito tributário407. 

  Assim, o direito de preferência do credor cujo crédito é amparado por 

garantia real, ainda que vinculado à legislação cedular, não prevalece sobre o 

crédito tributário, pois a regra estampada no art. 908 do CPC, acerca da 

distribuição do produto da expropriação judicial dos bens do devedor aos credores 

de acordo com a ordem das respectivas preferências, não prevalece sobre o 

privilégio conferido ao crédito tributário. 

  Além disso, o art. 187 do CTN determina que a cobrança judicial do crédito 

tributário não está sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, 

recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento. 

                                           
404

 REsp 188.148-RS, Rel.: Min. Humberto Gomes de Barros – data do julgamento: 19/12/2001. 
405

 ―Na realidade, as regras que liberavam o Fisco de participar dos concursos perderam o sentido, 
na medida em que seu crédito não se situava em primeiro lugar. Assim, a falência não paralisava 
a execução fiscal, na qual o credor poderia alienar o bem penhorado: ―O dinheiro resultante da 
alienação de bens penhorados deve ser entregue ao juízo da falência, para que se incorpore ao 
monte e seja distribuído, observadas as preferências e as forças da massa‖ (Manual ..., 13. ed., p. 
907). 
406

 TJPR - Agravo de Instrumento n. 0391161-5 – Rel. Des.: Cláudio de Andrade – data do 
julgamento: 06/06/2007. 
407

 Ementa: EXECUÇÃO. Cédula de crédito comercial com garantia hipotecária. Imóvel alienado 
em hasta pública. Crédito tributário federal. Preferência sobre qualquer outro, ressalvados os 
créditos trabalhistas e por acidente de trabalho. CTN, artigo 186. O direito de preferência do credor 
hipotecário não prevalece sobre o do crédito tributário. A regra do artigo 711 do CPC, sobre a 
distribuição do produto da arrematação aos credores, pela ordem das respectivas prelações, da 
mesma forma não prevalece sobre o privilégio que a lei confere ao crédito tributário. Crédito não 
sujeito a concurso de credores. CTN, artigo 187. Preferência da União sobre o produto da venda 
judicial até o valor do seu crédito tributário. Recurso não provido. (TJSP - Agravo de Instrumento 
n. 0135703-54.2010.8.26.0000 – Comarca de Garça - 38ª Câmara de Direito Privado - Rel.: Des. 
Edson Ferreira – data do julgamento: 07/11/2012 – votação unânime). 
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  Outro argumento a ratificar a preferência do crédito fiscal é a hierarquia 

legislativa atribuída à lei complementar, representada pelo CTN, em detrimento à 

lei ordinária que, em geral, ampara os direitos reais de garantia, a exemplo do CC 

(arts. 958 e 961). 

  No entanto, o crédito amparado por garantia real encontrou respaldo na 

própria legislação tributária, a qual destacou sua preferência em face do crédito 

tributário por força da nova redação dada pela LC 118/2005 ao art. 186 do 

CTN408, passando a dispor nos seguintes termos:  

 

Art. 186. O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua 
natureza ou o tempo de sua constituição, ressalvados os créditos 
decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho. 
Parágrafo único. Na falência: 
I – o crédito tributário não prefere aos créditos extraconcursais ou às 
importâncias passíveis de restituição, nos termos da lei falimentar, nem 
aos créditos com garantia real, no limite do valor do bem gravado; 

 

  Assim, cabe ao titular de crédito amparado por garantia real, em face da 

existência de outros credores preferenciais (especialmente os detentores de 

crédito tributário), refletir acerca da viabilidade do requerimento da falência do 

devedor comum, pois, a depender do grau de preferência de seu crédito, tal 

providência pode (ou não), ser interessante. 

  Sobre o tema, a doutrina diverge acerca da necessidade, ou não, da 

comprovação da suficiência da garantia no que tange à cobertura do débito 

garantido. 

  É que o revogado DL 7.661/45 dispunha nos seguintes termos: 

 

Art. 9º A falência pode também ser requerida:  
... omissis 
III - pelo credor, exibindo título do seu crédito, ainda que não vencido, 
observadas, conforme o caso, as seguintes condições:  
... omissis 
b) o credor com garantia real se a renunciar ou, querendo mantê-la, 
se provar que os bens não chegam para a solução do seu crédito; 
esta prova será feita por exame pericial, na forma da lei processual, em 
processo preparatório anterior ao pedido de falência se êste se fundar no 

                                           
408

 Como consabido, a Lei n. 11.101/2005 e a LC n. 118/2005 alteraram sensivelmente a 
classificação dos créditos tributários na falência, deixando eles de ocupar posição privilegiada em 
relação aos créditos com garantia real. (REsp 1.096.674-MG – Rel.: Min. Paulo de Tarso 
Sanseverino – data do julgamento: 13/12/2011). 
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artigo 1º, ou no prazo do artigo 12 se o pedido tiver por fundamento o art. 
2º [...] [grifo nosso].  

 

 Diferentemente, a LRF dispõe: 

 

Art. 97. Podem requerer a falência do devedor: 
 
... omissis 
 
IV – qualquer credor. 

 

  Percebe-se que a nova lei não repetiu a redação do dispositivo anterior. Ao 

contrário, dilatou a legitimidade para o requerimento da quebra, estendendo-a a 

todo e qualquer credor, independentemente da existência ou não de garantia real 

a amparar seu crédito. 

  A doutrina, no entanto, diverge sobre do tema, havendo ainda quem 

sustente a necessidade da comprovação da insuficiência da garantia como 

requisito para o requerimento da falência. 

  Sobre a legitimidade do requerimento de falência pelo credor munido de 

garantia real, Carlos Henrique Abrão409, em seus comentários ao art. 97 da LRF, 

destacou tal possibilidade nos seguintes termos: 

 

Bastante interessante o estudo feito pelo Prof. Fábio Konder Comparato, 
dissecando a qualidade de credor e aqueles com privilégios e garantia. 
Assim, a necessidade de renúncia seria de rigor, exceto se os bens 
forem insuficientes para satisfação da obrigação. 
Com efeito, a regra visa preservar ao princípio da par condictio 
creditorum, na soma de esforços que manteria um equilíbrio de forças e 
a isonomia geral no quadro de credores, na medida em que não se 
justificaria pretensão de detentor de privilégio especial ou geral, e 
mesmo direito real, exceto na insuficiência, para amoldar os demais 
interesses coletivos em disputa. 

 

 Por seu turno, e de forma diversa, Fábio Ulhoa Coelho410 destaca que ―o 

credor com garantia real não precisa mais demonstrar sua insuficiência ou 

renunciar a ela para legitimar-se no pedido, como exigia o art. 9º, III, b, da lei 

revogada‖.  

                                           
409

 Comentários à lei de recuperação de empresa e falência. Coordenadores: Paulo F. C. 
Salles de Toledo, Carlos Henrique Abrão. 4. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 359. 
410

Comentários à nova lei de falências e de recuperação de empresas. 5. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2008, p. 262. 
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  Ainda sobre o tema, André Luiz Santa Cruz Ramos411 destaca: 

 

Outra polêmica interessante acerca dos credores legitimados ao pedido 
de falência do devedor empresário é a relativa ao [sic] credores com 
garantia real. No regime anterior, havia regra expressa disciplinando a 
questão. Tratava-se do art. 9º, III, alínea b, segundo o qual esse credor 
só poderia requerer a falência do devedor se (i) renunciasse a garantia 
ou (ii) se provasse que a garantia já não era mais suficiente, em razão da 
depreciação do bem. A atual legislação falimentar silenciou, o que nos 
leva a crer que agora pode o credor com garantia real requerer a falência 
do devedor, independentemente de qualquer circunstância. Com efeito, 
se a lei afirma expressamente que qualquer credor pode requerer a 
falência do devedor, não cabe excepcionar onde a própria lei assim não 
o fez. 

 

  Por outro lado, não se tratando de falência, procedimento exclusivamente 

voltado ao empresário e à sociedade empresária, no concurso particular deverão 

ser respeitadas as preferências e privilégios creditórios no acolhimento dos 

créditos definidos no Código Civil. 

  Nesse sentido, conforme destaca José Roberto Neves Amorim412 ao tratar 

da insolvência civil, é importante destacar que as preferências no recebimento 

dos créditos devem ser respeitadas. 

  Conclui-se que, tanto na insolvência civil quanto no concurso particular de 

credores, a ordem de classificação dos créditos subordinados ao concurso deverá 

ser determinada pela legislação civil, haja vista que, conforme ressaltado, a lei 

reserva ao empresário e à sociedade empresária um concurso universal 

específico, totalmente definido pela LRF413. 

                                           
411

 Curso de direito empresarial. 4. ed. rev. e atual. Salvador: Juspodivm, 2010, p. 653. 
412

 ―Recentemente tivemos a edição da nova Lei de Recuperação e Falências (Lei n. 11.101, de 
09.02.2005), em que surgem novas figuras como o administrador judicial, o administrador-gestor, 
o comitê de credores e a assembleia geral de credores, não se podendo deixar de salientar que na 
própria sistemática deste Código (arts. 966 a 982), a falência passou a ser aplicada aos 
empresários e às sociedades empresárias‖. (Código Civil Comentado: doutrina e jurisprudência 
– 8. ed. rev. atual. - Barueri: Manole, 2014, p. 908). 
413

 ―A execução por quantia certa contra devedor insolvente é o processo executivo destinado a, 
dentro do possível, satisfazer em igualdade de condições os credores do devedor não empresário 
(pessoa física ou jurídica) que deixa de ter, em sua esfera de responsabilidade patrimonial, bens 
suficientes para responder por suas dívidas (art. 748). É a ―falência civil‖ – denominação que deve 
ser adotada com cautela, uma vez que há significativas diferenças entre as disciplinas da 
execução universal contra o insolvente civil e contra o insolvente que é empresário pessoa física 
ou sociedade empresária (esta última regulada precipuamente pela Lei 11.101/2005, que 
substituiu o Dec.-lei 7.661/1945)‖ (WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Curso 
avançado de processo civil: execução. 11. ed. rev., ampl. e atual. - São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2010, v. 2, p. 519). 
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  O julgador, portanto, ao apreciar o concurso particular de credores, deverá 

se utilizar dos parâmetros fornecidos pelo CC, pelo CTN, pela CLT, etc., para 

definir a correta classificação dos créditos que concorrem ao valor a ser apurado 

a partir da expropriação do bem penhorado e se utilizar da legislação falimentar 

apenas de forma subsidiária ou complementar, especialmente no que tange ao 

aspecto procedimental. 

  Porém, a classificação oferecida pela legislação material, além de se 

encontrar pulverizada em diferentes diplomas legais, não identifica todos os tipos 

de crédito que podem surgir na pródiga criação doutrinária e jurisprudencial 

brasileira, sendo necessário o aprofundamento da questão com base na realidade 

forense. 

  Sobre o tema, o art. 957 do CC determina que não havendo título legal à 

preferência, terão os credores igual direito sobre os bens do devedor comum, 

aplicando-se, portanto, a regra da divisão igualitária objeto do princípio concursu 

partes fiunt.414 

  Estando o dispositivo supra inserido no título referente às preferências e 

privilégios creditórios, conclui-se que o mesmo pode ser aplicado tanto nas 

demandas envolvendo a insolvência civil quanto no concurso particular de 

credores. 

  Assim, a primeira questão que se apresenta é a definição do que seria 

―título legal à preferência‖. Para José Roberto Neves Amorim415, título legal à 

preferência ―se define pela natureza da obrigação de cada um‖. 

  Para o referido autor, ―inexistindo preferência, o que significa serem todos 

da mesma categoria, consideram-se iguais seus direitos creditórios, levando ao 

rateio proporcional do que for apurado na liquidação do patrimônio do devedor‖. 

  Se a preferência se define pela ―natureza‖ da obrigação, tal raciocínio, 

conforme se verá, não pode ser automaticamente transferido da insolvência civil 

para o concurso particular de credores sem que antes sejam feitas algumas 

observações. 
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 TARTUCE, op. cit., p. 261. 
415

 Op. cit., p. 910. 
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  É que, ainda que se trate de créditos da mesma natureza, alguns detalhes, 

oriundos basicamente do entendimento pretoriano, podem turvar a classificação 

básica determinada pela legislação. 

  Além disso, o Código Civil não é a única fonte legislativa a informar o 

concurso, seja ele particular ou universal. Com efeito, mesmo tratando-se de 

créditos da mesma natureza, diversos outros agentes poderão turvar-lhes a 

preferência, sendo determinantes na definição da ordem de classificação 

creditória. Sobre o tema, são exemplos, no âmbito do concurso fazendário, a 

esfera à qual pertença o titular do crédito fiscal416 (federal, estadual ou municipal) 

e o grau da hipoteca, quando diversas afetarem o mesmo bem. 

  Assim, a definição da classificação creditória, seja no concurso particular, 

seja no universal, pode depender de diversos fatores, mercê da natureza dos 

créditos em disputa. 

  No entanto, a questão é, ainda, mais complexa, pois, frequentemente, 

ainda que definida a natureza da obrigação e sanadas eventuais dúvidas oriundas 

da ausência de enquadramento legal a ser dado a determinado crédito, a 

jurisprudência traz novos ingredientes que podem tornar mais trabalhosa a 

classificação dos créditos envolvidos. 

  E os exemplos são muitos: a quota condominial, quando confrontada com o 

crédito tributário417, é fonte inesgotável de divergências entre o condomínio e o 

ente público. 

  A arrematação de imóvel onerado por dívida condominial é outra fonte de 

divergências entre o arrematante e o credor das quotas condominiais. Aquele por 

entender que a arrematação extingue o crédito condominial, especialmente em 

face do que determina o CPC418 ao tratar das obrigações de natureza propter 

rem, ou que o condomínio deve habilitar seu crédito no valor da arrematação, 

                                           
416

 ―Os créditos das autarquias federais preferem aos créditos da Fazenda estadual desde que 
coexistam penhoras sobre o mesmo bem‖ (STJ, Súmula n. 497). 
417

 Sobre o tema, o Órgão Especial do aribunal de Justiça definiu que: ―O protesto pela preferência 
de crédito, apresentado por ente federal em execução que tramita na Justiça Estadual, não 
desloca a competência para a Justiça Federal‖ (Súmula n. 270). 
418

 Art. 908. Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e 
entregue consoante a ordem das respectivas preferências. 
§ 1o No caso de adjudicação ou alienação, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de 
natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência. 
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disputando eventuais sobras com o que eventualmente sobejar ao antigo 

proprietário do imóvel, enquanto o condomínio sustenta que verba condominial é 

imune a outros créditos419, sem contar a possibilidade de ruína econômica da 

entidade condominial caso se adote entendimento contrário aos seus 

interesses420. 

  Em outras palavras, a obrigação referente às despesas do condomínio 

onera a unidade respectiva e vincula o titular do domínio, constituindo como que 

um ônus real a gravar a unidade autônoma, fruto do direito de sequela atribuído 

pela norma421. 

  Aliás, o parágrafo único, do art. 4º, da Lei n. 4.591/64422, a qual dispõe 

sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias, com a 

redação dada pela Lei n. 7.182/84423, determina que a alienação dos direitos que 

trata o referido artigo (alienação de cada unidade, a transferência de direitos 

pertinentes à sua aquisição e a constituição de direitos reais sobre ela) dependerá 

de prova de quitação das obrigações do alienante para com o respectivo 

condomínio. 

                                           
419

 ―Assim, é indiscutível que a natureza ―propter rem‖ da obrigação, de cuja satisfação depende a 
subsistência da própria coisa, o imóvel, confere privilégio especial ao respectivo crédito, tornando-
o preferencial em face dos demais, inclusive em relação ao crédito decorrente de verba honorária 
advocatícia sucumbencial‖. (TJSP - Agravo de Instrumento nº 0053083-14.2012.8.26.0000 – 
Comarca de São Paulo - 32ª Câmara de Direito Privado - Rel.: Des. Rocha de Souza – data do 
julgamento: 28/06/2012 – votação unânime). 
420

 Agravo de Instrumento. Cobrança de despesas condominiais. Cumprimento de sentença. 
Penhora da unidade condominial, que está gravada por hipoteca em favor do Banco Bradesco. 
Preferência do crédito condominial sobre o credor hipotecário. Admissibilidade. Decisão 
reformada. Recurso a que se dá provimento. O crédito representado pelas despesas 
condominiais, ―propter rem‖, prefere a todos os demais, fiscais, trabalhistas ou hipotecários. 
Súmula 478, STJ, no tocante ao crédito hipotecário. Possibilidade de ruína econômica do 
condomínio a se adotar entendimento diverso. (TJSP - Agravo de Instrumento n. 2038628-
05.2015.8.26.0000 – Comarca de São Paulo - 32ª Câmara de Direito Privado - Rel.: Des. 
Francisco Occhiuto Júnior – data do julgamento: 24/09/2015 – votação unânime). 
421

 ―Noutras palavras, a obrigação pela solvência das despesas do condomínio grava a própria 
unidade e vincula o titular do domínio. Nesse sentido, a lição de Caio Mário da Silva Pereira 
(Condomínio e Incorporações, Forense, 10. ed. 1997, p.189), segundo a qual o cumprimento 
das obrigações atinentes aos encargos e sujeitando o devedor às cominações previstas, todas 
exigíveis judicialmente, constitui uma espécie peculiar de ônus real, gravando a própria unidade, 
uma vez que a lei lhe imprime poder de sequela‖. (TJSP - Apelação n. 0007616-
19.2011.8.26.0009 – Comarca de São Paulo - 26ª Câmara de Direito Privado - Rel.: Des. Vianna 
Cotrim – data do julgamento: 06/04/2017 – votação unânime). 
422

 BRASIL (1964). Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4591.htm>. 
Acesso em: 30 jun. 2016. 
423

 BRASIL (1984). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7182.htm>. Acesso 
em: 12 abr. 2017. 
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  Porém, em sentido oposto, há o entendimento a sustentar que o crédito 

condominial, não obstante tratar-se de obrigação de natureza propter rem, não 

exerce preferência sobre o crédito hipotecário, em função da expressa 

determinação legal no sentido contrário424. 

  Em verdade, a despesa de condomínio é, naturalmente, destinada à 

manutenção do imóvel destinatário da referida verba. Sua natureza propter rem, 

já foi pacificada pela doutrina e pela jurisprudência, razão pela qual, em última 

análise, a própria existência do condomínio depende, exclusivamente, da 

contribuição mensal feita pelos condôminos. 

  Por tal razão, considerando seu caráter propter rem e que a existência do 

condomínio depende do adimplemento da referida verba, defendemos que a 

preferência do crédito condominial deveria se sobrepor à do crédito tributário, 

apesar de não ser esse o posicionamento pretoriano, conforme se extrai da 

jurisprudência. 

  Segundo determina a legislação, o tributo propter rem persegue o bem nas 

mãos de quem quer que seja seu titular, a teor do disposto no art. 130 do CTN, 

apesar de tal regra encontrar ressalva expressa na hipótese do parágrafo único 

do referido dispositivo, o qual trata da arrematação em hasta pública, hipótese na 

qual a sub-rogação ocorre sobre o respectivo preço425, razão pela qual o 

adquirente não responde pelos tributos pendentes sobre o bem, pois, nesse caso, 

a sub-rogação não ocorre na pessoa do adquirente, mas no preço pelo qual este 

haja adquirido o bem. 

Tal raciocínio, no entanto, não se estende à adjudicação, na qual, 

diversamente do que ocorre com a arrematação objeto do art. 130, parágrafo 

único, do CTN, ―não há preço que responda pelos débitos tributários, impondo-se, 

                                           
424

 ―Agravo de instrumento. Ação de cobrança de cotas condominiais. Preferência do crédito 
hipotecário, a despeito da natureza propter rem da obrigação condominial. O crédito condominial 
não tem preferência sobre o crédito hipotecário, a despeito de constituir obrigação de natureza 
propter rem, haja vista que o crédito real (CC 961), porque direito real (CC 1.419, constitui título 
legal preferencial (CC 958). Recurso improvido‖. (TJRJ - Agravo de Instrumento n. 
2008.002.12130 – Rel. Des.: José C. Figueiredo – data do julgamento: 25/06/2008). 
425

 Também nesse sentido os seguintes julgados, todos da lavra da 14ª Câmara de Direito Público 
do TJSP: Apelação n. 0046403-48.2012.8.26.0053 – Comarca de São Paulo - Rel.: Desª. Mônica 
Serrano – data do julgamento: 11/12/2014; Apelação n. 0044762-93.2010.8.26.0053 – Comarca 
de São Paulo - Rel.: Des. Rodolfo César Milano – data do julgamento: 23/10/2014; Agravo 
Regimental n. 9099260-53.2007.8.26.0000 – Comarca de São Paulo - Rel.: Des. Osvaldo Palotti 
Junior – data do julgamento: 13/09/2012. 
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assim, a responsabilização do adjudicante da coisa pelos tributos propter rem‖.426 

Sendo assim, o adjudicante de bem onerado com passivo tributário de natureza 

propter rem (ex.: ITR e IPTU) continua responsável pelo tributo.  

Sobre o tema, a legislação previdenciária exige a apresentação da certidão 

negativa de débito (CND) da empresa quando da alienação ou oneração, a 

qualquer título, de bem imóvel ou direito a ele relativo, conforme determina a Lei 

n. 8.212/91, art. 47, I, ―b‖427. 

  Em segundo lugar, o § 2º, do art.1º, do Decreto 93.240/86428 determina que 

as certidões indicadas na letra ―a‖, inciso III, do referido artigo, vinculadas aos 

tributos incidentes sobre os imóveis urbanos e rurais, devem ser exigidas para a 

lavratura das escrituras públicas que impliquem a transferência de domínio, 

podendo sua apresentação ser dispensada pelo adquirente que, neste caso, 

responderá, nos termos da lei, pelo pagamento dos débitos fiscais existentes. 

 Em terceiro lugar, a própria legislação ressalva a exceção de bem de 

família quando em confronto com o tributo propter rem. Nesse sentido: ―A 

impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, 

previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: ―[...] IV - para 

cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em 

função do imóvel familiar‖ (Lei n. 8.009/90, art. 3º)429. 

Sendo assim, conclui-se que o crédito tributário já se encontra 

excessivamente forrado de inúmeras garantias legais a ampará-lo, não sendo 

justo que o ente público também seja favorecido no confronto concursal com a 

verba condominial, sendo desejável que, de lege ferenda, a legislação venha a 

imunizar o segundo. 

                                           
426

 TJSP, Agravo de Instrumento nº 0059244-40.2012.8.26.0000 – Comarca de Sorocaba – 14ª 
Câmara de Direito Público – Rel.: Des. Osvaldo Palotti Junior – data do julgamento: 10/05/2012 – 
votação unânime. 
427

 BRASIL (1991). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8212cons.htm>. 
Acesso em: 12 abr. 2017. 
428

 BRASIL (1986). Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/antigos/d93240.htm>. Acesso em: 10 ago. 2017. 
429

 A propósito do bem de família, é importante consignar o teor da Súmula 449 do E. STJ, cuja 
redação é a seguinte: ―A vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis não 
constitui bem de família para efeito de penhora‖. Ainda, a Súmula 486 do mesmo tribunal, 
determina que: ―É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a 
terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia 
da sua família‖. 
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Alguns precedentes, embora isolados, destacam a preferência da verba 

condominial, conforme se observa de recente julgamento do TJSP430 nesse 

sentido, onde restou consignado que o crédito relativo às quotas condominiais, 

em caso de arrematação do imóvel, deve ser pago antecipadamente ao crédito 

tributário, sendo, portanto, inafastável a preferência do crédito condominial em 

face do tributário, pois as quotas condominiais dizem respeito à conservação do 

próprio imóvel. 

Assim, à exceção do crédito trabalhista, em função de seu caráter 

eminentemente alimentar, entendemos que as quotas condominiais têm 

preferência sobre o crédito tributário, sendo evidente que, na ausência da referida 

contribuição, as funções do condomínio serão suspensas e tal suspensão causará 

prejuízos de toda ordem, especialmente no que tange ao pagamento dos salários, 

das verbas previdenciárias, dos tributos, etc. 

Quanto aos demais tributos, cuja natureza não seja propter rem, ou seja, em 

relação aos quais não haja vinculação direta com o bem e cuja obrigação em 

relação ao devedor seja pessoal, responde este apenas genericamente com seu 

patrimônio. 

  Assim, é defensável o entendimento que prestigia a preferência da verba 

condominial quando em confronto com crédito tributário431. 

 A propósito, o TJSP, em recentes pronunciamentos, destacou ser ―forte a 

jurisprudência de que verbas trabalhistas e de alimentos são as únicas que 

preferem às devidas ao condomínio‖432 e que o crédito oriundo de despesas 

condominiais prefere inclusive ao fiscal, por força de sua natureza propter rem, 

cuja cobrança se legitima por ser ―imprescindível à própria manutenção e 

                                           
430

 TJSP, Agravo de Instrumento n. 2220994-46.2014.8.26.0000 – Comarca de São Paulo – 22ª 
Câmara de Direito Privado - Rel.: Des.: Fernandes Lobo – data do julgamento: 11/06/2015 – 
votação unânime 
431

 Em sentido contrário, entendendo que: ―Dívida condominial adere à coisa, de tal maneira que 
prefere absolutamente aos demais créditos, o que inclui débito alimentar, crédito falimentar, débito 
tributário, bem de família etc‖. (TJSP - Apelação n. 1000165-21.2010.8.26.0506 – Comarca de 
Ribeirão Preto – 29ª Câmara de Direito Privado - Rel.: Des. Themístocles Neto Barbosa Ferreira – 
data do julgamento: 30/03/2016 – votação unânime). 
432

 Agravo de Instrumento nº 2149951-15.2015.8.26.0000 – Comarca de Tatuí – 4ª Câmara de 
Direito Privado - Rel.: Des. Hamid Bdine – data do julgamento: 05/11/2015 – votação unânime 
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existência do condomínio, cujo inadimplemento onera, em demasia, toda a massa 

condominial‖.433 

  Porém, não se pode alargar a preferência da verba condominial, ainda que 

propter rem, a ponto de abarcar os créditos trabalhistas e acidentários, em face 

do evidente caráter alimentar destacado pela própria CF, a qual, inclusive, 

considera crime sua retenção dolosa (art. 7º, X). 

  Nesse sentido o TJSP434: 

 

Despesas condominiais. Execução. Imóvel arrematado em hasta pública. 
Pedido do condomínio de preferência para satisfação do crédito em 
detrimento aos créditos trabalhistas e fiscais. Inadmissibilidade. Os 
credores com títulos de preferência legal participam do concurso previsto 
no artigo 908 do Código de Processo Civil. Artigo 186 do Código 
Tributário Nacional. Preferência do crédito tributário em relação a 
qualquer outro, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do 
trabalho. Créditos existentes nos autos com preferência legal ao do 
agravante. Recurso improvido. 
(Agravo de Instrumento n. 2183805-63.2016.8.26.0000 – Rel.: Des. Ruy 
Coppola - 32ª Câmara de Direito Privado - data do julgamento: 
10/11/2016). 

 

  O mesmo se diga em relação à prestação de alimentos e à constituição de 

capital apto a assegurar o pagamento da referida prestação, o qual, segundo o 

CPC, será inalienável e impenhorável enquanto durar tal prestação.435 

  Porém, é inegável que a jurisprudência tem se inclinado majoritariamente 

no sentido de reconhecer a preferência do crédito tributário em detrimento da 

verba condominial, tanto no âmbito do TJSP quanto no STJ. 

 A propósito, destaca o CPC que não estão sujeitos à execução os bens 

que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis (art. 832), dentre os quais ―os 

                                           
433

 Apelação nº 0018479-38.2005.8.26.0011 – Comarca de São Paulo – 35ª Câmara de Direito 
Privado – Rel.: Des. Melo Bueno – data do julgamento: 25/03/2013 – votação unânime. 
434

 No mesmo sentido os acórdãos proferidos pelo TJSP no julgamento dos seguintes recursos: 
Agravo de Instrumento n. 2264698-75.2015.8.26.0000 – Comarca de São Paulo – Rel.: Des. 
Francisco Occhiuto Júnior - 32ª Câmara de Direito Privado – data de julgamento: 03/03/2016 e 
Agravo de Instrumento n. 2064760-65.2016.8.26.0000 – Comarca de São Paulo – Rel.: Des. Artur 
Marques - 35ª Câmara de Direito Privado – data de julgamento: 14/07/2016. 
435

 Art. 533. Quando a indenização por ato ilícito incluir prestação de alimentos, caberá ao 
executado, a requerimento do exequente, constituir capital cuja renda assegure o pagamento do 
valor mensal da pensão. 
§ 1º O capital a que se refere o caput, representado por imóveis ou por direitos reais sobre imóveis 
suscetíveis de alienação, títulos da dívida pública ou aplicações financeiras em banco oficial, será 
inalienável e impenhorável enquanto durar a obrigação do executado, além de constituir-se em 
patrimônio de afetação.  
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vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos 

de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as 

quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do 

devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de 

profissional liberal, ressalvado o § 2º‖ (art. 833, IV). 

  Apesar disso, ressalva o CPC que a impenhorabilidade não é oponível à 

execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua 

aquisição (art. 833, §1º). 

  Em suma, insistimos que, com exceção das verbas de natureza trabalhista, 

a preferência do crédito condominial deve ser respeitada inclusive em face do 

crédito tributário. 

  No entanto, alguns cuidados são necessários de forma a se garantir a 

preferência do crédito condominial em face do tributário e, ao mesmo tempo, 

resguardar os interesses da Fazenda Pública, dentre eles a inclusão, no edital de 

alienação, da ressalva referente à existência da dívida tributária, de forma a 

advertir eventuais licitantes. 

No que tange à responsabilidade do arrematante pelo pagamento dos 

débitos condominiais, Daniel Amorim Assumpção Neves436 defende que o novo 

CPC tende a alterar a jurisprudência consolidada no âmbito do STJ, senão 

vejamos:  

 

A regra consagrada no § 1º do art. 908 do Novo CPC aplica-se, por 
previsão expressa, inclusive em créditos com natureza propter rem, 
como as dívidas condominiais. O dispositivo tende a alterar a 
jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça a respeito do 
tema, que entendia ser responsabilidade do arrematante o pagamento 
de débitos condominiais, ainda que anteriores à arrematação, desde que 
tais débitos constassem do edital ... excepcionando tal responsabilidade 
somente diante da omissão do edital, em respeito aos princípios da 
segurança jurídica e da proteção da confiança ... 

 

 Quanto aos créditos amparados por garantia real (hipoteca, penhor ou 

alienação fiduciária), destaca-se que, por óbvio, a dívida não deixará de existir em 

face do desaparecimento da garantia, posto que esta, tendo caráter meramente 

                                           
436

 Novo código de processo civil comentado. 2. ed. rev. e atual. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 
1467-1468. 
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acessório, não inibe a exigibilidade do principal, nem prejudica a busca de outros 

bens eventualmente existentes no patrimônio do devedor ou coobrigados por 

parte do credor a fim de satisfazer a obrigação inadimplida. 

  Em outras palavras, a relação jurídica obrigacional possui existência 

autônoma e independente em relação à garantia, enquanto os direitos reais de 

garantia dependem daquela relação para justificar sua existência. Além disso, a 

extinção da obrigação implica na extinção da garantia, mas o perecimento da 

garantia não afeta a existência da relação obrigacional.437 

  E neste aspecto, a preferência do crédito condominial também se 

manifesta e deve prevalecer em face do crédito real pelas mesmas razões 

expostas quando enfrentado o conflito de preferências entre o crédito condominial 

e o tributário.438 

  Tamanha é a complexidade que o tema apresenta que, pelo menos 

parcialmente, o STJ pacificou o entendimento acerca do confronto entre o crédito 

condominial e o hipotecário ao editar a Súmula n. 478, a qual dispôs que: ―Na 

execução de crédito relativo a cotas condominiais, este tem preferência sobre o 

hipotecário‖. 

  A propósito do tema, o STJ também já firmou sua jurisprudência acerca da 

preferência da promessa de compra e venda em detrimento da hipoteca firmada 

entre a construtora e o agente financeiro, mesmo que a garantia real tenha sido 

outorgada anteriormente à formalização da promessa.439 

                                           
437

 ―O principal efeito das garantias reais consiste no fato de o bem, que era segurança comum a 
todos os credores e que foi separado do patrimônio do devedor, ficar afetado ao pagamento 
prioritário de determinada obrigação. Visam elas proteger o credor da insolvência do devedor. 
Com a sua outorga, a coisa dada em garantia fica sujeita, por vínculo real, ao cumprimento da 
obrigação‖. (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: direito das coisas, p. 535). 
438

 ―A execução individual privilegia os titulares dos créditos exequendos em detrimento dos 
demais e da própria massa, o que ofende o princípio da igualdade de tratamento entre os 
credores. Eventual preferência do credor somente deve observada na fase de pagamento. Por 
outro lado, não se pode duvidar da natureza propter rem da obrigação relativa à cota condominial, 
o que significa considerá-la como encargo da massa. Porém, esta hipótese abrange apenas as 
cotas condominiais vencidas a partir da sentença de insolvência. A execução pelo crédito anterior 
à insolvência deve necessariamente seguir no juízo universal do insolvente, como disciplina ao art. 
762, § 1º, do CPC, o qual decidirá sobre o privilégio do agravado por força da natureza da 
obrigação‖. (TJRJ - Agravo de Instrumento n. 2006.002.26182 – Rel.: Des. Henrique de Andrade 
Figueira – data do julgamento: 07/02/2007). 
439

 Súmula 308: ―A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior 
à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do 
imóvel‖. 
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  Em relação à hipoteca judicial, fenômeno secundário da sentença 

condenatória, o TJSP440 se manifestou no sentido de que da mesma não deriva o 

elemento ―preferência‖, próprio da hipoteca convencional, constando, apenas, 

o elemento ―sequela‖, como meio de se prevenir a alienação em fraude à 

execução, bem como impedindo a constituição de novas garantias e, ainda 

assim, mediante seu registro no fólio imobiliário. 

  No mesmo sentido o Instituto de Registro Imobiliário do Brasil – IRIB441, ao 

sustentar que: 

 

A hipoteca judicial, embora não atribua direito preferencial, mas apenas 
o de seqüela, vale como meio preventivo contra a fraude, ensejando ao 
interessado promover a inscrição da sentença no Registro Imobiliário 
para produzir efeito em relação a terceiros, quando se procede à 
especialização, que consiste na individualização de bens e na fixação do 
valor da dívida garantida. 
 

 

  Também nesse sentido a lição de Tito Fulgêncio442, ao comentar o art. 824 

do CC/1916: 

 

4. É a seqüela, único efeito, virtude, fôrça da hipoteca judiciária, 
significando que sujeita ope legis os bens imóveis do condenado, e, por 
vínculo real, à execução da sentença, pode o exeqüente persegui-los 
onde estiverem, penhorá-los, excuti-los. 

 

  No entanto, o art. 495, § 4º, do CPC dispõe que a hipoteca judiciária, uma 

vez constituída, implicará, para o credor hipotecário, o direito de preferência, 

quanto ao pagamento, em relação a outros credores, observada a prioridade no 

registro, o que levou Daniel Amorim Assumpção Neves443 a entender que, 

atualmente, a hipoteca judiciária também deverá ser considerada para a fixação 

do direito de preferência.  

                                           
440

 TJSP, Agravo de Instrumento nº 0161416-94.2011.8.26.0000 – Comarca de Santos - 3ª 
Câmara de Direito Privado - Rel.: Des. Beretta da Silveira - data do julgamento: 17/04/2012 – 
votação unânime. 
441

 IRIB (2017). Disponível em: <http://www.irib.org.br/boletins/detalhes/515>. Acesso em: 25 maio 
2017. 
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 Direito real de hipoteca: legislação e seu comento, jurisprudência, trabalhos parlamentares, 
formulários. v. 1. Rio de Janeiro: Forense, 1960, p. 219. 
443

 Novo código de processo civil comentado. 2. ed. rev. e atual. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 
1467. 

http://www.irib.org.br/boletins/detalhes/515
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  A verba honorária também está sujeita a intenso debate judicial, onde a 

discussão se trava não apenas em torno de seu caráter alimentar, mas também a 

respeito da abrangência do privilégio a ela inerente – geral ou especial444. 

  Até mesmo no que tange ao regime dos precatórios o tema é palpitante, o 

que provocou a manifestação do Órgão Especial do STJ quando da edição da 

Súmula 144, cuja redação é a seguinte: ―Os créditos de natureza alimentícia 

gozam de preferência, desvinculados os precatórios da ordem cronológica dos 

créditos de natureza diversa‖. 

  Portanto, na fixação da preferência do crédito, faz-se necessária a 

identificação da natureza da obrigação, à luz do disposto no art. 958 do CC, o 

qual define os títulos legais de preferência como sendo os privilégios e os direitos 

reais, sempre outorgando preferência ao crédito oriundo do direito material, cuja 

preferência, em alguns casos, pode ser exigida em demanda alheia, 

especialmente quando o jurisdicionado tenha ciência inequívoca do direito real de 

garantia que penda sobre o bem objeto da constrição e independentemente do 

aforamento da ação própria445446: 

 

II - Desse modo, o credor hipotecário, embora não tenha proposto ação 
de execução, pode exercer sua preferência nos autos de execução 
ajuizada por terceiro, uma vez que não é possível sobrepor uma 
preferência de direito processual a uma de direito material.

447
 

 

                                           
444

 ―O crédito de honorários advocatícios goza de preferência geral, não preferindo destarte ao 
crédito trabalhista, que goza de preferência especial‖. (TJSP - Agravo de Instrumento n. 0025733-
61.2006.8.26.0000 – Comarca de Batatais – 28ª Câmara do Direito Privado - Rel. Des.: Amaral 
Vieira – data do julgamento: 03/10/2006 – votação unânime). 
445

 ―Crédito hipotecário - Preferência - Decisão que deferiu o pedido de preferência do crédito do 
agravado em relação ao produto da arrematação - Credor hipotecário que pode exercer a sua 
preferência nos autos da execução movida por terceiro - Caso em que, constituída a hipoteca 
regularmente, o credor hipotecário tem direito de fazer valer a sua preferência sobre o bem - Art. 
958 do CC - Agravante que tinha conhecimento do direito real de garantia que pendia sobre os 
imóveis quando da penhora - Agravo desprovido‖. (TJSP - Agravo de Instrumento n. 0216412-
08.2012.8.26.0000 – Comarca de São Paulo – 23ª Câmara de Direito Privado - Rel. Des.: José 
Marcos Marrone – data do julgamento: 30/01/2013 – votação unânime). 
446

 ―Assim, credor que não executou o devedor comum e penhorou o mesmo bem dos demais não 
participa do concurso particular ou de preferências, salvo os titulares de direito real, que se 
habilitam independentemente de ajuizamento de execução própria‖. (TJSP – Agravo de 
Instrumento n. 2253209-41.2015.8.26.0000 – Comarca de Guarujá – 1ª Câmara de Direito Privado 
- Rel.: Des. Augusto Rezende – data do julgamento: 12/04/2016 – votação unânime). 
447

 AgRg nos EDcl no REsp n. 775.723-SP - Rel. Min.: Sidnei Beneti – data do julgamento: 
20/05/2010). 
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  No mesmo sentido Sérgio Shimura448 destaca que o credor hipotecário 

pode se habilitar na execução alheia sem ter que mover sua própria demanda, 

pois, ao lado do direito de sequela, seu crédito lhe garante o direito de preferência 

sobre o crédito quirografário em caso de execução concursal, devendo ser 

satisfeito em primeiro lugar, restando ao quirografário o eventual valor 

remanescente. 

  No entanto, alerta Shimura449 para o risco de extinção da hipoteca caso o 

credor não se interesse pela execução alheia. Em outras palavras, em caso de 

inércia do credor hipotecário, desde que regularmente intimado da constrição da 

garantia que lhe beneficia em demanda alheia, a hipoteca será extinta conforme 

expressa previsão legal (CC, arts. 1.499, VI e 1.501), por força da arrematação ou 

da adjudicação alheia, seguida do cancelamento do registro. Assim, não 

habilitando seu crédito, o credor deixará de exercer sua preferência sobre o 

produto da expropriação do bem, além de sujeitar-se à extinção do direito real de 

garantia. 

  Por seu turno, o STJ, ao desvincular os precatórios referentes aos créditos 

de natureza alimentícia da ordem cronológica dos créditos de natureza diversa, 

atribuiu preferência aos primeiros, o mesmo ocorrendo em relação aos créditos 

decorrentes de serviços prestados à massa falida, inclusive no que tange à 

remuneração do síndico, fixando o entendimento que ambos gozam dos 

privilégios próprios dos trabalhistas.450 

  No que tange ao embate entre os direitos reais e os pessoais, entende-se 

que a preferência, em regra, é deferida ao primeiro. No entanto, há inúmeras 

exceções legais e jurisprudenciais a desafiar a atividade do intérprete. 

  Exemplo da preferência outorgada ao crédito real é o caso da arrematação 

em hasta pública, onde o arrematante deve exibir o preço caso o bem objeto de 

expropriação esteja gravado com garantia real, pois, nesse caso, o crédito real 

impõe sua preferência sobre o crédito de natureza pessoal, em perfeita sintonia 

com o disposto no art. 961 do CC, o qual define a supremacia do crédito real em 

desfavor do pessoal de qualquer espécie. 

                                           
448

 Op. cit., p. 480. 
449

 Op. cit., p. 482. 
450

 STJ, Súmulas 144 e 219. 
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  Assim, no concurso particular de credores, é imperativo que o licitante 

deposite o valor correspondente à arrematação ou adjudicação, ainda que a 

mesma se dê por conta de seu crédito, posto que é exatamente sobre o valor 

depositado que será instaurado o concurso de credores, sob pena de se frustrar o 

exercício do direito de preferência a ser exercido pelos credores titulares de 

créditos eventualmente melhor classificados451, sendo vedado ao magistrado 

autorizar o levantamento, pelo exequente, dos valores apurados através da 

expropriação judicial, caso haja qualquer outro privilégio ou preferência, instituído 

anteriormente à penhora.452 

  A propósito do tema, o art. 889, § 5º, do CPC, estende ao credor 

pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente 

averbada, os mesmos direitos outorgados ao exequente, sendo aqueles 

autorizados a oferecer preço não inferior ao da avaliação e requerer a 

adjudicação dos bens penhorados em seu favor. 

 

 

5.2.6 A classificação dos créditos no âmbito do Código Civil de 2002 

  

  Como visto, tratando-se de concurso de credores, a sistemática adotada 

pela legislação brasileira considera algumas premissas básicas que devem ser 

observadas pelo operador do direito diante do caso concreto. 

  Assim, partindo-se da face externa do conflito, o primeiro desafio que se 

apresenta é a identificação do tipo de concurso de credores onde o mesmo se 

encontra inserido, ou seja, particular ou universal. 

                                           
451

 HASTA PÚBLICA - ARREMATAÇÃO - CRÉDITO PREFERENCIAL - HIPOTECA - DEVER DE 
EXIBIR PREÇO PELO ARREMATANTE. Penhorado imóvel gravado com hipoteca, na sua 
arrematação, tem o credor hipotecário a preferência sobre os créditos de natureza pessoal, 
inclusive do exeqüente, visto que tem a prioridade no recebimento de seu crédito. Em havendo 
pluralidade de exeqüentes, torna-se obrigatória a exibição do preço por quem arrematou o bem 
penhorado, porquanto através do depósito judicial é que se tornará possível a instauração do 
concurso de credores, se for o caso, sendo que a inobservância desse procedimento frustrará o 
suposto direito de preferência de terceiro, tornando inócuas as regras dos artigos 711 e 712 do 
Código de Processo Civil. (TJMG - Agravo de Instrumento n. 1.0528.001120-2/001 – Rel. Des.: 
Duarte de Paula – data do julgamento: 26/09/2007). 
452

 TRF 4ª Região – Agravo de Instrumento n. 2006.04.00.012660-5/PR – Rel. Desª.: Vânia Hack 
de Almeida – data do julgamento: 28/11/2006. 
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  Tal identificação serve de base para a correta delimitação dos interesses 

envolvidos, pois, no concurso particular, o interesse é meramente privado, 

enquanto o concurso universal envolve interesse público, eis que ao mesmo 

concorrem todos os credores do devedor, em respeito ao princípio par conditio 

creditorum. 

  Estão submetidos ao concurso universal tanto o devedor sujeito à falência 

(empresário e sociedade empresária), quanto a pessoa natural e a sociedade 

simples, vinculados à insolvência civil. Aqueles, sob o rito previsto na LRF, 

enquanto estes segundo o procedimento previsto no CPC/1973 (art. 748 e ss.), 

cuja redação foi mantida em vigor pelo novo CPC até que lei específica seja 

editada.453 

 Neste ponto, mister se faz trazer à baila a lição de Roberto de Ruggiero454 

acerca do tema: 

 

Mas o concurso, como se mostrará mais adiante, não é, na matéria civil, 
necessário e obrigatório. Na verdade, norma alguma dispõe que todos os 
credores do devedor insolvente sejam chamados por aquele que 
procede in executivis, para que entre todos se reparta proporcionalmente 
o patrimônio insuficiente. Necessário e obrigatório é o concurso nos 
débitos comerciais, tendo lugar por meio do instituto da falência. 

 

  Observa-se, portanto, que, enquanto no concurso universal a pessoa do 

devedor faz toda a diferença no que tange à escolha do rito processual a ser 

adotado (falência x insolvência civil), no concurso particular tal critério não 

assume qualquer relevância, eis que, qualquer que seja a qualificação do 

devedor, este será submetido ao mesmo tratamento preferencial, o qual 

determina que o exercício da preferência deve ser analisado à luz da natureza do 

crédito envolvido. 

  Assim, caso o credor esteja amparado por crédito de natureza material 

(exemplo: garantia real) e esteja concorrendo com outro credor munido de 

                                           
453

 Art. 1.052. Até a edição de lei específica, as execuções contra devedor insolvente, em curso ou 
que venham a ser propostas, permanecem reguladas pelo Livro II, Título IV, da Lei no 5.869, de 
11 de janeiro de 1973. 
454

 RUGGIERO, Roberto de. Instituições de direito civil. Tradução da 6ª edição italiana e 
atualização da obra em conformidade com o novo Código Civil, por Paolo Capitano. 2. ed. v. 3. 
Campinas: Bookseller, 2005, p. 187 (nota de rodapé n. 266). 
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preferência processual, baseada, portanto, exclusivamente na anterioridade da 

penhora, o concurso será dirimido em favor do primeiro. 

  Sobre o tema, dispõe o CC que os títulos legais de preferência são os 

privilégios e os direitos reais (art. 958) e que, não havendo título legal à 

preferência, terão os credores igual direito sobre os bens do devedor comum (art. 

957), sendo tal redação a mesma do CC revogado. 

Mais adiante, os arts. 964 e 965 definem os créditos abrangidos, 

respectivamente, pelo privilégio especial e pelo privilégio geral, enquanto o art. 

963 esclarece que o privilégio especial só compreende os bens sujeitos, por 

expressa disposição legal, ao pagamento do crédito pelo mesmo favorecido, 

enquanto o privilégio geral envolve todos os bens não sujeitos ao crédito real ou 

ao privilégio especial. 

  Por fim, o Código destaca a preferência dos direitos reais de garantia 

(hipoteca e penhor), ressalvando que tal preferência não é absoluta455 e 

sinalizando, expressamente, que deverão ser respeitados outros direitos que, aos 

olhos do legislador, mereçam ter preferência, mesmo que em confronto com os 

direitos reais.456 

  Sobre o tema, Amorim457 destaca que: ―Nos casos de hipoteca e penhor 

prevalecerá a data da inscrição no Cartório de Registro de Imóveis para 

determinar qual deles tem preferência, exceto nos casos de créditos provenientes 

de acidente do trabalho, de direitos trabalhistas e os da Fazenda Pública, cuja 

preferência é absoluta‖. 

 A propósito do tema, Clóvis Bevilaqua ensina que, se os credores sem 

título legal à preferência concorrerem com credores que os tenham, ―ratearão 

                                           
455

 Segundo Carlos Roberto Gonçalves, são efeitos dos direitos reais de garantia: a) o direito de 
preferência ou prelação; b) o direito de sequela; c) o direito de excussão; e d) a indivisibilidade, 
sendo certo que o direito de preferência é assegurado ao credor munido de garantia real por todas 
as legislações (Direito civil brasileiro: direito das coisas, p. 535-536). 
456

 Art. 1.422. O credor hipotecário e o pignoratício têm o direito de excutir a coisa hipotecada ou 
empenhada, e preferir, no pagamento, a outros credores, observada, quanto à hipoteca, a 
prioridade no registro. Parágrafo único. Excetuam-se da regra estabelecida neste artigo as dívidas 
que, em virtude de outras leis, devam ser pagas precipuamente a quaisquer outros créditos. 
457

 Op. cit., p. 913. 



189 
 
entre si o remanescente dos bens do devedor, depois de satisfeitas as dividas 

preferentes‖.458  

 

 

5.2.7 Aspectos controvertidos acerca do concurso particular de credores 

 

 O novo CPC459, apesar de não repetir a redação do anterior, previu, em 

seu art. 1.052, que ―até a edição de lei específica, as execuções contra devedor 

insolvente, em curso ou que venham a ser propostas‖, continuarão a ser 

reguladas pelo diploma anterior. 

  Por seu turno, os arts. 762 e 769 do CPC/1973 determinam, eis que ainda 

em vigor, que ao juízo da insolvência concorrerão todos os credores do devedor 

comum, bem como que caberia ao contador judicial a elaboração do quadro geral 

de credores, observando, ―quanto à classificação dos créditos e dos títulos legais 

de preferência, o que dispõe a lei civil460‖, sendo certo que, por ―lei civil‖, deve-se 

entender os arts. 955 e seguintes do CC, o qual determina que se proceda à 

declaração de insolvência toda vez que as dívidas excedam à importância dos 

bens do devedor. 

  Por seu turno, o CC, apesar de não refletir a atual fase da legislação 

brasileira em face da crescente intervenção das leis extravagantes461, prevê a 

seguinte ordem de classificação creditória: I – crédito real; II – crédito pessoal 

privilegiado especial; III – crédito pessoal privilegiado geral; e IV – crédito pessoal 

simples (quirografário).462 
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 Codigo civil dos Estados Unidos do Brasil comentado, p. 339. 
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 BRASIL (2015a). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em: 21 fev. 2016. 
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 BRASIL (1973). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869.htm>. Acesso 
em: 22 fev. 2016. 
461

 PEREIRA, Caio Mário da Silva, op. cit., p. 396. 
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 Também nesse sentido o entendimento de Gustavo Tepedino o qual concluiu que ―a crescente 
intervenção do Poder Público no âmbito privado visando equilibrar as relações entre particulares e 
visando proteger os mais vulneráveis em atenção aos valores da solidariedade social e da 
dignidade da pessoa humana, acabou por produzir um quadro geral de créditos muito mais 
complexo do que a classificação quadripartite do CC de 1916‖. In: PEREIRA, Caio Mário da Silva. 
Instituições de direito civil: teoria geral das obrigações. Atualização de Guilherme Calmon 
Nogueira da Gama. 24. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011, v. II, p. 396. 
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A classificação oferecida pelo CC reflete, naturalmente, a ordem de 

vocação creditória instituída no âmbito da referida codificação. Porém, é inegável 

a existência de diversos outros dispositivos legais, dispersos pelo ordenamento 

jurídico nacional, os quais preveem inúmeros outros créditos cuja preferência é, 

evidentemente, superior aos créditos civilistas, a saber: crédito tributário e 

previdenciário (CTN, art. 186); crédito não tributário (LEF, art. 4º, §4º e art. 29); 

crédito trabalhista (CLT, art. 449, §1º e LRF, arts. 83 e 84), crédito acidentário 

(CTN, art. 186), etc. 

Por outro lado, a classificação oferecida pela LRF vincula, apenas, os 

créditos submetidos ao procedimento falimentar. 

Dessa forma, o panorama que se apresenta é o seguinte: no âmbito 

falimentar, a LRF previu todos os créditos vinculados ao instituto, bem como 

estabeleceu, de forma objetiva, a classificação a ser observada pelo magistrado, 

donde se conclui que a lei especial regulou inteiramente a matéria, reduzindo o 

trabalho da doutrina e da jurisprudência às poucas lacunas deixadas pelo 

legislador. 

No entanto, tal raciocínio não se aplica, de forma imediata, ao concurso 

particular de credores, em relação ao qual, como dito, a legislação referente à 

preferência dos créditos envolvidos se encontra dispersa no ordenamento jurídico 

pátrio, forçando o intérprete a recorrer a diversas outras fontes a fim de 

estabelecer a correta classificação hierárquica dos créditos ao mesmo submetidos 

e, nesse mister, deverá pesquisar, desde a hierarquia das normas até o atual 

posicionamento da jurisprudência a respeito do tema. 

 Além disso, a legislação brasileira previu ritos próprios para a execução 

universal dos bens do insolvente, quais sejam: a falência, envolvendo o 

empresário e a sociedade empresária; a execução por quantia certa contra 

devedor insolvente, destinada ao devedor não empresário; e a liquidação 

extrajudicial, endereçada a devedores específicos, a exemplo das instituições 

financeiras e das cooperativas. 

 Neste aspecto, todos os procedimentos envolvendo a execução universal 

têm, pelo menos, dois pontos comuns, quais sejam: a arrecadação dos bens da 

massa e sua posterior realização, sendo o produto destinado à partilha entre os 
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credores conforme a classificação definida pela lei e estampada no quadro geral 

de credores; e a aplicação analógica ou subsidiária da Lei de Quebras. 

Assim, definido o tema no âmbito concursal universal, resta saber como se 

dá o tratamento da questão no que tange ao concurso particular de credores, 

considerando que este não envolve a execução universal dos bens do devedor e 

que há inúmeras dúvidas no que tange à aplicação ao mesmo das regras 

inerentes à execução universal. 

  A propósito do tema, ao contrário do que ocorre no concurso universal de 

credores, no âmbito concursal privado pouco importa a qualidade do devedor 

(pessoa natural, empresário, sociedade empresária, instituição financeira, 

cooperativa, etc.), pois a disputa se dará apenas entre dois ou mais credores, não 

envolvendo, portanto, a universalidade dos credores do devedor comum ou a 

totalidade de seus bens. 

  Conclui-se que, apesar de ter como fonte subsidiária a legislação 

falimentar, a abordagem do tema no âmbito do concurso particular de credores 

envolve questões inerentes a este tipo de concurso, as quais devem ser 

respeitadas quando envolverem temas que já se encontrem previamente 

definidos pela legislação, a fim de que as disposições pertinentes ao concurso 

universal de credores, estampadas na LRF, sirvam como referência e não como 

regência. 

  Nesse sentido, diferentemente do que ocorre no concurso universal de 

credores, o concurso de preferências se limita a um mero incidente executivo463. 

Nesse sentido, este não tem, obviamente, a mesma complexidade do concurso 

universal e seu ―contraditório‖ não envolve o devedor464, mas, somente, os 

                                           
463

 ―O procedimento não se apresenta, portanto, como uma mera ―fase final‖ do processo de 
execução, mas de verdadeiro incidente que ocorre dentro da fase final, onde os interessados são 
o próprio credor em cujo processo se verificou a arrematação e os demais credores que vieram 
ingressar no feito, na condição de litisconsortes, em razão da ―afinidade de questões por um ponto 
comum de fato ou de direito‖ (CPC, 46, IV)‖. SOUZA, Rogerio de Oliveira. Do concurso de 
preferências na execução. Revista da EMERJ, v. 5, n. 17, p. 58-77, 2002, p. 59. 
464

 Segundo Rogerio de Oliveira Souza, ―é processo sumário de conhecimento, de cognição 
restrita (CPC, 712, final: ―direito de preferência e a anterioridade da penhora‖), que se desenvolve 
entre os credores, mas de natureza executiva, isto é, satisfativa, entre cada credor e o devedor 
comum, posto que haverá pagamento do crédito, muito embora o devedor seja figura ―estranha‖ 
no embate que se dá entre os credores‖, op. cit., p. 60. 
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credores cujos créditos devam ser satisfeitos a partir da expropriação dos bens do 

devedor.465 

  Nesse sentido esclarece Elpídio Donizetti466: 

 

O procedimento de entrega do dinheiro torna-se mais complexo quando 
sobre o bem arrematado incidir mais de uma penhora ou quando sobre 
ele houver alguma preferência (privilégio ou direito real). Nesse caso, 
instaura-se o concurso de credores ou concurso de preferência, 
incidente da execução, por meio do qual se verifica a situação de cada 
credor que disputa a ordem em que os pagamentos deverão ser feitos. 
Primeiro recebem os credores com preferência legal. Não havendo 
credores com preferências legais, ou depois de satisfeitos seus créditos, 
são pagos os credores quirografários, escalonados segundo a ordem 
cronológica das penhoras (art. 908, §2º). 

 

  No mesmo sentido Theotônio Negrão467, para quem: ―Constando dos autos 

a existência de mais de uma penhora, devem os respectivos credores, sob pena 

de nulidade, ser intimados para a instauração do concurso e para falar sobre o 

pedido, bem como requerer o que for de seu interesse‖. 

  Ainda, José Miguel Garcia Medina468, o qual leciona que, em razão da 

cognição judicial reduzida, o incidente se limita a definir quem tem preferência 

sobre o produto da alienação, sendo certo que do mesmo não tomará parte o 

executado. 

  Percebe-se, portanto, que a mitigação do contraditório se dá porque os 

credores em disputa estão imunizados de qualquer influência do devedor, o qual 

não é chamado a opinar acerca da correta classificação dos créditos e da 

distribuição dos valores obtidos com a expropriação. 

  Mas o concurso particular de credores apresenta outras particularidades 

em relação ao concurso universal, a exemplo da ausência de publicidade por 

força da inexistência de edital e da consequente falta de comunicação aos demais 
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 Contra: Lopes da Costa e Liebman, os quais sustentam que o concurso de credores é um 
processo de execução coletivo, por reunir diversas execuções em um só processo. DIDIER JR., 
Fredie et al. Curso de Direito Processual Civil ... p. 669. 
466

 Op. cit., p. 1220. 
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 TJSP, Agravo de Instrumento n. 2029695-72.2017.8.26.0000 – Comarca de São Paulo – 36ª 
Câmara de Direito Privado - Rel.: Des.: Milton Carvalho – data de julgamento: 23/03/2017 – 
votação unânime. 
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 Novo código de processo civil comentado: com remissões e notas comparativas ao 
CPC/1973. 4. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1263. 



193 
 
credores, limitando-se, portanto, à publicidade natural das demandas judiciais que 

não envolvam sigilo. 

  Assim, apesar de possível o acesso aos autos a qualquer interessado, não 

há a ampla divulgação do procedimento a terceiros como ocorre no ambiente da 

falência, limitando-se sua publicidade, na prática, às partes envolvidas. 

  Em outras palavras, eventuais credores não diretamente envolvidos no 

incidente não terão ciência do mesmo, nem mesmo de forma ficta, eis que, 

tratando-se de mero incidente processual executivo, não será publicado qualquer 

edital ou comunicado aos demais credores do devedor comum, os quais, ainda 

que tenham eventual interesse na habilitação de seus créditos, não serão 

intimados para exercitar tal prerrogativa, eis que o procedimento envolve apenas 

as partes diretamente envolvidas no incidente. 

  Assim, diferentemente do concurso universal de credores, o concurso 

particular se limita aos credores imediatos, detentores de penhora sobre o bem ou 

titulares dos chamados ―títulos legais de preferência‖, ou seja, os privilégios e os 

direitos reais (CC, art. 958), os quais deverão comprovar ao juízo a preferência de 

seus créditos em desfavor do crédito do exequente. 

  Pode ocorrer, então, que um crédito, cuja preferência fosse 

hierarquicamente superior ao do crédito em execução, deixe de ser habilitado, e, 

consequentemente, contemplado no concurso particular de credores, mercê do 

menor grau de publicidade envolvido no incidente. 

 Assim, os direitos reais de garantia representam o exemplo típico da 

fragilidade do CC, o qual, apesar de determinar, em seu art. 961, que o crédito 

real prefere ao pessoal de qualquer espécie, não destaca a grande variedade de 

créditos pessoais cuja preferência é indiscutivelmente superior à pretendida pelo 

crédito real. 

  Sendo assim, ao contrário do disposto no CC, conclui-se que o crédito real 

na verdade ―não‖ prefere ao pessoal de ―qualquer‖ espécie, mas que o direito real 

―em regra‖ prefere ao pessoal. 

  Em outras palavras, o direito real de garantia goza de ―relativa‖ preferência 

em relação aos demais créditos submetidos ao concurso, posto que tal regra 
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sofre uma série de exceções oriundas de uma multiplicidade de créditos cuja 

preferência é superior à do crédito em tela. 

  Tal fenômeno se verifica mesmo no caso dos títulos de crédito impróprios, 

ainda que dotados de legislação específica, como as cédulas de crédito rural, 

comercial e industrial, cujas garantias sucumbem aos créditos tipicamente 

preferenciais, a exemplo do crédito tributário, previdenciário, trabalhista e 

acidentário. 

  Nesse contexto, o DL 167/67, que dispõe sobre os títulos de crédito rural, 

determina, em seus arts. 64 e 69, que os bens dados em garantia em tais 

operações asseguram o pagamento da dívida com as preferências estabelecidas 

na legislação em vigor, bem como que os bens objeto de penhor ou hipoteca 

cedular não serão penhorados, arrestados ou sequestrados por outras dívidas do 

emitente ou do terceiro que ofereça a garantia.  

  No entanto, a legislação é expressa no sentido de imunizar o crédito 

tributário dos efeitos do concurso de credores, mesmo porque o CTN foi 

recepcionado como lei complementar pela CF. 

  Assim, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho e por 

acidente de trabalho, o crédito tributário prefere a qualquer outro, inclusive ao 

cedular, a teor do disposto no art. 186 do CTN, razão pela qual, em caso de 

expropriação judicial dos bens do devedor, é reconhecida a preferência do crédito 

titularizado pelo ente público sobre o produto arrecadado até a satisfação integral 

do crédito tributário469. 

  Em outras palavras, o direito de preferência atribuído ao crédito 

hipotecário, ainda que cedular, não prevalece sobre o crédito tributário, vez que o 

disposto no art. 961 do CC, a garantir que o crédito real prefere ao pessoal de 

qualquer espécie, não inibe a superioridade do privilégio tributário instituído pelo 

                                           
469

 ―EXECUÇÃO. Cédula de crédito comercial com garantia hipotecária. Imóvel alienado em hasta 
pública. Crédito tributário federal. Preferência sobre qualquer outro, ressalvados os créditos 
trabalhistas e por acidente de trabalho. CTN, artigo 186. O direito de preferência do credor 
hipotecário não prevalece sobre o do crédito tributário. A regra do artigo 711 do CPC, sobre a 
distribuição do produto da arrematação aos credores, pela ordem das respectivas prelações, da 
mesma forma não prevalece sobre o privilégio que a lei confere ao crédito tributário. Crédito não 
sujeito a concurso de credores. CTN, artigo 187. Preferência da União sobre o produto da venda 
judicial até o valor do seu crédito tributário. Recurso não provido‖. (TJSP - Agravo de Instrumento 
n. 0135703-54.2010.8.26.0000 – Comarca de Garça – 38ª Câmara de Direito Privado - Rel. Des.: 
Edson Ferreira – data do julgamento: 07/11/2012 – votação unânime). 
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art. 186 do CTN, por força do caráter de legislação complementar atribuído ao 

último. 

  Além disso, o art. 187 do CTN470 determina que a cobrança judicial do 

crédito tributário não está sujeita a concurso de credores ou habilitação em 

falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento.  

  No entanto, o crédito dotado de garantia real encontrou respaldo no próprio 

CTN o qual destacou sua preferência em face do crédito tributário no âmbito 

falimentar. É que a LC 118/2005471 deu nova redação ao art. 186 do CTN472, o 

qual passou a dispor no seguinte sentido: 

 

Art. 186. O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua 
natureza ou o tempo de sua constituição, ressalvados os créditos 
decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho. 
Parágrafo único. Na falência: 
I – o crédito tributário não prefere aos créditos extraconcursais ou às 
importâncias passíveis de restituição, nos termos da lei falimentar, nem 
aos créditos com garantia real, no limite do valor do bem gravado; 
 

  Sobre o tema, destaca-se o magistério de Araken de Assis473, para quem a 

alteração da legislação, que até então privilegiava, de maneira pródiga, o crédito 
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 BRASIL (1966). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5172.htm >. Acesso 
em: 22 fev. 2016. 
471

 BRASIL (2005a). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp118.htm>. 
Acesso em: 23 fev. 2016. 
472

 Como consabido, a Lei n. 11.101/2005 e a LC n. 118/2005 alteraram sensivelmente a 
classificação dos créditos tributários na falência, deixando eles de ocupar posição privilegiada em 
relação aos créditos com garantia real. (REsp 1.096.674-MG – Rel.: Min. Paulo de Tarso 
Sanseverino – data do julgamento: 13/12/2011). 
473

 ―Antes da lei 11.101/2005, o direito material se revelou assaz pródigo ao estabelecer privilégios 
que, na versão mais radical, colocavam à frente do credor pignoratício ou hipotecário, e dos 
credores quirografários, outros credores penhorantes. Assim, o art. 186 do CTN rezava que ―o 
crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for a natureza ou o tempo de constituição 
deste, ressalvados os créditos da legislação do trabalho‖; e, a despeito de o art. 187, parágrafo 
único, deste mesmo diploma restringir o concurso de preferências, na execução de crédito fiscal, 
às pessoas jurídicas de direito público, no que é repetido pelo art. 29 da Lei 6.830/1980, na prática 
o Fisco se habilita no rateio. Ora, o art. 83, III, da Lei 11.101/2005 situou o crédito tributário em 
terceiro lugar, superado pelo crédito trabalhista (até o limite de 150 salários mínimos) e os créditos 
reais. Essa mudança se deve à nova redação do art. 186 do CTN, derivada da LC 118, de 
09.02.2005, segundo a qual o crédito tributário prefere a qualquer outro, ―ressalvados os créditos 
decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente do trabalho‖. Por sua vez, o art. 186, 
parágrafo único, do CTN dispôs que, na falência, passam à frente do crédito tributário os créditos 
extraconcursais (art. 84 da Lei 11.101/2005), as importâncias passíveis de restituição e os créditos 
reais, no limite do valor do bem gravado (inciso I); permitiu a limitação do crédito trabalhista, para 
fins dessa preferência (inciso II); e, por fim, estipulou que a multa tributária prefere tão só aos 
créditos subordinados (inciso III)‖. (Manual da Execução. 13. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 906-907). 
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tributário, cedeu espaço a créditos de outra natureza, a exemplo do ocorrido com 

o crédito real, o qual avançou uma posição na ordem de classificação definida 

pela lei falimentar.  

 Por outro lado, cabe ao credor detentor de título dotado de garantia real 

verificar se, diante do caso concreto, seria mais interessante ajuizar seu crédito 

de forma autônoma, e correr o risco de, por exemplo, nada receber em face da 

existência de créditos tributários, cuja preferência é garantida pela legislação, ou 

aguardar a decretação da falência do devedor comum, ocasião na qual, apesar de 

ainda estar sujeito aos créditos extraconcursais, acidentários, trabalhistas e 

previdenciários, terá sua preferência resguardada em relação ao crédito tributário 

(LRF, art. 83, III e IV). 

  A doutrina diverge acerca da necessidade, ou não, da comprovação da 

suficiência da garantia no que tange à cobertura do débito garantido. Sobre o 

tema, o revogado DL 7.661/1945474 dispunha o seguinte: 

 

Art. 9º A falência pode também ser requerida:  
... omissis 
III - pelo credor, exibindo título do seu crédito, ainda que não vencido, 
observadas, conforme o caso, as seguintes condições:  
... omissis 
b) o credor com garantia real se a renunciar ou, querendo mantê-la, 
se provar que os bens não chegam para a solução do seu crédito; 
esta prova será feita por exame pericial, na forma da lei processual, em 
processo preparatório anterior ao pedido de falência se êste se fundar no 
artigo 1º, ou no prazo do artigo 12 se o pedido tiver por fundamento o art. 
2º [...][grifo nosso].  

 

  Diferentemente, dispõe o art. 97, IV, da LRF que qualquer credor pode 

requerer a falência do devedor, concluindo-se que a nova lei não repetiu a 

redação da legislação revogada. Ao contrário, dilatou a legitimidade para o 

requerimento da quebra, estendendo-a a todo e qualquer credor, 

independentemente de seu crédito estar, ou não, amparado por garantia real. 

  A doutrina, no entanto, não se encontra em sintonia sobre o tema, havendo 

ainda quem sustente a necessidade da comprovação da insuficiência da garantia 

como requisito para o requerimento da falência. 
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 BRASIL (1945). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del7661.htm>. 
Acesso em: 23 fev. 2016. 
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 Em seus comentários ao art. 97 da LRF, este o magistério de Carlos 

Henrique Abrão475: 

 

Bastante interessante o estudo feito pelo Prof. Fábio Konder Comparato, 
dissecando a qualidade de credor e aqueles com privilégios e garantia. 
Assim, a necessidade de renúncia seria de rigor, exceto se os bens 
forem insuficientes para satisfação da obrigação. Com efeito, a regra 
visa preservar ao princípio da par condictio creditorum, na soma de 
esforços que manteria um equilíbrio de forças e a isonomia geral no 
quadro de credores, na medida em que não se justificaria pretensão de 
detentor de privilégio especial ou geral, e mesmo direito real, exceto na 
insuficiência, para amoldar os demais interesses coletivos em disputa. 

 

 Por seu turno, Fábio Ulhoa Coelho476 destaca que ―o credor com garantia 

real não precisa mais demonstrar sua insuficiência ou renunciar a ela para 

legitimar-se no pedido, como exigia o art. 9º, III, b, da lei revogada‖. 

  Ainda sobre o tema, André Luiz Santa Cruz Ramos477 pontifica: 

 

Outra polêmica interessante acerca dos credores legitimados ao pedido 
de falência do devedor empresário é a relativa ao [sic] credores com 
garantia real. No regime anterior, havia regra expressa disciplinando a 
questão. Tratava-se do art. 9º, III, alínea b, segundo o qual esse credor 
só poderia requerer a falência do devedor se (i) renunciasse a garantia 
ou (ii) se provasse que a garantia já não era mais suficiente, em razão da 
depreciação do bem. A atual legislação falimentar silenciou, o que nos 
leva a crer que agora pode o credor com garantia real requerer a falência 
do devedor, independentemente de qualquer circunstância. Com efeito, 
se a lei afirma expressamente que qualquer credor pode requerer a 
falência do devedor, não cabe excepcionar onde a própria lei assim não 
o fez. 
 

Em suma, cabe ao credor de crédito amparado por garantia real, em face 

da existência de outros credores preferenciais (especialmente os detentores de 

crédito tributário), refletir acerca da viabilidade do requerimento da falência do 

devedor comum, pois, a depender do grau de preferência de seu crédito, tal 

providência pode (ou não), ser interessante. 
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 ABRÃO, Carlos Henrique. Comentários à lei de recuperação de empresa e falência. 
Coordenadores: Paulo F. C. Salles de Toledo, Carlos Henrique Abrão. 4. ed. rev. e atual. São 
Paulo: Saraiva, 2010, p. 359. 
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 COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à nova lei de falências e de recuperação de 
empresas. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 262. 
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 RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Curso de direito empresarial. 4. ed. rev. e atual. Salvador: 
Juspodivm, 2010, p. 653. 
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Araken de Assis478, com arrimo em Antonio Janyr Dall´agnol Jr., lembra 

que o CPC/1973 restaurou o princípio da prevenção, priorizando o interesse 

individual do credor quirografário quando presentes duas ou mais penhoras sobre 

o mesmo bem, ao contrário do Código anterior, onde a incidência de uma 

segunda penhora sobre o mesmo bem implicava a instauração imediata do 

concurso de credores. 

  De fato, o art. 947 do CPC/1939 tinha a seguinte redação: ―A penhora de 

bens já, penhorados resolver-se-á, de pleno direito, em concurso de credores, 

que se instaurará no juízo onde se houver efetuado a primeira penhora‖. 

  Na visão de Araken de Assis, a penhora destaca a posição vantajosa em 

favor do credor, o qual teria seu crédito satisfeito com o produto da expropriação 

judicial do bem constrito e a preferência na satisfação de seu crédito em face de 

eventuais terceiros cuja penhora fosse posterior, pois, ainda que recaísse mais de 

uma penhora sobre os mesmos bens, cada credor conservaria seu título de 

preferência, ressalvado o caso de insolvência do devedor, onde teria lugar o 

concurso universal de credores, conforme regra estampada no CPC/1973 (arts. 

612, 613 e 751, III).479 

  O CPC/1973, ao destacar a preferência emanada da penhora – prior 

tempore, potior jure – criou para o credor retardatário a incumbência de, 

querendo, provocar a instauração do concurso universal480, pois, caso contrário, o 

devedor continuaria a ser tratado como solvente. 

  Ao contrário do concurso universal481, o concurso particular ou especial de 
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 Manual da Execução. 13. ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2010, p. 780-781. 
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 Manual ..., 13. ed., p. 701. 
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 Também conhecido como: concurso de preferências, concurso particular de preferências, 
concurso singular de credores ou concurso incidental de preferências, conforme nos dá notícia 
Araken de Assis (Manual ..., 13. ed., p. 781).  
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 Para Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini, a execução contra devedor insolvente 
apresenta as seguintes características gerais: arrecadação e excussão, se necessário, da 
totalidade dos bens do devedor, exceto os absolutamente impenhoráveis; em face da 
universalidade da execução, aplica-se a regra par conditio creditorum; quando a declaração de 
insolvência não é requerida pelo próprio devedor ou seu espólio, é imprescindível a apresentação 
de título executivo judicial ou extrajudicial; comprovação do estado econômico de insolvência 
(diferentemente da falência a qual admite, dentre outros motivos, a mera impontualidade no 
pagamento de dívidas, conforme dispõe o art. 94, I, da Lei de Recuperação e Falências, op. cit., p. 
520. 
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credores não envolve a integralidade do patrimônio do devedor482, nem a 

totalidade de seus credores, mas, apenas, os credores vinculados à constrição 

judicial. 

  O mesmo se dá na presença de duas ou mais penhoras sobre o mesmo 

bem, ou, ainda, quando penhorado bem gravado por garantia real, podendo 

ocorrer tanto na execução fundada em título judicial quanto extrajudicial. 

  Portanto, a preferência outorgada pela anterioridade da penhora somente 

se verifica entre credores quirografários e exige dois requisitos: a) a solvência do 

executado; e b) a ausência de preferências ou privilégios oriundos do direito 

material, insistindo-se que o crédito amparado por garantia real dispensa 

ajuizamento ou penhora prévios, posto que o credor cuidou de vincular a garantia 

ao crédito, o que é suficiente a resguardar sua preferência no recebimento 

quando da expropriação do bem, ou seja, ―receberá seu crédito 

independentemente do ajuizamento de execução autônoma, porque o bem deve 

ser transmitido ao adquirente purgado dos direitos reais de garantia‖.483 

  Para o credor retardatário, a instauração do concurso universal é a única 

oportunidade de receber seu crédito, ainda que parcialmente, considerando que, 

ao contrário do que ocorre com o direito real de garantia, a execução universal 

fulmina, automaticamente, a vantagem gerada pela anterioridade da penhora, em 

prejuízo do credor diligente.484 Nesse sentido, Ernane Fidélis dos Santos485: 

 

Efeito fundamental da declaração de insolvência é a perda de qualquer 
preferência que decorra da anterioridade da penhora (art. 612). No 
concurso universal de credores são apenas respeitadas as preferências 
e privilégios reconhecidos na forma do direito material. 
Podendo ocorrer que o credor de penhora posterior verifique, desde 
logo, a insuficiência do valor do bem para atender a ambas as 
execuções, a fim de provocar a instauração do concurso universal, onde 
concorrerá na proporção de seu crédito, poderá promover ação com 
pedido de declaração de insolvência, eliminando, em consequência, a 
preferência da primeira penhora. E, para acautelar seus interesses, 
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 ―A execução contra devedor insolvente é processo autônomo, de caráter principal, que não se 
confunde com o mero incidente de concurso singular de credores (instaurável na execução de 
quantia certa contra devedor solvente, quando há várias penhoras ou garantias reais sobre o 
mesmo bem‖, WAMBIER, op. cit, p. 520. 
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 ARAKEN DE ASSIS. Manual …, 13. ed., p. 782. 
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 TJSP, Súmula 42: ―A possibilidade de execução singular do título executivo não impede a 
opção do credor pelo pedido de falência‖. 
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 Op. cit, p. 256-257. 
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como medida preventiva inominada, poderá requerer a suspensão da 
execução individual, até a solução do pedido de quebra. 

 

  Dessa forma, caso o conjunto de bens passíveis de penhora e integrantes 

do patrimônio do devedor comum não seja suficiente a suportar suas obrigações, 

abre-se ao credor a oportunidade de requerer a execução universal de suas 

dívidas486, através da decretação de sua falência ou insolvência civil, caso se trate 

ou não de empresário, concluindo Araken de Assis que ―o sistema individualista 

do CPC a ninguém traz prejuízo‖.487 

  A abertura da execução universal desfaz a prioridade que até então 

beneficiava o credor quirografário, por força da incidência do princípio par conditio 

creditorum. 

  Portanto, sob este aspecto, cabe ao credor quirografário decidir, com base 

no caso concreto, a conveniência de provocar a instauração do concurso 

universal, concorrendo na proporção de seu crédito, ou optar pelo concurso 

particular, onde, além da concorrência de outros credores quirografários, poderão 

surgir credores amparados por prelação de direito material, a turvar a posição de 

seu crédito no rateio. 

  A propósito do tema, o STJ já decidiu que a preferência do crédito 

trabalhista no âmbito do concurso particular de credores não dispensa o credor 

laboral do ajuizamento da execução respectiva, posto que não seria lógico, em 

nome de seu crédito superprivilegiado, dispensar o ajuizamento pelo fato de já 
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 ―PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONVERSÃO EM INSOLVÊNCIA CIVIL. 
IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA TERMINATIVA. FIXAÇÃO 
SOBRE O VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE. 
1. Mostra-se inviável a conversão do processo de execução singular em insolvência civil, dadas as 
peculiaridades de cada procedimento e a natureza concursal do último, implicando, 
eventualmente, até mesmo diferentes competências de foro, por isso o juízo poderá, de ofício, 
reconhecer a impossibilidade jurídica do pedido. 
2. Diferentemente do que ocorria no sistema revogado do Código de Processo Civil de 1939, no 
seu art. 929, que insculpira a insolvência civil como "incidente de execução singular", o atual 
sistema prevê uma "principialidade" para a insolvência civil, repelindo, pela própria sistemática, a 
ampliação dos sujeitos ativos, no sentido de transformar a execução individual em um concurso 
universal de credores. Vale dizer, o processo de insolvência civil nasce com feição de processo 
principal e não como um incidente no processo de execução‖. (REsp 1.138.109/MG - Rel.: Min. 
Luis Felipe Salomão – data do julgamento: 18/05/2010). 
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 Manual …, 13. ed., p. 783. 
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haver demanda ajuizada por terceiros, pois, caso contrário, estaria prejudicado o 

direito constitucional ao contraditório.488 

 O que se exige do credor trabalhista é, inegavelmente, o aparelhamento da 

demanda laboral, ainda que não haja penhora específica sobre o bem objeto de 

constrição em demanda alheia. Nesse sentido: 

 

RECURSO ESPECIAL - "CONCURSO DE CREDORES - Direito de 
preferência - Pretensão de credor trabalhista a seu reconhecimento com 
relação ao produto do praceamento de bens penhorados em execução 
movida por outro credor - Possibilidade, ainda que o credor preferencial 
não tenha concorrido com a mesma constrição, porque a preferência 
legal não pode ser restringida pelo direito processual - Prioridade do 
crédito trabalhista pelo valor que ostenta em si mesmo, não havendo 
necessidade de prévia penhora ou prévia execução - Preferência do 
crédito trabalhista reconhecida‖. Recurso conhecido e provido.  
(STJ - REsp 701.801/SP – Rel.: Min. José Arnaldo da Fonseca – 5ª 
Turma – data do julgamento: 17/11/2005) 
 

  Decidiu, ainda, aquela Corte489, ser imperiosa uma solução intermediária, a 

qual, a um só tempo, garantisse o direito de preferência inerente ao crédito 

trabalhista, reservando-lhe o produto da expropriação judicial levada a efeito na 

execução alheia, porém, condicionando o levantamento do numerário ao 

aparelhamento da execução pelo credor, restando assegurados os meios de 

defesa constitucionalmente garantidos ao executado. 

  Quanto à preferência do crédito tributário no âmbito do concurso particular 

de credores, ainda que o mesmo não esteja sujeito ou que só se sujeite ao 

concurso fazendário490 (CTN, art. 187, parágrafo único), é fato que, na prática, o 

                                           
488

 ―3. Não obstante, o credor cujo título egressa da legislação trabalhista, para receber tal crédito, 
não é dispensável o aparelhamento da respectiva execução. Não há razão, lógica ou jurídica, para 
ser dispensada a execução própria simplesmente pelo fato de já haver outra ajuizada por 
terceiros. Do ponto de vista do executado, tal solução conduz à redução dos meios de defesa que 
lhe são disponíveis se de execução autônoma se tratasse. Em face do exeqüente, poderá opor-lhe 
embargos à execução. Não poderá fazê-lo, no entanto, em relação ao credor que simplesmente 
habilita seu crédito na execução alheia, circunstância que testilha com a lógica do sistema 
processual‖. (STJ, REsp 280.871-SP – data do julgamento: 05/02/2009). 
489

 STJ - REsp 1333412 – data de julgamento: 31/07/2012. 
490

 ―Concurso de credores só se sucede no mesmo nível da qualificação do título, ou seja, se 
sucede entre credores quirografários (prelação de direito processual), jamais com relação aos 
preferenciais prelação de direito material, o que garante no concurso de credores a primazia de 
recebimento e, simultaneamente, por incompatibilidade teleológica, afasta o concurso singular de 
credores à execução fiscal que, em verdade, é promovida por credor preferencial, e não apenas 
credor (quirografário)‖.(TJSP – Agravo de Instrumento n. 855.435-5/3-00 – Comarca de Ourinhos – 
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ente público habilita seu crédito na demanda alheia, destacando-se, no entanto, 

que ―o crédito tributário somente é preterido em sua satisfação por créditos 

decorrentes da legislação trabalhista e por créditos decorrentes de acidente de 

trabalho e, na falência, pelas importâncias restituíveis, pelos créditos com garantia 

real e créditos extraconcursais‖.491 

  Na esteira desse raciocínio, ressalta-se a posição de destaque dos 

honorários advocatícios na ordem vocacional do concurso de credores, cujo art. 

24, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (EOAB)492 dispõe: ―A decisão 

judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são 

títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, 

concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial‖. 

  Como visto, o EOAB determinou que a verba honorária constitui crédito 

privilegiado, porém não definiu se tal privilégio é geral ou especial. Nesse 

aspecto, admitindo-se que onde o legislador não distingue não cabe ao intérprete 

fazê-lo, tal dispositivo poderia gerar dúvida acerca da modalidade de privilégio 

determinada pela lei, havendo entendimento, embora minoritário, no sentido de 

que se trata de privilégio geral493, por ser este a regra se comparado ao privilégio 

especial. 

  Porém, conforme reiteradas decisões pretorianas, os honorários 

advocatícios se consagraram por sua natureza alimentar, chegando a ser 

equiparados ao crédito trabalhista, razão pela qual preferem aos demais créditos, 

inclusive ao crédito tributário, a despeito da redação do caput do art. 186 do CTN, 

a qual, em uma interpretação literal, excepciona, apenas, o crédito trabalhista 

oriundo da legislação do trabalho, senão vejamos: "o crédito tributário prefere a 

qualquer outro, seja qual for sua natureza ou o tempo de sua constituição, 

                                                                                                                                
13ª Câmara de Direito Público - Rel.: Des. Ricardo Anafe – data do julgamento: 11/03/2009 – 
votação unânime). 
491

 STJ - REsp 1440768 – data de julgamento: 01/09/2015. 
492

 BRASIL (1994). Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8906.htm >. Acesso 
em: 30 jun. 2016. 
493

 ―HONORÁRIOS. Ainda que a honorária constitua verba de natureza alimentar, nos termos do 
artigo 85, § 14, do CPC, representa cumprimento de contrato. Ordem de preferência dos credores, 
na qual precedem os créditos trabalhistas, com preferência especial, que deve ser observada. No 
caso, segundo assinalado, o privilégio é geral. Decisão confirmada. Recurso não provido‖. (TJSP, 
Agravo de Instrumento n. 2123705-11.2017.8.26.0000 – Comarca de Bauru – 7ª Câmara de 
Direito Público - Rel.: Des. Coimbra Schmidt – data de julgamento: 17/10/2017 – votação 
unânime). 
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ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de 

trabalho". 

  Conclui-se que, atualmente, o crédito tributário se curva à preferência do 

crédito referente aos honorários advocatícios. 

 Sobre o tema, o STF editou a Súmula Vinculante 47494, através da qual 

reconheceu a natureza alimentar dos honorários advocatícios nos seguintes 

termos: 

 

Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do 
montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza 
alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou 
requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos 
créditos dessa natureza. 

 

  No julgamento do REsp 1.152.218-RS495, o qual seguiu o rito dos recursos 

repetitivos previsto no art. 543-C do CPC, a questão submetida a julgamento foi, 

justamente, a ordem segundo a qual os créditos resultantes de honorários 

advocatícios devem ser satisfeitos no processo falimentar, restando 

definitivamente decidido pela Corte Especial do STJ que os honorários 

advocatícios representam crédito de natureza alimentar e, portanto, são 

equiparados aos créditos trabalhistas, sendo a tese respectiva firmada nos 

seguintes termos: 

 

I - os créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza 
alimentar e equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação em 
falência, seja pela regência do Decreto-Lei n. 7.661/1945, seja pela 
forma prevista na Lei n. 11.101/2005, observado o limite de valor previsto 
no artigo 83, inciso I, do referido Diploma legal.  
II - são créditos extraconcursais os honorários de advogado resultantes 
de trabalhos prestados à massa falida, depois do decreto de falência, 
nos termos dos arts. 84 e 149 da Lei n. 11.101/2005. 

 

 Tais entendimentos, não deixam dúvida no que tange à equiparação dos 

honorários advocatícios ao crédito trabalhista, haja vista que ambos são dotados 

de ―natureza alimentar‖. 

                                           
494

 STF, data de aprovação - Sessão Plenária de 27/05/2015 - data de publicação do enunciado: 
DJe de 02/06/2015. 
495

 STJ – Corte Especial - Rel.: Min. Luis Felipe Salomão – Data do julgamento: 07/05/2014 – Data 
da publicação: 09/10/2014 – Trânsito em julgado: 28/10/2014. 
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  Com efeito, a equiparação da verba honorária ao crédito trabalhista é um 

fato, mesmo que alguns sustentem que a Súmula Vinculante 47 se limitou ao 

âmbito dos precatórios ou que o REsp 1.152.218-RS se reportou ao rito 

falimentar. 

  Dessa forma, após a manifestação expressa do STF e do STJ, não há mais 

espaço para discussão acerca da equiparação dos honorários advocatícios ao 

crédito trabalhista para todos os efeitos, seja no concurso particular seja no 

falimentar. 

  No que tange ao TJSP não é outra a solução dada ao tema, especialmente 

quanto à sua manifestação jurisprudencial mais recente, onde restou claro o 

posicionamento do tribunal local em prol da preferência da verba honorária496 e a 

expressiva influência do entendimento cristalizado no âmbito das cortes 

superiores em suas decisões. 

  Sendo assim, por força do entendimento esposado pelo STF e pelo STJ, os 

                                           
496

 TJSP, Agravo de Instrumento nº 2177533-19.2017.8.26.0000 – Comarca de São Paulo – 13ª 
Câmara de Direito Privado - Rel.: Des. Cauduro Padin – data de julgamento: 08/11/2017 – votação 
unânime; Agravo de Instrumento nº 2084737-09.2017.8.26.0000 – Comarca de Campinas – 22ª 
Câmara de Direito Privado - Rel.: Des. Alberto Gosson – data de julgamento: 28/09/2017 – 
votação unânime; Agravo de Instrumento nº 2134271-19.2017.8.26.0000 – Comarca de São José 
do Rio Preto – 18ª Câmara de Direito Privado - Rel.: Carlos Alberto Lopes – data de julgamento: 
29/08/2017 – votação unânime; Agravo de Instrumento nº 2079657-64.2017.8.26.0000 – Comarca 
de Mogi das Cruzes – 1ª Câmara de Direito Público - Rel.: Des. Aliende Ribeiro – data de 
julgamento: 18/07/2017 – votação unânime; Agravo de Instrumento nº 2147074-68.2016.8.26.0000 
– Comarca de Jundiaí – 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial - Rel.: Des. Ricardo Negrão 
– data de julgamento: 12/06/2017 – votação unânime; Agravo de Instrumento nº 2021921-
88.2017.8.26.0000 – Comarca de São Paulo – 36ª Câmara de Direito Privado - Rel.: Des. Pedro 
Baccarat – data de julgamento: 31/05/2017 – votação unânime; Agravo de Instrumento nº 
2255951-05.2016.8.26.0000 – Comarca de Regente Feijó – 1ª Câmara Reservada de Direito 
Empresarial - Rel.: Des. Cesar Ciampolini – data de julgamento: 22/05/2017 – votação unânime; 
Agravo de Instrumento nº 2012019-14.2017.8.26.0000 – Comarca de Santos – 20ª Câmara de 
Direito Privado - Rel.: Des. Rebello Pinho – data de julgamento: 08/05/2017 – votação unânime; 
Agravo de Instrumento nº 2062807-66.2016.8.26.0000 – Comarca de Cotia – 2ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial - Rel.: Des. Caio Marcelo Mendes de Oliveira – data de 
julgamento: 13/03/2017 – votação unânime; Agravo de Instrumento nº 2184280-19.2016.8.26.0000 
– Comarca de Mauá – 1ª Câmara de Direito Público - Rel.: Des. Vicente de Abreu Amadei – data 
de julgamento: 31/01/2017 – votação unânime; Agravo de Instrumento nº 2000460-
94.2016.8.26.0000 – Comarca de Fernandópolis – 13ª Câmara de Direito Público – Relª.: Desª. 
Flora Maria Nesi Tossi Silva – data de julgamento: 06/04/2016 – votação unânime; Agravo de 
Instrumento nº 2051313-15.2013.8.26.0000 – Comarca de São Paulo – 2ª Câmara Reservada de 
Direito Empresarial - Rel.: Des. Ricardo Negrão – data de julgamento: 11/05/2016 – votação 
unânime; Agravo de Instrumento nº 2053061-77.2016.8.26.0000 – Comarca de Piracicaba – 1ª 
Câmara Reservada de Direito Empresarial - Rel.: Des. Francisco Loureiro – data de julgamento: 
05/08/2016 – votação unânime; Agravo de Instrumento nº 2093567-95.2016.8.26.0000 – Comarca 
de Guaratinguetá – 19ª Câmara de Direito Privado – Relª.: Desª. Claudia Grieco Tabosa Pessoa – 
data de julgamento: 08/08/2016 – votação unânime. 
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honorários advocatícios passaram a se equiparar, sem qualquer restrição, ao 

crédito trabalhista, sendo, portanto, desnecessário o cotejo do ambiente no qual 

tal crédito se encontre inserido, seja no âmbito dos precatórios, da Lei de Quebras 

ou do concurso especial, sendo que os entendimentos contrários representam 

mera exceção que confirma a regra, senão vejamos497: 

 

A despeito de que os referidos créditos condominiais possuem 
preferência sobre todos os demais créditos, seja de honorários de 
sucumbência seja dos credores hipotecários, justamente por constituir 
obrigação propter rem, constituído em função da utilização do próprio 
imóvel ou para garantir-lhes a manutenção e conservação, 
estabelecendo a ordem de preferência para pagamento no seguinte 
sentido: créditos condominiais, créditos de honorários advocatícios de 
sucumbência, créditos hipotecários e credores quirografários. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
497

 ―Agravo de Instrumento – Decisão interlocutória que determinou a ordem de distribuição do 
produto da arrematação de imóvel, sucessivamente, ao débito condominial, à verba sucumbencial 
e ao credor hipotecário – Reconhecimento da natureza alimentar dos honorários advocatícios – 
Art. 24 da Lei n. 8.906/94 e Súmula Vinculante n. 47 do STF – Finalidade de remuneração aos 
profissionais liberais, com a equiparação ao salário e aos créditos trabalhistas – Preferência tão 
somente aos créditos hipotecários – Créditos condominiais, estabelecidos em razão da utilização 
do imóvel e destinados à sua conservação, que preferem a todos os demais – Precedentes do 
STJ – Decisão mantida – Recurso não provido‖. (TJSP, Agravo de Instrumento nº 2097362-
12.2016.8.26.0000 – Comarca de Santo André – 38ª Câmara de Direito Privado - Rel.: Des. César 
Peixoto – data do julgamento: 15/07/2016 – votação unânime) 



206 
 
6  PROPOSTA DE PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DOS 

CRÉDITOS NO CONCURSO PARTICULAR DE CREDORES 

 
 
6.1 Delimitação da proposta 
 
 
  Determina o art. 825 do CPC que, ressalvadas as execuções especiais, a 

execução por quantia certa se realiza pela expropriação dos bens do executado, o 

que se dá através da adjudicação, da alienação ou da apropriação de frutos e 

rendimentos de empresa ou de estabelecimento e de outros bens. 

  Tal disposição, apesar do silêncio da nova lei processual, tem em vista, 

obviamente, a satisfação do direito do credor. 

  Tratando-se de execução singular, a solução é abreviada em face da 

singeleza do procedimento, pois, caso o produto da expropriação dos bens do 

devedor seja suficiente à satisfação integral do valor em cobrança, a obrigação 

será extinta juntamente com a execução. 

  Caso haja valor excedente e inexistam outros credores a disputar-lhe as 

sobras da execução extinta, o saldo será colocado à disposição do devedor. 

Porém, caso o valor arrecadado não seja suficiente à satisfação dos haveres do 

credor, algumas alternativas se apresentam ao mesmo, além, naturalmente, de 

permanecer inerte, conformando-se com a satisfação apenas parcial de seu 

crédito. 

 Havendo outros bens passíveis de penhora no patrimônio do devedor, os 

mesmos poderão ser objeto de nova constrição judicial, observando-se, em 

seguida, os mesmos procedimentos expropriatórios descritos anteriormente, 

ocasião na qual novamente será verificada a eventual satisfação do crédito e 

assim por diante. 

  Caso contrário, não havendo outros bens a serem penhorados, restará ao 

credor adotar uma das seguintes alternativas: a) requerer a suspensão da 

execução em face da ausência de bens passíveis de penhora (CPC, art. 921, III), 

submetendo-se, neste caso, às consequências da prescrição intercorrente 

disciplinada no mesmo dispositivo; b) requerer a insolvência civil do devedor não 

empresário, caso a mesma não seja requerida pelo próprio devedor 
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(autoinsolvência), sendo esta presumida na hipótese de o devedor não possuir 

outros bens livres e desembaraçados para nomear à penhora (CPC/1973, art. 

750, I); ou c) tratando-se de devedor empresário, requerer sua falência com base 

no art. 94, II, da LRF, caso a mesma não seja requerida pelo próprio devedor 

(autofalência), pois o mesmo não pagou, não depositou e nem nomeou à penhora 

bens suficientes e dentro do prazo legal. 

  As figuras 2 e 3 representam os diversos cenários descritos acima no que 

tange ao desdobramento da execução individual em face do devedor em 

comparação com o aforamento de execuções individuais em desfavor do mesmo 

quando propostas simultaneamente, bem como seu comportamento a depender 

da capacidade (ou não) que os bens penhorados tenham no que tange à 

satisfação de suas obrigações: 

 

 
 

Figura 2 – Fluxo da execução individual na hipótese de satisfação integral 
do crédito 
Fonte: Elaborada pelo autor (2017). 

 

 

  A figura supra reflete o comportamento de uma execução individual cuja 

penhora e posterior expropriação do bem constrito resultam na satisfação integral 

do crédito em execução.  

  Como consequência desse procedimento, a execução foi extinta, podendo, 

eventualmente, ser disponibilizado ao devedor o valor que sobejar da 

expropriação do bem constrito. 

  A Figura 3, da mesma forma, indica o ajuizamento da execução individual, 

com a penhora e a posterior expropriação do bem penhorado.  

execução 
individual penhora expropriação 

satisfação 
do crédito 

extinção da 

execução 
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  Porém, neste caso, a satisfação do crédito em execução foi apenas parcial. 

Nessa hipótese, restará ao credor: a) resignar-se com a satisfação apenas parcial 

do crédito em execução, suspendendo a execução em face da inexistência de 

outros bens passíveis de penhora no patrimônio do devedor (CPC, art. 921, III); 

ou b) requerer a falência, tratando-se de devedor empresário, conforme autoriza a 

LRF498, ou a insolvência civil do devedor não empresário, nos termos do 

CPC/1973499. 

 

 
 
Figura 3 – Fluxo da execução individual na hipótese de satisfação parcial do 
crédito 
Fonte: Elaborada pelo autor (2017). 

 

 

Diversamente das figuras anteriores, a Figura 4 representa o ajuizamento 

contemporâneo de diversas execuções individuais, por credores distintos, no 

mesmo juízo ou em juízos diferentes, fato este que pode ensejar a instauração do 

concurso particular de credores. 

 
 

                                           
498

 Art. 94. Será decretada a falência do devedor que: ... II – executado por qualquer quantia 
líquida, não paga, não deposita e não nomeia à penhora bens suficientes dentro do prazo legal; 
499

 Art. 750. Presume-se a insolvência quando: I - o devedor não possuir outros bens livres e 
desembaraçados para nomear à penhora; 
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Figura 4 – Fluxo das diversas execuções individuais e da instauração do 
concurso particular de credores 
Fonte: Elaborada pelo autor (2017). 

 

 

  Pelo exposto na Figura 4, conclui-se que a situação é completamente 

diversa quando se trata da execução concursal, ou seja, quando alguns ou todos 

os credores do devedor comum buscam a satisfação de seus créditos em 

detrimento do bem penhorado ou da universalidade de bens passíveis de penhora 

integrante do patrimônio do devedor, sendo certo que, em ambos os casos, a 

solução será uma só, qual seja o rateio entre os credores conforme a ordem de 

preferência estabelecida pela lei. 

  É que as execuções concursais, particular e universal, orbitam sobre 

princípios jurídicos opostos, quais sejam, prior in tempore, potior in jure e par 

conditio creditorum, respectivamente, os quais não guardam qualquer relação 

com o provimento jurisdicional outorgado na execução individual. 

  A execução concursal universal, por exemplo, também conhecida como 

concurso universal de credores, representa o estágio patológico derradeiro da 

situação patrimonial do devedor, o qual, em regra, não apresenta idoneidade 

financeira suficiente a suportar as obrigações assumidas. 

 Quando o devedor deixa de ter a livre disposição de seus bens, ou seja, 

quando os mesmos passam a estar vinculados à satisfação da generalidade de 

seus credores, sejam preferenciais, sejam quirografários, caracteriza-se o estado 

de falência (devedor empresário) ou de insolvência civil (devedor não 

empresário). 
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  Dessa forma, nos procedimentos referentes à falência, à insolvência civil e 

à liquidação extrajudicial, que são espécies do gênero execução universal, todos 

os bens passíveis de penhora eventualmente existentes no patrimônio do devedor 

comum passam a estar vinculados à satisfação da universalidade de seus 

credores até a extinção das obrigações ou o total exaurimento do acervo 

patrimonial. 

  Nas palavras de Humberto Theodoro Junior, ocorre ―uma arrecadação 

geral de todos os bens penhoráveis do devedor, para satisfação da universalidade 

dos credores, até onde alcançar a força do patrimônio encontrado‖.500 

  No entanto, quando apenas dois ou mais credores disputam o produto da 

expropriação judicial de um único bem penhorado do devedor comum, sem que 

tal procedimento implique na abertura do concurso universal de credores, tem-se 

o concurso particular de credores, também chamado pela doutrina de ―concurso 

de preferências‖, ―concurso de penhoras‖ ou, simplesmente, ―concurso especial‖. 

  Conclui-se que ao magistrado não é dado decretar, ex officio, a falência ou 

a insolvência civil, ainda que presumidas, devendo fazê-lo apenas mediante 

provocação do interessado. Em outras palavras, o status falimentar não decorre 

automaticamente do desequilíbrio patrimonial do devedor em relação ao volume 

de suas obrigações, mas depende do requerimento do credor ou, menos 

frequentemente, do próprio devedor, aliado ao provimento jurisdicional constitutivo 

respectivo, o qual, após sua edição, implicará na inclusão do devedor, dos 

credores, dos bens e dos atos jurídicos respectivos em um regime jurídico 

específico.501 

  Concluiu-se que a inércia não se coaduna com a execução universal, posto 

que esta é essencialmente voluntária, carecendo da iniciativa do credor ou do 

devedor502. Nesse sentido, o interessado deve requerer a instauração do 

                                           
500

 Op. cit., p. 9.  
501

 ―Apesar do nome de que fez uso o legislador, a sentença declaratória da falência, pressuposto 
inafastável da instauração do processo de execução concursal do devedor empresário, tem 
caráter predominantemente constitutivo. ‖ COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários ..., p. 371. 
502

 A possibilidade do requerimento da falência pelo próprio empresário ou pela sociedade 
empresária, prevista no art. 97 da LRF, também foi mantida no projeto de lei que institui o novo 
Código Comercial, o qual dispõe: ―Art. 609. A falência pode ser decretada a pedido do credor, do 
próprio devedor ou de outros legitimados na forma da Lei Processual de Recuperação e Falência‖. 
Disponível em: 
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procedimento concursal universal próprio previsto na legislação para cada 

hipótese. 

  Por seu turno, o concurso especial de credores não guarda relação direta 

com a falência ou a insolvência, eis que estas representam o efeito mais nocivo 

da patologia do crédito, mediante a licitação de todo o patrimônio do devedor 

passível de penhora, enquanto aquele, ao contrário, destina-se ao rateio do valor 

arrecadado a partir da expropriação de um bem específico, integrante do 

patrimônio do devedor comum, não contaminando o restante desse patrimônio e 

tendo como referência a anterioridade da penhora, bem como as preferências e 

os privilégios creditórios que, eventualmente, afetem o bem penhorado. 

  Em regra, o concurso particular se verifica somente entre credores 

quirografários. No entanto, é comum que se juntem a eles outros credores 

denominados preferenciais, quais sejam, os amparados por créditos privilegiados 

ou respaldados pelos direitos reais de garantia, conforme estabelece o art. 958 do 

CC. 

  É importante registrar que, independentemente de qual seja o cenário 

concursal, a legislação falimentar tem um papel de destaque nesse ambiente, por 

força de sua aplicação analógica ao concurso particular de credores e de sua 

influência em outros procedimentos de caráter universal, a exemplo de sua 

aplicação subsidiária503 à liquidação extrajudicial504 e à insolvência civil505. 

  Dito isso, a proposta de estudo diz respeito ao contorno que o tema 

assume no concurso particular de credores, na presença de bens passíveis de 

penhora que tenham sido expropriados, mas cujo valor arrecadado não seja 

suficiente à satisfação de todas as dívidas contraídas pelo devedor e habilitadas 

pelos credores no incidente. 

                                                                                                                                
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=7688C96DF65C78B8
6C4D921005510031.proposicoesWebExterno2?codteor=888462&filename=PL+1572/2011>. 
Acesso em: 04 out. 2017. 
503

 TJSP, Agravo de Instrumento n. 2131021-75.2017.8.26.0000 – Comarca de Bebedouro – 23ª 
Câmara de Direito Privado – Rel.: Des. J. B. Franco de Godoi – data do julgamento: 25/09/2017 – 
votação unânime. 
504

 Lei n. 6.024/74, art. 34. 
505

 TJSP, Agravo de Instrumento n. 2156313-96.2016.8.26.0000 – Comarca de São Paulo - 1ª 
Câmara de Direito Privado - Rel.: Des. Claudio Godoy - data do julgamento: 02/02/2017 – votação 
unânime. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=7688C96DF65C78B86C4D921005510031.proposicoesWebExterno2?codteor=888462&filename=PL+1572/2011
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=7688C96DF65C78B86C4D921005510031.proposicoesWebExterno2?codteor=888462&filename=PL+1572/2011
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  Conforme já destacado, tratando-se do concurso particular de credores, é 

improvável os credores não diretamente envolvidos no procedimento, ainda que 

privilegiados, protestem pelo recebimento antecipado de seus haveres, seja por 

desinteresse, seja por desinformação, considerando a deficiente publicidade 

inerente ao instituto. 

  A propósito, ainda que o façam, é fato que, em regra, os credores 

habilitados dificilmente receberão o que lhes é devido caso o devedor comum não 

tenha idoneidade financeira a suportar suas obrigações. Aliás, em casos tais, é 

comum que os títulos executivos nem mesmo sejam ajuizados, por força das 

despesas processuais envolvidas. 

  Na hipótese contrária, ou seja, quando o devedor comum tenha idoneidade 

financeira506, é maior a possibilidade de ocorrência do concurso especial, posto 

que, obviamente, a probabilidade de satisfação do crédito é superior, mercê do 

maior respaldo patrimonial do devedor.  

 Tratando-se de demanda individual, a situação das partes no que tange à 

satisfação do crédito é bastante simplificada, posto que apenas três hipóteses são 

possíveis de ocorrer: a) a completa satisfação do crédito; b) a satisfação parcial 

do crédito; e c) a insatisfação do crédito. 

  Cada hipótese citada tem suas próprias consequências jurídicas. 

  A completa satisfação do débito implica na quitação da obrigação em face 

do pagamento, que se traduz na modalidade de extinção das obrigações por 

excelência (CC, art. 304 e seguintes e CPC, art. 924, II). 

  A incompleta satisfação do crédito, como esclarecido anteriormente, pode 

implicar na penhora de outros bens eventualmente existentes no patrimônio do 

devedor ou na suspensão da execução, acaso inexistentes (CPC, art. 921, III), no 

requerimento da insolvência civil ou falência do devedor, ou mesmo em sua 

liquidação extrajudicial, nos casos previstos em lei. 

  Por fim, a insatisfação do crédito tem consequências semelhantes à 

satisfação incompleta, devendo o credor insatisfeito adotar as medidas que 

                                           
506

 Segundo Humberto Theodoro Júnior: ―Devedor solvente, do ponto de vista econômico, é 
apenas aquele cujo patrimônio apresenta ativo maior do que o passivo‖, op. cit., p. 10. 
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entender pertinentes a depender da existência ou não de outros bens passíveis 

de penhora no patrimônio do devedor. 

  No âmbito interno do concurso especial de credores, após a arrecadação 

do valor obtido com a expropriação dos bens do devedor, chega-se ao tão 

esperado momento da partilha do valor apurado, ocasião na qual os credores 

aguardarão a distribuição dos quinhões individuais segundo a ordem de vocação 

creditória admitida pela lei e pela jurisprudência. 

  Nesse aspecto, a primeira providência a ser adotada é a verificação da 

origem da preferência dos créditos habilitados, ou seja, se a mesma deriva do 

direito material ou do direito processual. 

  Caso a preferência derive exclusivamente da anterioridade das penhoras 

efetuadas pelos diversos credores habilitados – preferência processual – a regra 

a ser utilizada é a insculpida no art. 957 do CC, a qual determina que não 

havendo título legal à preferência, terão os credores igual direito sobre os bens do 

devedor comum. 

  Caso contrário, havendo créditos preferenciais habilitados no concurso, os 

chamados títulos legais de preferência definidos pelo art. 958 do CC – privilégios 

e direitos reais – a questão deverá ser abordada de forma diversa. 

  No primeiro caso – preferência processual – a solução é bastante simples, 

posto que a ordem cronológica de cada penhora, independentemente de seu 

registro, é que definirá a preferência do credor no recebimento antecipado de seu 

crédito, em estrita obediência ao princípio prior in tempore, potior in jure, eis que, 

não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os 

concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora, conforme 

expressamente previsto pelo art. 907, § 2º, do CPC. 

  Com base nesse mesmo raciocínio, o credor habilitado que, 

cronologicamente, penhorou o bem em segundo lugar, receberá, se houver, o 

valor que sobejar após a satisfação do crédito do credor que efetuou a primeira 

penhora. 

  Por seu turno, o credor que houver efetuado a penhora em terceiro lugar 

receberá, se houver, o valor que sobejar após a satisfação dos créditos 

anteriormente contemplados e assim por diante, até que ocorra a satisfação 
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completa de todos os credores (o que é incomum) ou o exaurimento do valor 

arrecadado, deixando insatisfeitos os demais credores que efetuaram as 

penhoras mais recentes, os quais, se houver, deverão buscar outros bens 

passíveis de penhora eventualmente constantes do patrimônio do devedor e, 

talvez, enfrentar novo concurso. 

  No segundo caso, havendo crédito habilitado cuja natureza seja oriunda do 

direito material, a situação do credor classificado nesta categoria é mais 

confortável que a daquele amparado pela precária preferência processual 

proporcionada pela anterioridade da penhora, eis que a primeira afasta a 

segunda, ou seja, a preferência de natureza material se sobrepõe à processual 

conforme a expressa dicção do art. 958 do CC. 

  Sendo assim, convivendo ambas as modalidades de preferência - material 

e processual - o crédito amparado pela primeira será, em regra, satisfeito em 

primeiro lugar. 

  Dizemos ―em regra‖, pois pode ocorrer que um crédito que já tenha sido 

ajuizado e que já se encontre amparado por penhora sobre determinado bem do 

devedor, pode, coincidentemente, ser de natureza material, a exemplo do crédito 

hipotecário.  

  Neste caso, o crédito estará amplamente assegurado em termos 

preferenciais, lembrando que, ao contrário de outros créditos de natureza distinta, 

o crédito respaldado por garantia real possibilita o exercício do direito de 

preferência por parte de seu titular independentemente da penhora do bem ou 

mesmo do ajuizamento do título, facilitando o recebimento antecipado de seus 

haveres. 

  É que a garantia real imuniza o credor de tal ônus, estando o mesmo 

dispensado tanto do manejo da demanda quanto da penhora do bem vinculado à 

garantia, bastando o protesto, na demanda alheia, pela preferência de seu crédito 

no rateio.507 

                                           
507

 ―Estes credores com garantia real não estão obrigados a aguardar o vencimento da obrigação, 
uma vez que a arrematação extingue a garantia, podendo requerer ou intervir no incidente, por 
direito próprio ou porque foram devidamente intimados‖. SOUZA, Rogerio de Oliveira, op. cit., p. 
62. 
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  Para o resguardo do exercício do direito de preferência em tais condições, 

a própria legislação determina a obrigatoriedade da comunicação, com pelo 

menos cinco dias de antecedência da alienação, ao credor pignoratício, 

hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada, 

quando esta recair sobre bens com tais gravames, caso não seja o credor, de 

qualquer modo, parte na execução (CPC, art. 889, V).   

  Como dito, caso o concurso especial envolva créditos dotados meramente 

de preferência processual caracterizada pela anterioridade da penhora, não há 

maiores dificuldades na definição do crédito que será primeiramente contemplado 

em detrimento dos demais, pois tal preferência deriva exclusivamente da ordem 

cronológica das penhoras, independentemente de registro508. 

  Ocorre que a preferência processual convive, com frequência, com a 

preferência de ordem material, a qual sobrepõe a primeira, sendo certo que de tal 

fato podem derivar efeitos diversos. 

Até este ponto, pode-se concluir que o conflito entre a preferência material e 

a processual resolve-se, simplesmente, com base na hierarquia verificada entre 

ambas, restando claro que a preferência material se sobrepõe à processual, ou 

seja, que o crédito amparado pela preferência material terá prioridade quanto à 

sua satisfação em detrimento do crédito resguardado meramente pela preferência 

processual, mesmo porque tal raciocínio deriva da expressa determinação legal, 

pois, não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os 

concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora (CPC, art. 908, § 

2º). 

Porém, a preferência material não é hermética, nem está sujeita a uma única 

interpretação. Ao contrário, sua aplicação depende da modalidade de concurso de 

credores na qual se encontra inserida (particular ou universal), desafiando o 

operador do direito a rever conceitos acadêmicos e a aceitar que o que se 

encontra expressamente estampado na norma pode não refletir a realidade, 

especialmente à luz do entendimento pretoriano. 

                                           
508

 NEGRÃO, Theotonio; BONDIOLI, Luis Guilherme Aidar; GOUVÊA, José Roberto Ferreira. 
Comentários ao Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. 45. ed., rev. e 
atual. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 882, nota n. 3 ao art. 711. 
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Assim, tal abordagem deve levar em consideração as diferentes 

modalidades de concurso, as quais são informadas por fontes e princípios 

próprios. 

Nesse sentido, enquanto o concurso universal de credores tem regras 

unitárias e ordem de vocação creditória expressamente definida por sua principal 

norma de regência (LRF), o mesmo não se pode dizer no que diz respeito ao 

concurso particular, em relação ao qual não há entendimento pacificado na 

doutrina, na jurisprudência ou mesmo na legislação acerca da correta hierarquia e 

classificação dos créditos submetidos ao mesmo, o que pode levar a um 

tratamento distinto de situações semelhantes em cada modalidade de concurso, 

trazendo insegurança jurídica no que tange à correta modulação hierárquica dos 

créditos concorrentes. 

A bem da verdade, o concurso especial de credores se ressente de um 

tratamento sistemático semelhante ao verificado no concurso universal. A 

carência de tal sistematização torna a matéria pródiga em divergências 

doutrinárias e jurisprudenciais, sendo frequente o tratamento parcial ou 

incompleto do instituto, o que em nada contribui para o aperfeiçoamento que o 

tema reclama. 

Aliás, tratando-se de segurança jurídica, o primeiro dispositivo legal a ser 

destacado é o art. 961 do CC, cuja primeira parte determina que o crédito real 

prefere ao pessoal de qualquer espécie. 

Tal dispositivo é de capital importância no que tange ao concurso particular 

de credores. Porém, conforme se verá, é evidente que seu comando se encontra 

em franco descompasso com outras disposições legais e jurisprudenciais, razão 

pela qual o mesmo não reflete a realidade. 

Tanto é verdade que, para citarmos apenas dois exemplos, oriundos da mais 

alta corte de justiça infraconstitucional do país, o STJ cristalizou os seguintes 

entendimentos: a) na execução do crédito relativo às cotas condominiais, este 

tem preferência sobre o crédito hipotecário (Súmula 478); e b) a hipoteca firmada 

entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da 

promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel 

(Súmula 308). 
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Ora, tais exemplos destacam o descasamento entre o que a lei determina e 

a forma como o Poder Judiciário interpreta o que a lei determina509. 

De fato, tratando-se de crédito hipotecário, e sendo o mesmo espécie do 

gênero direito real de garantia, deduz-se que o credor hipotecário teria o direito de 

excutir a coisa hipotecada e preferir, no pagamento, a outros credores, desde que 

registrado o gravame, posto que tal raciocínio deriva do texto expresso da lei (CC, 

arts. 961 e 1.422). 

No entanto, os tribunais, por vezes seduzidos por elementos ligados ao 

direito do consumidor, acabam contribuindo com a fragilização da fonte primária 

da norma, o que, indiretamente, pode refletir no aumento da taxa de juros, na 

limitação do acesso ao crédito, na exigência, por parte das instituições 

financeiras, de maiores garantias ou cautelas para a concessão do crédito, 

gerando, enfim, impactos negativos na economia de uma maneira geral e no 

próprio Poder Judiciário no particular, através do aumento do número de 

demandas judiciais fruto do estímulo proveniente da jurisprudência favorável aos 

consumidores. 

O problema central reside na perda da aderência entre o entendimento 

pretoriano e o que determina o ordenamento jurídico pátrio. Em outras palavras, a 

ausência de sintonia entre a lei, fonte do direito por excelência, e a jurisprudência 

gera insegurança jurídica. 

Sobre o tema, há uma categoria de créditos que se destaca dos demais em 

face de seu descolamento do tratamento dado aos créditos ordinários. Tal 

categoria, por nós denominada de ―créditos superprivilegiados‖, se caracteriza por 

assumir um caráter preponderante em relação aos demais.510 

São exemplos dos ―créditos superprivilegiados‖ os honorários advocatícios, 

já comentados linhas acima, os quais têm natureza alimentar e se equiparam ao 

crédito trabalhista para efeito de habilitação em falência e desvinculação da 

ordem cronológica dos créditos de natureza diversa no que tange aos precatórios, 

conforme o entendimento esposado pelo STF, através da Súmula Vinculante 47, 

                                           
509

 A propósito da redação da Súmula 308 do STJ, Roberta Mauro Medina Maia concluiu que: 
―Desse modo, não é exagero algum afirmar que a súmula é bem mais genérica do que deveria 
ser.‖ (Direito das garantias. GUEDES, Gisela Sampaio ... [et al.] (Coord.). São Paulo: Saraiva, 
2017, p. 357) 
510

 Vide Figura 6, infra. 
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e pelo STJ, quando do julgamento do REsp 1.152.218-RS e da edição da Súmula 

144, apesar de o art. 24 do EOAB ter outorgado à verba apenas o ―gênero‖ 

privilégio, sem especificar a espécie (geral ou especial). 

Também se enquadram na categoria dos ―créditos superprivilegiados‖ as 

chamadas obrigações propter rem, as quais aderem aos bens onerados, 

independentemente de quem seja seu titular, a exemplo da verba condominial ou 

dos tributos vinculados à posse e à propriedade de determinados bens, como o 

IPTU (imóveis) e do IPVA (veículos automotores), os quais, ressalvadas as 

exceções legais, preferem aos demais, inclusive ao crédito real e aos próprios 

honorários advocatícios, conforme jurisprudência majoritária sobre o tema no 

âmbito do TJSP e do STJ. 

  A propósito, acerca da preponderância do crédito trabalhista, já decidiu o 

STJ511 que: 

 

2.- Dessa forma, o credor trabalhista prefere aos demais, sobre o crédito 
obtido na alienação do bem penhorado, independentemente do momento 
em que realizada a penhora no processo trabalhista. 

 

Logo abaixo dos créditos superprivilegiados se encontram os créditos 

amparados por garantia real (hipoteca, penhor, anticrese e alienação fiduciária). 

Em terceiro e quarto lugares, respectivamente, se encontram os créditos 

pessoais disciplinados pelo CC e por outras leis. O CC distingue os créditos 

pessoais com privilégio especial (arts. 963 e 964) dos créditos pessoais dotados 

de privilégio meramente geral (CC, art. 965), destacando que o privilégio especial 

só compreende os bens sujeitos, por expressa disposição de lei, ao pagamento 

do crédito que ele favorece, enquanto o privilégio geral compreende todos os 

bens não sujeitos a crédito real nem a privilégio especial. 

  A quinta e última categoria é reservada ao crédito pessoal simples ou 

quirografário, o qual só será contemplado na ausência de outros créditos 

preferenciais instituídos pela legislação. Nessa hipótese, concorrendo na 

execução apenas credores quirografários, a solução é simples, aplicando-se ao 

caso a máxima prior in tempore, potior in jure, acolhida pelos arts. 797 e 908, § 2º, 

                                           
511

 Resp 818.652/PR, Rel.: Min. Sidnei Beneti – data do julgamento: 10/11/2009. 
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do CPC em vigor. 

  É importante lembrar que, figurando diversos credores em uma mesma 

categoria, o procedimento a ser adotado é a distribuição do valor arrecadado de 

forma proporcional ao valor de cada crédito em disputa, recebendo cada credor 

um quinhão pro rata em relação ao valor de seu crédito, sendo evidente que se o 

valor arrecadado for suficiente à satisfação de todos os créditos, os mesmos 

serão totalmente satisfeitos, ainda que em detrimento dos créditos modulados nos 

níveis mais inferiores da pirâmide creditória. 

  Nesse caso, ressalvada a hipótese de insolvência do devedor, onde tem 

lugar o concurso universal de credores, realiza-se a execução no interesse do 

exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens 

penhorados (CPC, art. 797), destacando, portanto, o marco divisório na 

preferência do recebimento do crédito e valorizando o credor diligente, o qual, 

normalmente, foi o que aforou a demanda em primeiro lugar, e, via de regra, 

quem logrou efetuar a primeira penhora. 

  Não é demais lembrar que o direito de preferência é um dos efeitos da 

penhora, independentemente de seu registro, senão vejamos: ―Já se decidiu que 

a inscrição da penhora não impede a realização de praça do bem penhorado, 

porque a preferência advém da anterioridade do ato e não do registro (RT 

657/113)‖.512 

  Portanto, no concurso particular, não havendo credores cuja preferência 

tenha vínculo com o direito material, a partilha do produto arrecadado com a 

expropriação dos bens do devedor comum se dará exclusivamente em obediência 

à ordem cronológica das penhoras, sendo irrelevante a existência do registro. 

Nesses termos, será satisfeito, em primeiro lugar, o credor que efetuou a primeira 

penhora; havendo saldo remanescente, será chamado o credor que efetuou a 

segunda penhora e assim por diante, até que sejam satisfeitos todos os credores 

ou até o exaurimento do numerário. 

  Caso, porém, haja credores preferenciais cuja preferência seja derivada do 

direito material, estes terão o direito à satisfação de seus créditos 

                                           
512

 TJSP, Agravo de Instrumento nº 2079064-69.2016.8.26.0000 – Comarca de Campinas - 24ª 
Câmara de Direito Privado - Rel. Des.: Jonize Sacchi De Oliveira – data de julgamento: 16/02/2017 
– votação unânime. 
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independentemente da anterioridade da penhora, ou, por vezes, mesmo na 

ausência da penhora ou do ajuizamento, a exemplo do que ocorre com o crédito 

resguardado pelos direitos reais de garantia, o qual sequer carece de ajuizamento 

prévio para poder ser exigido em procedimento executivo alheio513 e muito menos 

da penhora ou de sua anterioridade em relação aos credores concorrentes, eis 

que, tratando-se de garantia real, sua preferência é expressamente garantida pela 

lei (CC, art. 961). 

  Os privilégios, conforme já destacado nesta obra, podem ser especiais ou 

gerais (CC, arts. 964 e 965), embora não se limitem ao que determina o estatuto 

civil, posto que diversos outros institutos têm previsão semelhante, a exemplo do 

disposto nos arts. 183 e seguintes do CTN. 

  Dessa forma, havendo conflito entre a preferência oriunda do direito 

material e a surgida no âmbito do direito processual, a exemplo da anterioridade 

da penhora, a solução é simples, bastando atribuir-se a preferência ao crédito 

derivado do direito material. 

  Também não há maiores dificuldades quando o conflito se dá entre os 

direitos reais, eis que estes são poucos e sua disciplina satisfaz plenamente a 

regulamentação do instituto, a exemplo do que ocorre com os diversos graus da 

hipoteca, não havendo qualquer dúvida que, quanto maior o grau da garantia, 

menores as possibilidades do credor receber o que lhe é devido, eis que o mesmo 

tem conhecimento, de antemão, do seu dever de respeitar as hipotecas que já se 

encontrem constituídas quando do ingresso de sua garantia no fólio registral 

imobiliário. 

 A dificuldade surge no confronto entre as preferências de direito material, 

ou seja, as que envolvem os privilégios e os direitos reais, particularmente no que 

tange aos créditos superprivilegiados. 

  Assim, por envolverem uma gama de preferências instituídas tanto em 
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 ―Sobremais, a preterição do exequente pelos credores privilegiados se dá em função de regras 
de direito substancial. É característica da hipoteca, direito real sobre coisa alheia. A existência de 
execução hipotecária não é pressuposto para o exercício do direito de preferência. Mostra-se 
irrelevante, para fins de preferência, se o credor hipotecário propõe ou não a sua execução. Seu 
direito real antecede a penhora e lhe assegura preferência sobre o resultado da execução. Sua 
legitimidade nasce de sua situação de titular de direito real de garantia constituído anteriormente à 
penhora, enquando a dos credores concorrentes se origina na penhora que eles, tal como o 
exeqüente, detém sobre o imóvel praceado‖ (SHIMURA, Sérgio, op. cit., p. 485). 
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dispositivos legais quanto no âmbito jurisprudencial, as preferências previstas no 

direito material demandam atenção especial do operador do direito. 

  Conforme se verá, os conflitos mais evidentes se verificam na trilha de 

alguns créditos específicos, cuja frequência no Poder Judiciário é constante, 

sendo muitos deles já comentados no decorrer desta obra. 

  São exemplos: a taxa condominial, as obrigações propter rem, os 

alimentos, os honorários advocatícios, os créditos amparados por garantia real, os 

créditos trabalhistas e acidentários, etc. 

  A preferência de tais créditos varia de acordo com duas vertentes. A 

primeira vertente (endógena), diz respeito ao tipo de concurso no qual o crédito se 

encontra inserido, enquanto a segunda (exógena) reflete o confronto externo do 

crédito, ou seja, o maior ou menor grau de preferência que o crédito seja dotado 

em relação a crédito concorrente, sem considerar o tipo de concurso no qual 

ambos estejam inseridos. 

  Na vertente endógena, a identificação do tipo de concurso (particular ou 

universal) é fundamental para se definir a graduação do crédito em relação à 

preferência exercida pelo mesmo. 

  Explica-se: no concurso universal de credores, a exemplo da falência, há 

pouco espaço para criação por parte da doutrina e da jurisprudência no que tange 

à ordem de vocação creditória, eis que sua hierarquia se encontra expressamente 

definida nos arts. 83 e 84 da LRF, como também já se encontrava no diploma 

anterior. 

  Prova disso é que, no âmbito do STJ, a jurisprudência pouco avançou 

acerca do tema, a exemplo do surgimento das súmulas 219514 e 307515, ambas 

publicadas ainda sob a égide da legislação falimentar anterior (Decreto-lei n. 

7.661/45). 

  Porém, no âmbito do concurso particular de credores tanto a lei quanto a 

jurisprudência são pródigas ao determinar graus de preferência os mais variados, 

o que pode levar a interpretações diversas e, por vezes, conflitantes. 

                                           
514

 ―Os créditos decorrentes de serviços prestados à massa falida, inclusive a remuneração do 
síndico, gozam dos privilégios próprios dos trabalhistas‖. 
515

 ―A restituição de adiantamento de contrato de câmbio, na falência, deve ser atendida antes de 
qualquer crédito‖. 



222 
 
  Isso se dá em face da amplitude das fontes que informam o tema, com 

destaque para a legislação dispersa e para o entendimento jurisprudencial nem 

sempre harmônico. 

  Apenas para fixarmos alguns exemplos, a taxa condominial quando 

confrontada com o crédito tributário é fonte de inúmeras discussões judiciais, não 

apenas no que tange à preferência em si, mas também quanto aos requisitos 

necessários ao seu exercício, a exemplo do prévio ajuizamento do crédito 

tributário como condição para que o ente público possa reclamar sua preferência 

em relação à verba condominial.516 

  Tal tema, já foi explorado linhas acima, restando, apenas, reiterar o rumo 

que vem sendo adotado pela jurisprudência no sentido de se privilegiar o crédito 

tributário em detrimento do condominial, entendimento esse que vem sendo 

adotado tanto pelo TJSP quanto pelo STJ. 

  Outra antiga fonte de discussão pretoriana, também já visitada, era o 

confronto que havia entre o crédito condominial e o hipotecário, acerca do qual o 

STJ pacificou o entendimento ao publicar a Súmula 478, quando definiu que, na 

execução do crédito relativo às cotas condominiais, estas têm preferência sobre o 

crédito hipotecário. 

  Quanto aos honorários advocatícios, conforme exposto anteriormente, os 

mesmos lograram, por força de construção pretoriana, ser equiparados ao crédito 

trabalhista, estando superado qualquer outro entendimento em sentido contrário, 

remanescendo, no âmbito do TJSP, apenas alguns acórdãos isolados 

sustentando entendimento divergente517 ou rejeitando a preferência dos 

                                           
516

 ―CONDOMÍNIO. Ação de condenação ao reembolso de despesas condominiais rateadas. 
Venda da unidade autônoma a que se refere o rateio, em hasta pública. Concurso de créditos não 
comprovado. Preterição da fazenda pública municipal, no recebimento de crédito tributário, em 
relação à massa condominial. Legitimidade. Ausência de obrigação dos demais condôminos de 
suportar dívida dos que são inadimplentes para com os gastos de manutenção da coisa comum. 
Negligência, ademais, do ente político nas providências tendentes ao recebimento de seu crédito. 
Necessidade de prévia instauração de ação de execução e de realização de penhora do bem a ser 
alienado, para poder ser exercido o direito de preferência no concurso de penhoras, ainda que se 
trate de credor preferencial. Agravo denegado‖. (TJSP, Agravo de Instrumento n. 0058237-
76.2013.8.26.0000 – Comarca de Guarujá - 25ª Câmara de Direito Privado - Rel.: Des. Sebastião 
Flávio - data do julgamento: 25/07/2013 – votação unânime). 
517

 ―Agravo de instrumento. Concurso singular de credores. Créditos decorrentes de dívida 
condominial do imóvel constrito, custas e despesas processuais e de honorários advocatícios 
sucumbenciais. Saldo apurado com a arrematação do bem penhorado. Dinheiro a ser 
disponibilizado segundo seus privilégios. Preferência dos créditos trabalhistas em relação aos de 
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honorários advocatícios em face do crédito tributário518: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Exceção de pré-executividade - Decisão 
do C. STJ que rejeitou as mesmas alegações aqui ventiladas, 
consistentes na afirmação de que os honorários advocatícios se 
equiparam aos salários oriundos de relação trabalhista, razão pela qual 
têm preferência aos créditos tributários - Desconstituição de título judicial 
- Impossibilidade - Medida reservada a hipóteses excepcionais, de 
ordem pública ou de patente falta de regularidade do título - Inexistência 
de ofensa à SV n. 47/STF - Jurisprudência firme do C. STJ no sentido 
de que os créditos tributários têm preferência aos honorários 
advocatícios, conquanto possuam natureza alimentar - Precedentes 
- Recurso improvido [grifo nosso]. 
(TJSP, Agravo de Instrumento n. 2177295-34.2016.8.26.0000 – Relª 
Desª Silvia Meirelles – 6ª Câmara de Direito Público – data do 
julgamento: 24/04/2017 – votação unânime). 

 

  No âmbito do STF, a Súmula Vinculante 47, aprovada por unanimidade no 

dia 27/05/2015, destacou que os honorários advocatícios incluídos na 

condenação consubstanciam verba de natureza alimentar, enquanto no STJ o 

REsp 1.152.218-RS, julgado aos 07/05/2014 pela Corte Especial sob o rito dos 

recursos repetitivos, fixou a classificação da verba honorária no processo 

falimentar e definiu que a honorária representa crédito de natureza alimentar, 

                                                                                                                                
natureza fiscal. Honorários que não se equiparam aos créditos trabalhistas. Preferência, 
sucessiva, do credor trabalhista, do agravante, titular de crédito envolvendo quota condominial, do 
credor fiscal, do credor com garantia hipotecária e do credor de honorários. Finalmente, se houver 
remanescente, pagam-se as custas e despesas processuais. Recurso parcialmente provido‖. 
(TJSP, Agravo de Instrumento n. 0006934-23.2013.8.26.0000 – Comarca de São Paulo - Rel.: 
Des. Hamid Bdine - 29ª Câmara de Direito Privado - data do julgamento: 05/02/2014 – votação 
unânime). A propósito, posteriormente, a própria 29ª Câmara de Direito Privado do TJSP alterou 
seu entendimento a respeito do tema, curvando-se à jurisprudência do STJ e confirmando o 
caráter alimentar da verba honorária oriunda das condenações por sucumbência, nos termos do 
art. 24, da Lei 8.906/94, por refletirem forma de remuneração do profissional liberal, equiparada à 
finalidade salarial e ao crédito trabalhista (TJSP, Agravo de Instrumento n. 2249896-
72.2015.8.26.0000 – Comarca de São Paulo - Rel.: Des. Fortes Barbosa - 29ª Câmara de Direito 
Privado - data do julgamento: 25/05/2016 – votação unânime). 
518

 No mesmo sentido: TJSP, Agravo de Instrumento n. 2224789-89.2016.8.26.0000 (20ª Câmara 
de Direito Privado), Agravo de Instrumento n. 0134107-30.2013.8.26.0000 (7ª Câmara de Direito 
Público), Agravo de Instrumento n. 2138140-24.2016.8.26.0000 (35ª Câmara de Direito Privado), 
Agravo de Instrumento n. 2254756-19.2015.8.26.0000 (36ª Câmara de Direito Privado), Agravo de 
Instrumento n. 2093116-70.2016.8.26.0000 (36ª Câmara de Direito Privado), Agravo de 
Instrumento n. 2165909-41.2015.8.26.0000 (36ª Câmara de Direito Privado), Agravo de 
Instrumento n. 2080943-82.2014.8.26.0000 (27ª Câmara de Direito Privado), Agravo de 
Instrumento n. 2002463-27.2013.8.26.0000 (26ª Câmara de Direito Privado), Agravo de 
Instrumento n. 2014291-83.2014.8.26.0000 (32ª Câmara de Direito Privado), Agravo de 
Instrumento n. 2100049-93.2015.8.26.0000 (32ª Câmara de Direito Privado), Agravo de 
Instrumento n. 0039180-72.2013.8.26.0000 (12ª Câmara de Direito Privado), Agravo de 
Instrumento n. 2124566-65.2015.8.26.0000 (33ª Câmara de Direito Privado) e Agravo de 
Instrumento n. 2054125-93.2014.8.26.0000 (7ª Câmara de Direito Privado). 
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sendo, portanto, equiparada aos créditos trabalhistas para efeito de habilitação 

em falência. 

 Em sintonia com tal entendimento, a jurisprudência do STJ é forte no 

sentido de privilegiar os honorários advocatícios em detrimento do crédito 

tributário, aplicando o disposto no próprio art. 186 do CTN, o qual dispõe que o 

crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou o tempo 

de sua constituição, ―ressalvados os créditos decorrentes da legislação do 

trabalho ou do acidente de trabalho", razão pela qual restou reconhecida a 

preferência dos honorários advocatícios em detrimento do crédito tributário. 

 Por tal razão os julgamentos mais recentes do TJSP têm demonstrado a 

sintonia do referido Tribunal com o entendimento das cortes superiores no que 

tange à preferência concursal da verba honorária em detrimento do crédito 

tributário519, senão vejamos: 

 

PROTESTO POR PREFERÊNCIA DE CRÉDITO - Crédito titularizado 
pelo patrono que atuava em prol do Banco do Brasil, de natureza 
alimentar, que tem preferência sobre os créditos de natureza fiscal 
devidos à União - Inteligência da Súmula Vinculante nº 47, do STF - 
Entendimento jurisprudencial do STJ, destacando que os 
honorários advocatícios equiparam-se a verbas trabalhistas [grifo 
nosso].  
(TJSP, Apelação n. 0000009-95.1992.8.26.0404 – Rel. Des. João Batista 
Vilhena – 24ª Câmara de Direito Privado – data do julgamento: 
19/05/2016 – votação unânime). 

 

  Pode-se concluir, portanto, que o crédito referente aos honorários 

advocatícios prefere ao crédito tributário, seja por força da Súmula Vinculante 47 

do STJ, seja pelo teor do REsp 1.152.218-RS, suficientes ao alinhamento 

definitivo do entendimento jurisprudencial. 

 

                                           
519

  No mesmo sentido: TJSP, Agravo de Instrumento n. 2157587-32.2015.8.26.0000 (31ª 
Câmara de Direito Privado), Agravo de Instrumento n. 2186520-15.2015.8.26.0000 (31ª Câmara 
de Direito Privado, Agravo de Instrumento n. 2233476-89.2015.8.26.0000 (31ª Câmara de Direito 
Privado), Agravo de Instrumento n. 2249896-72.2015.8.26.0000 (29ª Câmara de Direito Privado), 
Agravo de Instrumento n. 2130372-81.2015.8.26.0000 (12ª Câmara de Direito Privado), Agravo de 
Instrumento n. 2210057-40.2015.8.26.0000 (31ª Câmara de Direito Privado), Agravo de 
Instrumento n. 2121775-26.2015.8.26.0000 (27ª Câmara de Direito Privado), Agravo de 
Instrumento n. 2023691-24.2014.8.26.0000 (23ª Câmara de Direito Privado), Agravo de 
Instrumento n. 2078844-08.2015.8.26.0000 (24ª Câmara de Direito Privado), Agravo de 
Instrumento n. 2107457-38.2015.8.26.0000 (38ª Câmara de Direito Privado) e Agravo de 
Instrumento n. 2012019-14.2017.8.26.0000 (20ª Câmara de Direito Privado). 
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6.1.1 Os créditos pessoais superprivilegiados 
 

  A diferença mais marcante entre o concurso particular e o concurso 

universal de credores é a maior abrangência atribuída ao segundo em relação ao 

patrimônio afetável do devedor.  

  Em outras palavras, enquanto no primeiro o objeto é a afetação de um 

determinado bem, pinçado do patrimônio do devedor através da constrição judicial 

preparatória à futura expropriação, no segundo, além da universalidade de 

credores, cuja habilitação no concurso é franqueada pela lei, a afetação dos bens 

do devedor comum é geral, ou seja, todos os bens passíveis de penhora 

existentes no acervo patrimonial do devedor serão arrecadados e estarão 

expostos à futura expropriação. 

  Assim, enquanto o concurso particular de credores é restrito, limitando-se 

ao produto da expropriação judicial do bem penhorado na demanda, o concurso 

universal é genérico, por abranger a totalidade dos bens do devedor, excluindo-se 

os bens imunes expressamente elencados na legislação. 

   

 

Figura 5 – A afetação de um bem específico, integrante do patrimônio do 
devedor, no âmbito do concurso particular de credores 
Fonte: Elaborada pelo autor (2017). 
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 O bem afetado no concurso particular de credores se encontra 

necessariamente vinculado ao mesmo por força da constrição judicial 

representada pela penhora, podendo (ou não) ser suficiente à satisfação dos 

créditos em disputa. 

 Caso seja suficiente à satisfação dos créditos, não se tratará, 

propriamente, de concurso particular de credores, pois, se o produto da realização 

daquele bem é apto a extinguir todas as obrigações habilitadas, não haverá 

conflito, nem, tampouco, concurso de credores. 

  Caso contrário, será instaurado o concurso particular de credores, devendo 

ser atendido, em primeiro lugar, o crédito cuja preferência seja respaldada pela lei 

material, se houver algum dessa natureza. Na inexistência de créditos de 

natureza material, a regra passará a ser a da anterioridade da penhora. 

  Em ambas as hipóteses, havendo saldo remanescente após a satisfação 

do crédito preferencial, o mesmo será colocado à disposição do credor 

classificado em seguida e assim por diante. 

  Contudo, conforme exposto acima, percebe-se que a ordem de vocação 

disciplinada pelo CC, a exemplo do que ocorreu com o código anterior, não 

reflete, com fidelidade, o entendimento da doutrina, da legislação e mesmo da 

jurisprudência pátrias. 

  Nesse sentido, a preferência determinada pelo CC diverge da preferência 

deferida a diversos outros créditos de ordem pessoal, os quais, portanto, 

carecem, de lege ferenda, de um melhor tratamento por parte da legislação 

codificada, especialmente no que tange ao crédito real. 

  Neste aspecto, as ressalvas feitas por outras normas (e mesmo pelo 

próprio CC) deveriam estar inseridas diretamente nos dispositivos que tratam das 

regras concursais no âmbito do CC, a exemplo do que ocorre com o art. 961 do 

CC em contraste com o genérico parágrafo único do art. 1.422. Aquele afirmando, 

categoricamente que o crédito real prefere ao pessoal de qualquer espécie520, 

enquanto este, ao tratar da preferência dos créditos amparados por direitos reais 

                                           
520

 ―Ordem entre os privilégios. Os credores com privilégio geral apenas serão chamados após o 
pagamento daqueles que possuem garantias reais, e dos que titularizam privilégios especiais, 
como visto no art. 961, CC‖. FARIAS, Cristiano Chaves de et al. Código civil para concursos ..., 
p. 658. 
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de garantia (hipoteca e penhor), excetua da preferência as dívidas que, em 

virtude de outras leis, devam ser pagas precipuamente a quaisquer outros 

créditos.  

  Nesse sentido, mesmo a legislação tributária, notoriamente conhecida por 

sua excessiva proteção aos interesses do ente público em detrimento do 

particular, destaca, expressamente, as hipóteses nas quais o crédito tributário 

cede espaço ao crédito pessoal, lembrando que o crédito tributário prefere a 

qualquer outro, seja qual for sua natureza ou o tempo de sua constituição, 

ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de 

trabalho.521  

  Considerando que o CC se traduz em uma lei ordinária, geral, abstrata e 

direcionada ao cidadão comum, este não pode deixar de observá-lo alegando que 

o desconhece. No entanto, a ausência das referidas ressalvas causa 

perplexidade, especialmente porque o CTN, que foi acolhido pela CF/88 com o 

status de lei complementar em homenagem ao princípio da recepção522, é, 

hierarquicamente, superior ao CC, razão pela qual este não poderia omitir tão 

importante informação do cidadão comum. 

   Assim, aquele que vincula a seu crédito alguma modalidade de garantia 

real, a exemplo da hipoteca, está, naturalmente, confiando no necessário 

respaldo legal outorgado pela lei civil. 

  Consequência prática da omissão do CC neste aspecto é que tais 

ressalvas acabam sendo conhecidas apenas pelos profissionais que atuam nessa 

seara jurídica, não sendo esta, obviamente, a mens legis de uma codificação de 

tal envergadura. 

  Em outras palavras, no exemplo citado, ao contrário do que possa parecer 

ao credor, seu crédito se encontra apenas ―parcialmente‖ garantido, mercê da 

ignorância do cidadão comum acerca das inúmeras outras modalidades de crédito 

dotadas de preferência superior à outorgada ao direito real de garantia, cuja 

existência passará despercebida se o interessado se basear exclusivamente na 

singela leitura do art. 961 do CC. 

                                           
521

 CTN, art. 186. 
522

 CF, art. 34, §5, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
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  Mais! Além da ignorância acerca da apenas ―parcial‖ preferência do crédito 

respaldado por direito real de garantia, os créditos concorrentes, muitas vezes 

meramente pessoais, não afetam a coisa vinculada à garantia real de forma 

pública, imediata e evidente. 

  Ao contrário dos direitos reais de garantia, os créditos pessoais dispensam 

o registro, o que também contribui para a perplexidade do jurisdicionado, o qual, 

as mais das vezes, só tomará ciência da existência de créditos concorrentes 

quando da expropriação do bem afetado, ou, pior, quando de sua intimação para 

protestar pela preferência de seu crédito em procedimento alheio (CPC, art. 799, 

I)! 

  O respaldo atribuído pelo art. 961 do CC ao crédito assegurado por 

garantia real não resiste ao menor sopro de um direito pessoal dos mais 

corriqueiros, como a verba condominial ou os direitos trabalhistas e acidentários, 

razão pela qual é desejável a inserção, no referido dispositivo, da ressalva 

atribuída aos créditos superprivilegiados, de forma que o jurisdicionado não venha 

a ser surpreendido por uma aparente preferência (vide, abaixo, relação não 

exaustiva dos créditos superprivilegiados – Figura 6), justamente pela ausência 

de qualquer advertência nesse sentido na legislação codificada. 

 

 

Figura 6 – Os créditos pessoais superprivilegiados mais comuns 
Fonte: Elaborada pelo autor (2017). 
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 No que tange à execução universal, a Figura 7, abaixo, destaca que o 

direcionamento da constrição judicial não se limita a um bem específico a ser 

destacado do patrimônio do devedor e efetado à execução, mas à universalidade 

de bens passíveis de penhora e arrecadação, os quais, após a realização do 

ativo, servirão para o pagamento dos credores habilitados. 

  A distribuição, portanto, deverá se dar em respeito aos créditos constantes 

do quadro geral de credores – QGC – a ser elaborado pelo liquidante, 

administrador da massa ou administrador judicial, a depender do tipo de 

procedimento universal adotado (falência, insolvência civil ou liquidação 

extrajudicial). 

   

 

 

Figura 7 – A afetação genérica do patrimônio do devedor no âmbito do 
concurso universal de credores 
Fonte: Elaborada pelo autor (2017). 
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créditos reais, ao arrepio do disposto no art. 961 do CC. 

  No entanto, considerando a pluralidade verificada no âmbito dos créditos 

superprivilegiados, há que se definir se existe hierarquia creditória entre eles ou 

se todos, sendo superprivilegiados, deverão ter o mesmo tratamento concursal, 

dividindo-se o produto obtido a partir da realização do ativo por todos os credores 

modulados nessa categoria, proporcionalmente ao valor de cada crédito. 

  Caso não houvesse hierarquia entre os créditos superprivilegiados, a 

resposta seria muito simples, bastando-se aplicar o raciocínio estampado na 

segunda parte do parágrafo anterior. Ocorre que a solução para o caso é bem 

mais complexa, por envolver, além da legislação, a forma como os tribunais vêm 

classificando cada verba integrante daquele índex. 

  Assim, conforme será abordado adiante, apesar de pertencerem categoria 

dos créditos superprivilegiados, a hierarquia creditória da verba honorária é 

diferente da referente ao crédito alimentar, o qual difere do crédito tributário, do 

crédito trabalhista, do crédito acidentário, da verba condominial e assim por 

diante. 

  No entanto, nessa seara, as verbas de natureza alimentar merecem maior 

atenção, eis que, apesar do tratamento aparentemente comum, tais créditos 

podem ter origens distintas, a exemplo do que ocorre com os alimentos 

propriamente ditos, oriundos da relação de parentesco, da pensão por morte ou 

sequela da vítima, fruto da condenação judicial em face da responsabilidade civil 

do causador do dano, dos honorários advocatícios, do crédito trabalhista e 

acidentário, etc. 

  Assim, havendo concorrência entre os créditos de natureza alimentar, 

indaga-se: apesar de eventualmente ter origem distinta, o crédito alimentar 

deve ser considerado como um todo no âmbito concursal? Tratando-se de 

alimentos oriundos de relação de parentesco, considerando que o alimentando 

não tem condições de prover o próprio sustento, é justo classificá-lo em um 

patamar diferenciado em relação aos créditos oriundos da relação de trabalho 

ou da verba honorária? 
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  Araken de Assis

523
 defende que ―o crédito alimentário é o primeiro 

dentre os primeiros‖. No entanto, sustenta que os créditos alimentares são os 

enumerados no art. 100, § 1º, da CF, com a redação dada pela Emenda 

Constitucional (EC) 62/2009, quais sejam: salários, vencimentos, proventos, 

pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações 

por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil. 

  O TJSP enfrentou recentemente a questão. Porém, não se pode afirmar 

que exista um posicionamento jurisprudencial pacificado no âmbito da corte 

paulista, havendo câmaras cujo entendimento se fixou no sentido de que o 

tratamento a ser dado às verbas de caráter alimentar deva ser idêntico
524

, 

independentemente de sua origem, enquanto outras sustentam que, apesar da 

natureza alimentar, o crédito oriundo da ação de alimentos prefere à verba 

honorária contratada, posto que o primeiro se reporta aos alimentos 

propriamente ditos, indispensáveis à subsistência do alimentando.
525

 

  Quanto à verba honorária, a tendência atual da jurisprudência tem sido 

pelo reconhecimento de sua preferência quando em concurso com diversos 

outros créditos, mercê de seu caráter alimentar e de sua natureza trabalhista, 

a exemplo do que ocorre quando em confronto com o crédito real
526527

, bem 

                                           
523

 Manual ... 19. ed., p. 1381. 
524

 ―Sendo assim, não há fundamento para se indeferir o levantamento da verba honorária pelo 
patrono do exequente, seja porque o crédito advindo dos honorários pertence ao advogado 
militante na causa e não ao exequente, seja porque se trata de verba de caráter alimentar, assim 
como a decorrente do crédito do agravante, habilitado nestes autos‖. TJSP, Agravo de Instrumento 
n. 2257334-18.2016.8.26.0000 – Comarca de São Paulo - 17ª Câmara de Direito Privado - Rel.: 
Des. Afonso Bráz - data de julgamento: 1º/03/2017 – votação unânime. 
525

 ―Todavia, não se pode olvidar que o crédito penhorado no rosto dos autos, oriundo da ação de 
alimentos, deve ser sobrepor àquele dos honorários advocatícios contratuais, porque se referem a 
verba de alimentos propriamente dita, indispensável à subsistência do alimentando. Os 
advogados, embora credores de verba de natureza alimentar, possuem condições de obter, por 
meio de outros processos em que atuem, a importância necessária à sua subsistência‖. TJSP, 
Agravo de Instrumento n. 0007078-02.2003.8.26.0047 – Comarca de Assis - 35ª Câmara de 
Direito Privado - Rel. Des. Morais Pucci - data de julgamento: 20/02/2017 – votação unânime. 
526

 ―Em face o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento para 
reconhecer a preferência de pagamento de honorários advocatícios fixados na ação executiva 
principal sobre o crédito com garantia real‖. TJSP, Agravo de Instrumento n. 2019066-
10.2015.8.26.0000 – Comarca de São Paulo - 12ª Câmara de Direito Privado - Rel.: Desª. Sandra 
Galhardo Esteves - data de julgamento: 11/08/2015 - votação por maioria. 
527

 ―Os honorários advocatícios de sucumbência têm caráter alimentar e gozam também de 
privilégio. No conflito com o crédito hipotecário a verba honorária tem preferência‖. TJSP, Agravo 
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como no que tange ao crédito tributário

528
. 

  Por seu turno, o crédito condominial tem natureza propter rem, cujo 

objetivo é a manutenção da coisa comum, sendo, portanto, privilegiado em 

relação ao crédito hipotecário. 

  No entanto, a preferência da verba condominial sucumbe perante o 

crédito fiscal e os honorários advocatícios, conforme reiteradas vezes tem se 

manifestado o TJSP, a exemplo do entendimento esposado em diversos 

recursos.
529

 

  Por seu turno, o STJ
530

, em recente manifestação, também decidiu pela 

preferência do crédito tributário em desfavor da verba condominial: 

 
 
Processo 
 
AgInt no AREsp 633043 / SP 
 
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 
2014/0323037-6  
 
Relator(a) 
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI (1145) 
 

                                                                                                                                
de Instrumento n. 2060724-77.2016.8.26.0000 – Comarca de São Paulo - 32ª Câmara de Direito 
Privado - Rel. Des. Kioitsi Chicuta - data de julgamento: 02/06/2016 – votação unânime. 
528

 ―AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPEJO POR FALTADE PAGAMENTO – CUMPRIMENTO 
DE SENTENÇA – Insurgência recursal contra o r. pronunciamento que deixoude elencar os 
honorários advocatícios devidos ao agravantecomo crédito privilegiado na ordem de destinação do 
produto da arrematação aos credores – Hipótese em quedeve ser reconhecida a prioridade aos 
credores compreferência de crédito – Inteligência do art. 711 do Códigode Processo Civil – 
Precedentes jurisprudenciais no sentidode reconhecer a natureza alimentar dos 
honoráriosadvocatícios, equiparando-os aos créditos trabalhistas,quando houve concurso de 
credores – Decisão que deve ser modificada para o fim declarar a preferência do crédito 
decorrente de honorários advocatícios devidos ao agravante, em relação aos créditos tributários e 
hipotecário – RECURSO PROVIDO EM PARTE‖. TJSP, Agravo de Instrumento n. 2121775-
26.2015.8.26.0000 – Comarca de Praia Grande - Rel.: Des. Sergio Alfieri - 27ª Câmara de Direito 
Privado - data de julgamento: 10/11/2015 – votação unânime. 
529

 Agravo de Instrumento n. 0079788-20.2010.8.26.0000 - 27ª Câmara de Direito Privado – 
Comarca de Guarujá; Agravo de Instrumento n. 2093116-70.2016.8.26.0000 - 36ª Câmara de 
Direito Privado - Comarca de Ribeirão Preto; e Agravo de Instrumento n. 2165909-
41.2015.8.26.0000 - 36ª Câmara de Direito Privado – Comarca de São José do Rio Preto. 
530

 No mesmo sentido: STJ, REsp. 1.455.342/SP – Relª.: Min. Maria Isabel Gallotti – 4ª Turma – 
publicação: 08/09/2016, AgRg no REsp 1.444.412/SP - Relª.: Min. Maria Isabel Gallotti – 4ª Turma 
– publicação: 08/09/2016, REsp. 1.407.783/SP - Relª.: Min. Maria Isabel Gallotti – 4ª Turma – 
publicação: 08/09/2016, REsp. 1.443.175/SP - Relª.: Min. Regina Helena Costa - publicação: 
08/09/2016, AREsp 646.792/SP - Relª.: Min. Regina Helena Costa - publicação: 15/02/2016, REsp 
1.443.875 - Rel.: Min. Paulo de Tarso Sanseverino – publicação: 24/04/2017, e AREsp 1.031.134 - 
Rel.: Min. Marco Aurélio Bellizze – 3ª Turma – publicação: 15/02/2017. 
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Órgão Julgador 
T4 - QUARTA TURMA 
 
Data do Julgamento 
06/04/2017 
 
Data da Publicação/Fonte 
DJe 24/04/2017 
 
Ementa 
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 
EXECUÇÃO PROMOVIDA PELO CONDOMÍNIO. PEDIDO DE 
RESERVA DO PRODUTO DA ARREMATAÇÃO PELA FAZENDA 
PÚBLICA. PREFERÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM FACE DO 
CRÉDITO CONDOMINIAL. PRECEDENTES. 
1. A jurisprudência desta Corte orienta que, no concurso de credores, o 
crédito tributário prefere a qualquer outro, ressalvados aqueles 
decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho. 
2. Agravo interno a que se nega provimento. 

 

  Nesse aspecto, à luz do atual posicionamento da legislação, da 

jurisprudência e da doutrina referentes ao tema, o gráfico abaixo reproduz a 

hierarquia creditória verificada no âmbito dos principais créditos pessoais 

superprivilegiados. 
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Figura 8 – Preferência entre os créditos pessoais superprivilegiados 
Fonte: Elaborada pelo autor (2017). 

 

 

6.1.2 Peculiaridades acerca da classificação adotada pela Lei de 

Recuperação e Falência 

 

  No que tange ao concurso universal, destaca-se a lição de Araken de 

Assis531 no sentido de que ―no concurso universal, a solução das dívidas ignora 

vantagens processuais e prende-se, tão somente, a privilégios e a preferências 

hauridos do direito material‖. 

                                           
531

 Manual ... 19. ed., p. 933. 
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  Como dito em outra oportunidade, a falência, enquanto espécie do gênero 

concursal universal, informa o concurso particular de credores, aplicando-se ao 

mesmo de forma analógica532. 

  Porém, as diferenças entre os dois institutos não tardam a surgir quando 

analisados alguns aspectos específicos da execução universal, especialmente no 

que tange aos interessados, ao objeto da expropriação e à classificação dos 

créditos. 

  A respeito do tema, apesar de representar a corrente majoritária da 

doutrina e da jurisprudência, não é pacífica a aplicação analógica pura e simples 

da legislação falimentar ao concurso particular de credores. 

  Nesse sentido o interessante posicionamento do Desembargador Luis 

Carlos de Barros533, com o qual concordamos, em recente julgamento cujo voto 

vencido se expressou nos seguintes termos: 

 

Data máxima vênia, respeitados os entendimentos em sentido contrário, 
não há qualquer razão para fazer aplicar no concurso particular de 
preferências, a regra especial do artigo 83, inciso I, da Lei 
11.101/2005 que disciplina a recuperação judicial.  
Não há que se falar em analogia: as situações são distintas e 
inconfundíveis. O fato de ter o legislador criado regra especifica 
para disciplinar os pagamentos, no âmbito de um processo coletivo 
de recuperação judicial, não significa que a mesma disposição, 
possa ser aplicada no âmbito de um concurso privado de 
preferências [grifo nosso].  

 

   A cautela em relação à aplicação analógica da legislação falimentar ao 

concurso especial se justifica. Com efeito, o primeiro dos referidos aspectos diz 

respeito à presença, no concurso universal, dos créditos extraconcursais, os quais 

são pagos com preferência em relação a todos os demais créditos mencionados 

na lei falimentar (LRF, arts. 83 e 84), inclusive os créditos derivados da legislação 

                                           
532

 ―A doutrina debate alguns pontos omissos não enfrentados na lei, sendo certo que os tribunais, 
nesse âmbito, têm aplicado analogicamente a lei de falências, admitindo, por exemplo, que os 
contratos bilaterais não se resolvam em benefício da massa e a critério do administrador. Esse e 
outros, são temas para desate casuístico pelos nossos tribunais devendo norteá-los o princípio 
segundo o qual, onde há a mesma razão, há de se aplicar o mesmo dispositivo – ubi eadem ratio 
ibi eadem dispositivo” ( FUX, Luiz. Curso de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense, 
2001, p. 1169). 
533

 TJSP, Agravo de Instrumento n. 2187595-89.2015.8.26.0000 – Comarca de São Paulo - Rel.: 
Des. Álvaro Torres Júnior – 20ª Câmara de Direito Privado – data de julgamento: 10/10/2016 – 
votação por maioria. 
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do trabalho e os decorrentes de acidentes de trabalho, sendo certo os créditos 

extraconcursais são estranhos ao concurso particular. 

  Por outro lado, constam da execução universal todos os créditos sujeitos à 

falência, enquanto, no concurso particular, em regra, só participam os credores 

envolvidos na demanda (quirografários) e, acidentalmente, eventuais credores 

titulares de preferências outorgadas pela lei civil (CC, art. 958 - privilégios e 

direitos reais de garantia). 

  Outro aspecto a apartar tais modalidades de concurso é a preferência legal 

outorgada pela Lei de Quebras ao crédito amparado pela garantia real em 

detrimento do crédito fazendário (LRF, art. 83, II e III), ao contrário do que ocorre 

no concurso particular de credores, onde a preferência é do crédito tributário 

(CTN, art. 186, caput). 

  Além disso, enquanto no concurso particular de credores, a verba 

condominial assume uma única classificação creditória, na execução universal, tal 

classificação é bifurcada, a depender da data da constituição do crédito534. Sendo 

assim, a cota condominial referente ao período anterior à decretação da quebra 

está subordinada ao concurso de credores, sendo modulada de acordo com o 

disposto no art. 83 da LRF, dependendo, portanto, da regular habilitação do 

referido crédito na falência. Por outro lado, no que tange à cota condominial 

vencida após a decretação da falência, esta constitui crédito extraconcursal (LRF, 

art. 84, III), devendo ser paga oportunamente a débito dos recursos disponíveis e 

com preferência sobre os demais créditos. 

                                           
534

 ―AGRAVO DE INSTRUMENTO - FALÊNCIA - Insurgência contra decisão que Indeferiu pedido 
de levantamento de valores referentes a cotas condominiais e honorários advocatícios de 
sucumbência, formulado por Condomínio credor - Cotas condominiais antecedentes ao decreto da 
quebra - Crédito concursal, que deverá ser habilitado na falência, para pagamento conforme o art. 
83 da Lei 11.101/2005 - Cotas condominiais vencidas após o decreto da falência - Crédito 
extraconcursal, cujo pagamento independe da homologação do quadro geral de credores - 
Pagamento precedente, que deverá observar a ordem do art. 84 da Lei 11.101/2005 - Honorários 
advocatícios de sucumbência - Equiparação a crédito trabalhista, para fins de habilitação em 
falência - Crédito de natureza concursal, que deverá observar as regras do art. 83 da Lei 
Falimentar - Entendimento consolidado no julgamento pelo STJ, do REsp nº 1.152.218 RS, 
julgado para fins do art. 543-C, do CPC/1973 - Decisão reformada em parte - Recurso 
parcialmente provido‖. TJSP, Agravo de Instrumento n. 2062807-66.2016.8.26.0000 – Comarca de 
Cotia - Rel.: Des. Caio Marcelo Mendes de Oliveira – 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial 
– data de julgamento: 13/03/2017 – votação unânime. 
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  Por fim, o art. 83, I, da LRF limita a preferência dos créditos derivados da 

legislação do trabalho a cento e cinquenta salários mínimos, devendo o valor que 

eventualmente sobejar ser reclassificado para o grupo dos créditos quirografários. 

  Tal dispositivo, apesar de não encontrar similar no âmbito do concurso 

particular de credores, tem a simpatia da maior parte da doutrina e da 

jurisprudência. 

  Porém, tal raciocínio não se justifica, eis que não há qualquer limitação 

referente à exigibilidade do crédito trabalhista no que tange ao concurso particular 

de credores, razão pela qual a Lei de Quebras, por ser lei especial, se limita ao 

âmbito empresarial. 

  Nesse sentido, a modulação definida pela LRF é endereçada unicamente à 

classe dos empresários e das sociedades empresárias e é destinada a regular 

situações patrimoniais peculiares que devem, portanto, ser consideradas como 

exceção e não como regra. 

  Mais que isso! No âmbito universal, há um espectro muito maior de 

credores que o verificado no concurso particular, razão pela qual faz sentido a 

limitação dos créditos individuais envolvidos, sob pena de se prejudicar a 

coletividade de credores. Tal limitação se justifica, ainda, pelo interesse público 

inerente a essa modalidade concursal, o qual afasta a vontade das partes535 e 

prestigia o conjunto dos credores. 

  No concurso particular, ao contrário, o interesse envolvido é 

exclusivamente individual (privado), razão pela qual a quantidade de credores é 

reduzida536, não havendo interesse coletivo a ser resguardado. 

 

 

6.1.3 Simbiose entre a falência e a insolvência civil 

 

                                           
535

 REsp 1.257.730/RS – Rel.: Min. Luis Felipe Salomão – 4ª Turma – data do julgamento: 
03/05/2016. 
536

 ―Distingue-se da denominada execução singular, tratada pelo Código de Processo Civil como 
execução por quantia certa contra devedor solvente, na medida em que esta se realiza em 
proveito particular de um ou mais credores determinados, procedendo-se a apreensão judicial de 
um ou mais bens individualizados do patrimônio do devedor (penhora)‖ (CAMPINHO, Sérgio, op. 
cit., p. 9). 
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  Conforme já decidiu o STJ537, a execução contra o devedor insolvente, tem 

―nítida feição de falência civil, sendo, em verdade, execução por concurso 

universal de credores em detrimento de devedor sem patrimônio suficiente para 

com as suas obrigações‖. 

 O art. 762 do CPC/1973538, determina que ao juízo da insolvência 

concorrerão todos os credores do devedor comum, enquanto o art. 769 dispõe 

que, não havendo impugnações, o escrivão remeterá os autos ao contador, que 

organizará o quadro geral dos credores, observando, quanto à classificação dos 

créditos e dos títulos legais de preferência, o que dispõe a lei civil. 

 Acerca do tema, segue, abaixo, quadro elaborado pelo Ministério Público 

do Estado do Paraná539, dando conta dos pontos de contato entre os dois 

institutos. 

 

Quadro 1 – Falência e insolvência civil – características em comum 

 

 Execuções coletivas e universais que buscam unir todos os credores do devedor, visando uma 
arrecadação geral dos bens do insolvente para a satisfação da universalidade dos credores. 

  

 Os credores são cientificados da situação do devedor, bem como da instauração do processo (de 
insolvência ou falimentar), através de edital, para que habilitem seus créditos perante a massa 

insolvente, onde posteriormente todos serão classificados. 

  

Classificação dos credores de acordo com seus créditos, seguindo a ordem determinada por suas 
respectivas leis. 

  

O devedor perderá o direito de administrar os seus bens e de dispor deles, sendo nomeado um 
administrador para realizar tais atos. 

  

Após a sentença transitar em julgado o prazo para o encerramento das obrigações será de 05 
(cinco) anos, ressalvadas as outras hipóteses previstas em suas respectivas leis. 

Fonte: Ministério Público do Estado do Paraná – MPPR 

 

                                           
537

 REsp 1.257.730/RS – Rel.: Min. Luis Felipe Salomão – 4ª Turma – data do julgamento: 
03/05/2016. 
538

 Ainda em vigor por força do disposto no art. 1.052 do CPC/2015. 
539

 Ministério Público do Estado do Paraná. Diferenças e Semelhanças entre os Institutos da 
Falência e o da Insolvência Civil. Informativo n° 58. Disponível em: 
<http://www.civel.mppr.mp.br/modules/noticias/article.php?storyid=17470&tit=Informativo-n-58--
Diferencas-e-Semelhancas-Entre-os-Institutos-da-Falencia-e-o-da-Insolvencia-Civil.>. Acesso em: 
02 dez. 2017. 
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  No aspecto doutrinário, veja-se o quadro sugerido por Elpídio Donizetti540, 

onde o doutrinador identifica as principais características verificadas na execução 

proposta contra o devedor solvente, contra o devedor insolvente, bem como na 

falência: 

 

 

Quadro 2 – Principais características da execução contra devedor solvente, 

da execução contra devedor insolvente e da falência 

 

  
Execução contra 
devedor solvente 

 
Insolvência  

 
Falência 

 
Sujeito passivo 

Qualquer devedor (civil 
ou empresário) solvente 

Devedor civil (não 
empresário) insolvente 

Devedor empresário 
insolvente 

 
Objeto da 
expropriação 

Apenas os bens 
penhorados 

Arrecadação de todo o 
patrimônio do devedor 

Arrecadação de todo 
o patrimônio do 
devedor 

 
Recebimento 
do produto da 
alienação 

Apenas o credor que 
penhorou o bem, afora 
outras preferências 
(execução singular) 

Todos os credores 
concorrerão ao 
produto da alienação 
(execução universal) 

Todos os credores 
concorrerão ao 
produto da alienação 
(execução universal) 

 
Aspecto 
criminal 

Não há definição de 
tipos penais 

Não há definição de 
tipos penais 

Há definição de tipos 
penais 

 
Previsão de 
recuperação 
judicial 

Não há  Há previsão de 
acordo, não impositivo 

Há previsão de 
recuperação judicial 
ou extrajudicial da 
empresa 

   Fonte: Elpídio Donizetti (2016). 

 

 

6.1.4 Determinados créditos dispensam o ajuizamento prévio da operação 

como requisito para o exercício do direito de preferência no âmbito do 

concurso particular de credores 

 

  Algumas categorias de créditos dispensam seu titular do prévio 

                                           
540

 Op. cit., p. 1250. 
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ajuizamento como condição para o exercício do direito de preferência no âmbito 

concursal particular de credores, a exemplo dos créditos amparados pelos direitos 

reais de garantia. 

  Nesse aspecto, tratando dos credores privilegiados titulares de direito real, 

leciona Daniel Amorim Assumpção Neves541 que estes ―não necessitam penhorar 

o bem para participar do concurso de credores‖. 

  Tal benefício não socorre outros credores, ainda que titulares de créditos 

respaldados por preferência derivada do direito material, os quais, para participar 

do rateio, deverão não somente ajuizar a operação, mas efetuar a penhora do 

mesmo bem cujo produto da expropriação se persegue. 

 

 

6.1.5 Necessidade do ajuizamento prévio dos créditos quirografários como 

requisito para o exercício do direito de preferência no âmbito do concurso 

particular de credores 

 

  Como regra geral, dentre os credores quirografários permanece a 

exigência no sentido de que o ajuizamento do título e a penhora do bem objeto da 

futura expropriação são condições sine qua non para a participação do credor no 

concurso particular de credores.542 

  Tal exigência se justifica, eis que, no âmbito dos créditos quirografários, a 

preferência se dá ao credor que efetuou a primeira penhora (concurso de 

penhoras), razão pela qual tanto o ajuizamento quanto a penhora são requisitos 

essenciais para a participação do credor no rateio.  

 

 

6.1.6 A sub-rogação dos tributos propter rem sobre pessoas e bens 

 

Diz o Código Tributário Nacional: 

 

                                           
541

 Op. cit., p. 1467. 
542

 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo código de processo civil comentado. 2. ed. rev. e 
atual. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 1467.  
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Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador 
seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e 
bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a 
tais bens, ou a contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos 
respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua 
quitação [grifo nosso].  

 

  O artigo supra reproduz a essência da obrigação propter rem, a qual se 

caracteriza por acompanhar o adquirente do bem independentemente de sua 

vontade - ambulat cum domino. 

  Se assim é, indaga-se: em termos concursais, é possível separar os 

tributos em duas categorias distintas, sendo uma genérica, dotada do privilégio 

típico das verbas tributárias (ex.: Imposto de Renda) e outra específica, vinculada 

ao bem objeto de expropriação judicial (ex.: IPTU, IPVA, ITR, etc.), como se fosse 

dotada de um privilégio especial tributário? Há algum tipo de hierarquia creditória 

entre tais modalidades de tributo ou ambas devem ser moduladas na mesma 

categoria desde que respeitado o concursus fiscalis?543 Tributos pertencentes à 

categoria propter rem, seriam dotados de um plus em termos de proteção legal, 

indo além da preferência, por vezes arbitrária, atribuída pelo art. 186 do CTN, o 

qual assegura a preferência do crédito tributário em relação ―a qualquer outro, 

seja qual for sua natureza ou o tempo de sua constituição, ressalvados os 

créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho‖?544 

  Nessa mesma trilha, o art. 130 do CTN, combinado com o art. 908, § 1º, do 

CPC, garante a sub-rogação do crédito tributário sobre o produto da alienação do 

bem em caso de expropriação judicial. 

  O tema encontrou campo fértil na jurisprudência bandeirante, onde os 

embates entre a verba condominial, também de caráter propter rem, e o crédito 

tributário, especialmente o IPTU, travam uma verdadeira batalha judicial no que 

tange à preferência, podendo-se dizer que, atualmente, o crédito público tem se 

destacado. 

                                           
543

 Lei 6.830/80, art. 29, parágrafo único. 
544

 ―Desse modo, todas e quaisquer outras dívidas tributárias, que não aquelas propter rem, não 
poderão de maneira alguma afetar a adjudicação em favor de credores outros do sujeito passivo 
em débito com o Fisco, especialmente em razão da natureza jurídica da própria adjudicação, que 
não se confunde com a alienação voluntária e, assim sendo, não há que se falar em concílio entre 
o executado e o adjudicante.‖ (STRECK, Lenio Luiz ... [et al.]. Comentários ao Código de 
Processo Civil. STRECK, Lenio Luiz ... [et al.] (coord.). FREIRE, Alexandre (coord. executivo). 2. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 1199) 
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  Assim, o TJSP já se manifestou sobre o tema em diversas ocasiões, 

decidindo ora pela prevalência da verba condominial ora pelo crédito tributário, a 

exemplo do acórdão abaixo, onde o Tribunal decidiu pela preferência do crédito 

tributário por entender tratar-se de tributo incidente sobre o próprio bem545:  

    

Isto significa que, havendo crédito tributário incidente sobre o imóvel, o 
pagamento da obrigação tributária é de responsabilidade do adquirente 
do bem, mas, uma vez concretizada a arrematação, como no caso 
vertente, o preço passa a garantir o pagamento ao fisco. Portanto, no 
caso de concurso de credores entre o condomínio, pelas despesas 
condominiais, e o Fisco, pela cobrança de crédito tributário, este último 
prefere aquele outro. 

 

  No mesmo sentido os seguintes julgados, todos da lavra do TJSP e 

julgados no ano de 2016: Agravo de Instrumento n. 2266529-61.2015.8.26.0000, - 

27ª Câmara de Direito Privado – Comarca de Guarujá; Agravo de Instrumento n. 

2056430-79.2016.8.26.0000 - 30ª Câmara de Direito Privado – Comarca de 

Guarujá; Agravo de Instrumento n. 2093444-97.2016.8.26.0000 - 28ª Câmara de 

Direito Privado – Comarca de São Vicente; Agravo de Instrumento n. 2121546-

32.2016.8.26.0000 - 35ª Câmara de Direito Privado – Comarca de Praia Grande; 

e Agravo de Instrumento n. 2136289-47.2016.8.26.0000 - 31ª Câmara de Direito 

Privado – Comarca de São Vicente. 

 Em outras oportunidades, embora numericamente inferiores, o mesmo 

tribunal546, decidindo questão idêntica, julgou de forma diametralmente oposta, 

senão vejamos: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Despesas condominiais – Arrematação 
do imóvel – Concurso de credores – Pedido do Município para aplicação 
do disposto no Código Tributário Nacional, artigos 130 e 186, com a 
retenção de valor depositado para satisfação do crédito tributário – 
Descabimento – Crédito condominial que prefere ao tributário – 
Obrigação "propter rem" – Despesas condominiais destinadas à 
administração e conservação da unidade autônoma – Regra excepcional 
ao exercício da preferência, em virtude da expressa disposição do artigo 
12 da Lei 4.591/64, que se coaduna com o disposto no artigo 711 do 

                                           
545

 TJSP, Agravo de Instrumento n. 2134571-49.2015.8.26.0000 – Comarca de São Paulo - Rel.: 
Desª Ana Catarina Strauch – 27ª Câmara de Direito Privado – data de julgamento: 15/09/2015 – 
votação unânime. 
546

 TJSP, Agravo de Instrumento n. 0041732-10.2013.8.26.0000 – Comarca de Guarujá - Rel.: 
Des. Luis Fernando Nishi - 32ª Câmara de Direito Privado – data do julgamento: 11/04/2013 – 
votação unânime. 



243 
 

Código de Processo Civil – Natureza essencial da obrigação condominial 
que se sobreleva ao privilégio do crédito tributário – Recurso improvido. 

 

  No mesmo sentido o Agravo de Instrumento n. 2064760-

65.2016.8.26.0000, julgado pela 35ª Câmara de Direito Privado do TJSP. 

 Destaca-se, no entanto, que, ao contrário do que ocorre com o credor 

hipotecário, o ente público não está dispensado do ajuizamento de seu crédito, 

nem autorizado a levantar o crédito de imediato, pois o crédito será, apenas, 

reservado ao mesmo, ficando o levantamento condicionado ao ajuizamento da 

execução fiscal e à futura autorização judicial. 

  Dessa forma, preserva-se o acesso do jurisdicionado às garantias 

constitucionais da ampla defesa e do contraditório, a serem exercidas pelo 

devedor, agora na condição de contribuinte, através da via judicial própria dos 

embargos à execução fiscal, cujo juízo estará garantido justamente pela penhora 

sobre o produto da expropriação judicial do bem do contribuinte no processo 

alheio, por força da sub-rogação objeto do art. 130 do CTN. 

  Nesse sentido, inúmeros outros recursos recentemente apreciados pelo 

TJSP, a saber: Agravo de Instrumento n. 2217887-23.2016.8.26.0000 - 35ª 

Câmara de Direito Privado – Comarca de Guarujá; Agravo de Instrumento n. 

2256965-24.2016.8.26.0000 - 28ª Câmara de Direito Privado – Comarca de São 

Paulo; Agravo de Instrumento n. 2157339-32.2016.8.26.0000 - 27ª Câmara de 

Direito Privado – Comarca de Guarujá; e Agravo de Instrumento n. 2136289-

47.2016.8.26.0000 - 31ª Câmara de Direito Privado – Comarca de São Vicente. 

 

 

6.1.6.1 Existe hierarquia no chamado concursus fiscalis no âmbito do 

mesmo ente público? 

 

  É sabido que, dentre os entes públicos, existe hierarquia creditória 

estabelecida pelo art. 29, parágrafo único, da LEF, o qual determina que a 

cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública não é sujeita a concurso de 

credores ou habilitação de crédito. 



244 
 
  Estabelece ainda o referido dispositivo que o concurso de preferência 

somente se verifica entre pessoas jurídicas de direito público, na seguinte ordem: 

―I - União e suas autarquias; II - Estados, Distrito Federal e Territórios e suas 

autarquias, conjuntamente e pro rata; III - Municípios e suas autarquias, 

conjuntamente e pro rata‖. 

  Assim, segundo dispõe a LEF, no âmbito estadual e municipal, havendo 

concurso fiscal entre o ente público e suas autarquias, a divisão do valor 

arrecadado com a expropriação dos bens do devedor se dará de forma conjunta e 

pro rata, não havendo, portanto, hierarquia entre o crédito do município ou do 

estado e de suas respectivas autarquias. 

  Porém no âmbito federal, tal modalidade de rateio não se verifica por força, 

justamente, da ausência, no inciso I, da expressão ―conjuntamente e pro rata‖, 

razão pela qual conclui-se que os créditos da União preferem aos créditos de 

suas autarquias. 

  Em outras palavras, o crédito da União não concorre com o dos demais 

entes federados, mas, apenas, com o de suas próprias autarquias e prevalece 

sobre este547, assim como, a teor da Súmula 497 do STJ, os créditos das 

autarquias federais preferem aos créditos da fazenda estadual desde que 

coexistam penhoras sobre o mesmo bem. 

 No que tange ao crédito tributário, o mesmo ainda compete com outros 

da mesma natureza, senão vejamos: 

 

 

                                           
547

 Nesse sentido: TRF 3ª Região – Agravo de Instrumento n. 0013725-61.2005.4.03.0000 – Rel.: 
Des. Federal Andre Nabarrete – Quinta Turma – 1ª Seção - data do julgamento: 08/08/2005; TJSP 
-– Agravo de Instrumento n. 0072431-09.1998.8.26.0000 – Comarca de Guarulhos - Rel.: Des. 
José Santana – 8ª Câmara de Direito Público - data do julgamento: 24/08/1998. 



245 
 

 

Figura 9 – Ordem de classificação dos créditos no concurso fazendário 
Fonte: Elaborada pelo autor (2017). 

 

 

6.1.7 Deve haver limitação ao valor das verbas trabalhistas no âmbito do 

concurso particular de credores? 

 

  Tal questionamento merece cautela, pois, no âmbito da execução 

universal, aplicam-se, direta ou subsidiariamente, as regras da LRF, a qual prevê, 

em seu art. 83, I, a limitação a cento e cinquenta salários mínimos por credor na 

categoria dos créditos derivados da legislação do trabalho, devendo o restante ser 

indexado como crédito quirografário, conforme determina o inciso, VI, ―a‖, do 

mesmo dispositivo legal. 

  Como dito, no concurso universal de credores o interesse público 

predomina, não havendo, portanto, subordinação à vontade das partes, sendo de 

rigor a aplicação do princípio da igualdade entre os credores inseridos na mesma 

categoria creditória - par conditio creditorum. 

  Além disso, nessa seara os principais destinatários da norma são o 

empresário e a sociedade empresária e a abrangência do procedimento se 

verifica sobre a totalidade dos bens passíveis de penhora constantes no 

patrimônio do devedor. 

CRÉDITO TRIBUTÁRIO 
FEDERAL 

CRÉDITO TRIBUTÁRIO ESTADUAL 

CRÉDITO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL 
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  No concurso particular de credores, ao contrário, a aplicação da LRF se dá 

de forma subsidiária e mitigada, especialmente em face de sua pequena 

abrangência ao envolver apenas o bem penhorado por dois ou mais credores 

quirografários, podendo se estender, acidentalmente, a alguns outros que 

eventualmente sejam titulares dos chamados títulos legais de preferência 

(privilégios e direitos reais), sendo evidente que em tal tipo concursal se destaca o 

interesse meramente privado. 

  Portanto, no âmbito do concurso universal de credores, seu conteúdo é 

exaustivamente delimitado pela legislação empresarial, havendo pouca margem 

para a atuação da jurisprudência, a exemplo do que ocorre no que tange à 

classificação dos créditos na falência, a qual obedece à rigidez do disposto no art. 

83 da LRF, o qual, além de limitar o valor habilitado na categoria de crédito 

trabalhista a cento e cinquenta salários mínimos por credor, inverte a ordem de 

preferência determinada pela legislação civil em relação aos créditos dotados de 

garantia real em detrimento dos créditos tributários. 

  Além disso, ao contrário do disposto nos arts. 83 e 84 da LRF, no concurso 

especial não há regras específicas quanto à classificação dos créditos, o que, 

além de fragilizar a segurança jurídica, obriga o operador do direito a efetuar 

trabalhosa pesquisa legislativa, doutrinária e jurisprudencial (CF, CC, CTN, LEF, 

CDC, etc.). 

  Por outro lado, no âmbito do concurso especial de credores, a 

jurisprudência é pródiga e, por vezes, não há sintonia no entendimento esposado 

pelos magistrados. 

  Porém, é certo que, na legislação, não há respaldo para o entendimento de 

que o crédito trabalhista propriamente dito deva ser limitado ao montante de cento 

e cinquenta salários mínimos ou que o restante deva ser classificado como crédito 

quirografário, devendo ser afastado tal entendimento em face da ausência de 

previsão legal. 

  No entanto, é fato que tal raciocínio encontra muitos adeptos tanto na 

doutrina quanto na jurisprudência. 
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6.1.8 O crédito amparado por garantia real merece, de lege ferenda, melhor 

classificação? 

 

  No atual estágio da legislação e da jurisprudência, não vemos viabilidade 

na ascensão da preferência outorgada ao crédito respaldado por garantia real. 

Apesar da redação do art. 961 do CC garantir ao crédito real a preferência sobre 

o crédito pessoal de qualquer espécie, comprovou-se que, na prática, isso não 

ocorre. 

 Dessa forma, forçoso concluir que a preferência do crédito real prevalece 

quase que exclusivamente apenas sobre o crédito quirografário, cedendo espaço 

a inúmeros outros créditos de origem diversa. 

  Com efeito, créditos de natureza alimentar, trabalhista, acidentária, 

tributária, condominial, honorária e os diversos outros créditos privilegiados 

elencados nos arts. 964 e 965 do CC têm preferência reconhecidamente superior 

ao crédito real. 

 

 

6.1.9 Carência de classificação dos créditos no concurso particular de 

credores 

 

  Ao contrário do que ocorre na execução universal, onde a ordem de 

classificação dos créditos encontra respaldo confiável na Lei de Quebras, na 

seara do concurso particular de credores a legislação se ressente de tal 

referência, restando ao jurisdicionado a árdua tarefa de pesquisar junto à doutrina 

e à jurisprudência as respostas aos inúmeros questionamentos que surgem do 

confronto creditório vulgar, na busca da construção de uma estrutura hierárquica 

que, ainda que possua algumas semelhanças com a estrutura falimentar, seja 

informada por seus próprios princípios e tenha personalidade própria, servindo 

como fonte segura de consulta. 

  A correta modelagem dessa estrutura é um desafio, pois, como dito, não 

parte de um protótipo já previsto em lei como ocorre no concurso universal. Ao 

contrário, obriga o intérprete a pinçar, na legislação, cada peça que irá integrar tal 
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estrutura e, em sua falta, na doutrina e na jurisprudência. 

 Tal tarefa é exaustivamente trabalhosa pois mesmo aquilo que se encontra 

expressamente previsto em lei pode ser contrariado por outra ou mesmo pela 

jurisprudência, em prejuízo do jurisdicionado e em detrimento da segurança 

jurídica. 

  O exemplo típico e frequentemente citato no decorrer desta obra vem do 

próprio CC quando afirma, textualmente, que o crédito real prefere ao pessoal de 

qualquer espécie (art. 961), sendo que diversas fontes, legais e jurisprudenciais, 

determinam justamente o contrário. 

  É evidente, portanto, que a divergência de entendimentos não se verifica 

apenas entre leis, mas também na seara jurisprudencial, onde é comum o 

descasamento do entendimento pretoriano não apenas entre tribunais, mas entre 

os próprios órgãos fracionários que os compõem. 

  O descasamento entre a lei e a jurisprudência foge ao conhecimento do 

leigo, quando poderia, se fosse de seu conhecimento, auxiliá-lo na tomada de 

decisões patrimoniais ou obrigacionais importantes. 

  Assim, se o sujeito soubesse, de antemão, que seu crédito teria apenas 

uma remota possibilidade de ser satisfeito em eventual demanda judicial, por 

força da existência de inúmeras outras obrigações assumidas pelo devedor 

comum em relação a terceiros, obrigações estas com grau de preferência superior 

ao oferecido por seu crédito, o mesmo poderia desistir da formalização do 

negócio, mitigando prejuízos. 

  Há que ser lembrado que o ajuizamento da obrigação implica em despesas 

judiciais e extrajudiciais, a exemplo das custas iniciais, dos honorários 

advocatícios contratados, das diligências do Sr. Oficial de Justiça, dos eventuais 

honorários de sucumbência, dos honorários periciais, da comissão do leiloeiro, da 

publicação de editais, gastos com depósito, armazenamento, transporte, etc. 

  Sendo assim, é crucial que o jurisdicionado tenha, de antemão, acesso à 

hierarquia preferencial concursal vulgar, como teria se se tratasse do concurso 

universal de credores, onde tal classificação é objetiva, eis que expressamente 

prevista em lei (LRF, arts. 83 e 81). 

  Nesse contexto, a lei deveria fixar a correta classificação dos créditos no 
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âmbito concursal particular com a mesma competência que o fez em relação à 

execução universal, cuja ordem de classificação, aliás, se encontra presente em 

nosso ordenamento jurídico desde 1945, por força do DL 7.661 daquele ano, 

revogado expressamente pela LRF, com a ressalva constante no art. 192 desta 

lei. 

  Ressalvada a boa intenção do legislador do CC na tentativa de estabelecer 

uma classificação creditória positivada na norma, é fato que o mesmo não foi bem 

sucedido em seu mister, pois, se o fosse, não seria tão rica a jurisprudência sobre 

o tema, bastando aos tribunais aplicar tal dispositivo, eis que não haveria 

qualquer dúvida a respeito. 

  Ocorre que, ao tentar fazê-lo, o CC desconsiderou diversos outros 

dispositivos de lei, inclusive de hierarquia superior e também o entendimento 

jurisprudencial predominante, o que é, até certo ponto, compreensível por se 

tratar de uma codificação que, apesar de ter entrado em vigor no século XXI, tem 

suas raízes fincadas na segunda metade do século XX, razão pela qual a 

complementação de suas lacunas deve se dar através da apresentação de 

projetos de lei que busquem a integração do código com as demais fontes de 

direito, visando a superação de tais inconsistências548. 

  Porém, carecendo de critérios objetivos de classificação, coube à 

jurisprudência preencher as inúmeras lacunas do instituto, de forma a atribuir um 

mínimo de organização ao sistema de preferências. 

 

 

6.1.10 Questões controvertidas oriundas dos privilégios geral e especial à 

luz do Código Civil 

                                           
548

 ―A restauração das falhas e/ou a complementação das lacunas se dará como deve ser, isto é, 
pela apresentação de novos projetos de lei que objetivem exatamente a superação desses pontos, 
na legislação nova. É certo que já se verifica a existência de projetos assim, três deles de autoria 
do próprio relator do Código Civil, o deputado Ricardo Fiúza. A Câmara dos Deputados se 
encontra, hoje, melhor equipada para essa fase posterior, de necessidade de alteração da nova 
lei, para adaptá-la convenientemente às necessidades e realidade brasileiras, graças à abertura 
que foi dada para uma sadia discussão com os juristas e docentes da USP, em dois grandes 
seminários para tanto organizados, por meio da Ouvidoria Parlamentar daquela Casa, presidida 
pelo deputado Luiz Antonio Fleury‖. HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. O novo 
Código Civil brasileiro. 20 a 23 de janeiro de 2003. Jornal da USP. Disponível em: 
<http://www.usp.br/jorusp/arquivo/2003/jusp628/pag02.htm>. Acesso em: 13 jul. 2017. 
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Após determinar que o crédito real prefere ao pessoal de qualquer espécie, 

que o crédito pessoal privilegiado prefere ao simples e que o privilégio especial 

prefere ao geral (art. 961), o CC define quais são os créditos pessoais dotados de 

privilégio especial (arts. 963 e 964) e quais os créditos pessoais dotados de 

privilégio geral (CC, art. 965). 

O art. 962 do CC dispõe que, quando concorrerem aos mesmos bens, e por 

título igual, dois ou mais credores da mesma classe especialmente privilegiados, 

haverá entre eles rateio proporcional ao valor dos respectivos créditos, se o 

produto não bastar para o pagamento integral de todos. 

  Porém, uma observação deve ser feita em relação ao referido dispositivo. É 

que, apesar da omissão do legislador, sua aplicação se dá exclusivamente no 

âmbito do concurso universal de credores, onde a par conditio creditorum se 

impõe, pois não haveria sentido falar-se em rateio proporcional ao valor dos 

respectivos créditos em se tratando de concurso de penhoras, pois, neste caso, o 

rateio deve respeitar a anterioridade de cada penhora – prior in tempore, potior in 

jure – e não os créditos inseridos na mesma classificação. 

Na sequência, ao estremar o privilégio geral do especial, o CC destaca que 

o privilégio especial só compreende os bens sujeitos, por expressa disposição de 

lei, ao pagamento do crédito que o mesmo favoreça, enquanto o geral 

compreende todos os bens não sujeitos a crédito real nem a privilégio especial 

(art. 963). 

Ocorre que o CC é contraditório ao relacionar os créditos sujeitos ao 

privilégio geral e ao especial. 

Sendo assim, apenas para citar alguns exemplos, o art. 964, VIII, do CC 

destaca que tem privilégio especial ―sobre o produto da colheita, para a qual 

houver concorrido com o seu trabalho, e precipuamente a quaisquer outros 

créditos, ainda que reais, o trabalhador agrícola, quanto à dívida dos seus 

salários [grifo nosso]‖.  

Ora, apesar de toda a dificuldade em se fixar um entendimento único acerca 

da correta classificação dos créditos no âmbito concursal, os créditos trabalhista e 

acidentário não deixam qualquer dúvida no que tange ao seu lugar de destaque 

no topo da pirâmide creditória, ou seja, pelo menos em relação a tais modalidades 
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de crédito há sintonia na doutrina, na jurisprudência e na legislação acerca de seu 

posicionamento hierárquico, seja no concurso particular, seja no universal. 

Ocorre que, ao mesmo tempo em que o CC informa que ―o crédito real 

prefere ao pessoal de qualquer espécie‖, o mesmo define que o crédito do 

trabalhador agrícola tem privilégio especial ―precipuamente a quaisquer outros 

créditos, ainda que reais‖, sendo evidente a contradição entre os dois 

dispositivos civilistas (arts. 961 e 964, VIII).  

Nesse caso, a fim de manter a coerência entre o CC, a CLT e a CF, seria 

preferível inserir-se uma ressalva no próprio art. 961 do CC (a exemplo do que 

ocorre no parágrafo único do art. 1.422 do mesmo diploma legal, que trata da 

preferência instituída em favor do crédito garantido por hipoteca e penhor), 

excetuando da regra estabelecida no caput as dívidas que, em virtude de outras 

leis, devam ser pagas precipuamente a quaisquer outros créditos, donde se 

incluem, obviamente, as verbas trabalhistas e acidentárias. 

No que tange ao privilégio geral, da mesma forma, a redação do CC afronta 

diversos dispositivos legais hierarquicamente superiores, além de prejudicar 

créditos com classificação superior, os quais não foram respeitados na disposição 

hierárquica determinada pelo dispositivo, pois a ordem de seus incisos 

representa, ao mesmo tempo, a hierarquia dos créditos envolvidos, conforme 

determina o caput do art. 965. 

De fato, o art. 965 do Código Civil determina que goza de privilégio geral, na 

ordem seguinte, sobre os bens do devedor:  

 

[...] II - o crédito por custas judiciais, ou por despesas com a arrecadação 
e liquidação da massa; ... VI - o crédito pelos impostos devidos à 
Fazenda Pública, no ano corrente e no anterior; ... VII - o crédito pelos 
salários dos empregados do serviço doméstico do devedor, nos seus 
derradeiros seis meses de vida [...] 

 

Ora, o inciso VII, referente aos ―salários dos empregados do serviço 

doméstico do devedor‖, pelos motivos já expostos linhas acima, jamais poderiam 

ter sido classificados em tal posição, pois o crédito trabalhista, repita-se, tem sua 

preferência garantida no topo da hierarquia creditória, não havendo qualquer 

dissonância a respeito no âmbito legal, doutrinário ou jurisprudencial, estando 
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evidentemente em franco descompasso a modulação oferecida pelo CC em 

relação a tal modalidade de crédito. 

Da mesma forma o inciso VI, ao determinar que o crédito pelos impostos 

devidos à Fazenda Pública goza de privilégio geral sobre os bens do devedor. 

Ora, é sabido que o crédito fazendário prefere a todos os demais, à exceção 

do crédito trabalhista, acidentário e, no âmbito falimentar, aos créditos com 

garantia real até o limite do valor do bem gravado. Aliás, o próprio CTN, 

recepcionado pela CF na qualidade de lei complementar, determina, em seu art. 

186, que o crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza 

ou o tempo de sua constituição, ―ressalvados os créditos decorrentes da 

legislação do trabalho ou do acidente de trabalho‖. 

Assim, modular-se o crédito fazendário como se fosse dotado de mero 

privilégio geral sobre os bens do devedor, como o fez o inciso VI do art. 965 do 

CC, representa flagrante afronta, por parte de uma lei ordinária (CC), a uma lei 

complementar hierarquicamente superior (CTN), sendo passível, portanto, de 

impugnação judicial. 

Por fim, determina o inciso II, do art. 965, do CC, que goza de privilégio geral 

sobre os bens do devedor o crédito por custas judiciais ou por despesas com a 

arrecadação e liquidação da massa. 

Quanto às custas judiciais, as mesmas são devidas ao erário, razão pela 

qual deverá ser utilizado o mesmo raciocínio referente aos impostos devidos à 

Fazenda Pública (CC, art. 965, VI), ou seja, tal crédito prefere a todos os demais, 

à exceção do crédito trabalhista e acidentário, lembrando que, no âmbito 

falimentar, as custas recebem o tratamento de crédito extraconcursal (LRF, art. 

84, III), sendo, portanto, satisfeitas com precedência sobre os demais créditos 

sujeitos à falência. 

No que tange às ―despesas com a arrecadação e liquidação da massa‖ (CC, 

art. 965, II, parte final), tal expressão não guarda relação com o concurso 

especial, mas com o universal. 

Nesse aspecto, caso o concurso universal seja falimentar, a norma de 

regência migrará do CC para a LRF, sendo certo que esta classifica as despesas 

com arrecadação, administração, realização do ativo e distribuição do seu 
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produto, no âmbito dos ―créditos extraconcursais‖ (art. 84, III), sendo tais créditos 

imunes ao rateio principal previsto no art. 83 da Lei de Quebras, pois participam 

de um rateio próprio, regido pelo art. 84 do mesmo diploma legal. 

Sendo assim, conclui-se que o disposto na parte final do inciso II do art. 965 

do CC só tem aplicação na seara da insolvência civil. 

 

 

6.1.11 Do concurso especial de credores na Justiça do Trabalho 

 

  Conforme destaca Pedro Paulo Teixeira Manus549, se no âmbito do Direito 

do Trabalho não há previsão legal para a instauração do concurso de credores, 

por outro lado também não há qualquer impedimento em sua instalação no âmbito 

da Justiça Especializada. 

  Por seu turno, Mauro Schiavi550 sustenta que os créditos trabalhistas não 

têm preferência entre si, razão pela qual entende que, recaindo diversas penhoras 

dessa natureza sobre o mesmo bem pertencente ao devedor comum, receberá 

em primeiro lugar o credor que primeiro efetuou a constrição judicial, nos termos 

dos arts. 797, 908 e 909 do CPC/2015, salvo, excepcionalmente, a aplicação dos 

princípios da equidade e da razoabilidade, quando o magistrado poderá 

determinar a reunião das demandas versando sobre o mesmo tema manejadas 

em desfavor do devedor comum, ocasião na qual será realizada uma única hasta 

pública para todos os bens do executado. 

  Havendo penhora concorrente entre a justiça comum (estadual ou federal) 

e a Justiça do Trabalho, o concurso poderá ser processado no âmbito de qualquer 

delas, a depender do juízo que primeiramente levar o bem à hasta pública, o qual 

estará prevento, e contanto que seja preservada a preferência dos créditos 

oriundos da relação de trabalho em detrimento das demais verbas processadas 

perante a justiça comum. 

 

 

                                           
549

 In: SCHIAVI, Mauro. Manual de direito processual do trabalho. 10. ed. De acordo com o 
Novo CPC. São Paulo: LTr, 2016, p. 1231. 
550

 Ibidem. 
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6.1.12 Direitos metaindividuais 

 
 

  No que tange à execução dos créditos metaindividuais Valter Vechiato551 

esclarece que ―havendo concorrência entre direito difuso (indeterminalidade de 

sujeitos) com direito individual homogêneo (determinalidade de sujeitos), os 

titulares deste têm preferência na execução sobre o pagamento‖. 

  Tal raciocínio encontra respaldo no art. 99 do CDC552, o qual determina 

que: ―Em caso de concurso de créditos decorrentes de condenação prevista na 

Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985 e de indenizações pelos prejuízos individuais 

resultantes do mesmo evento danoso, estas terão preferência no pagamento‖.  

 

 

6.1.13 Padronização da classificação dos créditos no concurso particular de 

credores 

 

Parece haver sintonia, na doutrina e na jurisprudência, acerca do 

enquadramento do crédito trabalhista no âmbito do concurso particular de 

credores. No entanto, o mesmo não ocorre no que tange ao conflito entre o 

crédito tributário e o crédito amparado por garantia real, conforme se destaca das 

opiniões externadas por juristas do porte de Arruda Alvim, Araken de Assis, 

Eduardo Arruda Alvim e Daniel Amorim Assumpção Neves553: 

 

Para fins de solução da controvérsia, convém destacar os ensinamentos 
de Arruda Alvim, Araken de Assis e Eduardo Arruda Alvim em que 
estabelecem a ordem de recebimento dos credores no concurso de 
preferência: 1º) titular de crédito trabalhista até o limite de 150 salários 
mínimos (art. 83 da Lei n. 11.101/05), 2º) o titular de direito real, 3º) 
credores fiscais e 4º) titulares de créditos com privilégio especial (art. 
964 do CC) (Comentários ao Código de Processo Civil, GZ, 2012, p. 
1136). (destaques constantes no original) 

 
 

Daniel Amorim Assumpção Neves, reunindo as interpretações sobre o 
concurso singular de credores, explica o seguinte: 1º) créditos 

                                           
551

 Penhora e expropriação. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2008, p. 317. 
552

 BRASIL (1990). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8078.htm>. Acesso 
em: 14 jul. 2017. 
553

 TJSP, Agravo de Instrumento n. 2149951-15.2015.8.26.0000 – Comarca de Tatuí - 4ª Câmara 
de Direito Privado - Rel.: Des. Hamid Bdine – data do julgamento: 05/11/2015 – votação unânime. 
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trabalhistas, limitados a 150 salários mínimos, 2º) créditos tributários, 3º) 
crédito condominial, 4º) crédito com garantia real, 5º) crédito com 
garantia especial e 5º) crédito com garantia geral (Manual de Direito 
Processual Civil, volume único, Método, 2009, p. 672). (destaques 
constantes no original) 
 

Segundo o magistério de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhardt e 

Daniel Mitidiero554, a ordem de preferência creditória é a seguinte: 1º) créditos 

oriundos da legislação do trabalho, limitados a 150 salários mínimos por credor, e 

os decorrentes de acidentes do trabalho (art. 83, I, da LRF e art. 186 do CTN); 2º) 

créditos tributários (art. 186 do CTN); 3º) crédito com garantia real até o limite do 

valor do bem gravado (art. 961 do CC); 4º) créditos com privilégio especial (art. 

964 do CC); e créditos com privilégio geral (art. 965 do CC). 

Data venia, a doutrina de Arruda Alvim, Araken de Assis e Eduardo Arruda 

Alvim não se sustenta, posto que arrimada exclusivamente na LRF, quando, na 

verdade, o texto trata da ―ordem de recebimento dos credores no concurso de 

preferência‖, ou seja, se refere ao concurso de preferências, particular ou especial 

de credores e não ao concurso universal. 

Em outras palavras, apesar de ter como fonte subsidiária a LRF, o 

concurso particular de credores, em nosso sentir, tem luz própria, razão pela qual 

não depende da legislação falimentar para a fixação da ordem de preferências, 

mas, somente, aplica a referida lei em situações específicas. 

O mesmo raciocínio é válido para a doutrina de Daniel Amorim Assumpção 

Neves, a qual aplica parcialmente a legislação falimentar, mas, ainda assim, de 

forma incorreta, pois confunde os dois institutos e inverte a ordem hierárquica dos 

créditos, dificultando ainda mais a árdua tarefa de compreender o cipoal de 

informações que cercam o tema. 

A lição do professor Daniel Amorim, com o merecido respeito, limitou o 

crédito trabalhista a 150 salários mínimos, mesmo teto estabelecido pela LRF (art. 

83, I), com o que discordamos, posto que tal limitação, dada por legislação 

especial, só se aplica ao empresário e no âmbito do processo falimentar. 

                                           
554

 Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, 
p. 838. 
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Em outras palavras, fora do âmbito falimentar, não há falar em limitação do 

crédito do trabalhador em face da ausência de dispositivo legal a amparar tal 

raciocínio. 

Em segundo lugar Daniel Amorim elenca os créditos tributários. Ocorre que 

tal raciocínio é curioso, posto que, desta feita, o mestre abandonou a LRF, a qual, 

se fosse aplicada, indicaria para o posto os créditos com garantia real até o limite 

do valor do bem gravado (art. 83, II). Apesar disso, o enquadramento da verba em 

segundo lugar está em sintonia com a atual jurisprudência, pois, apesar de 

defensável a posição dos que prestigiam a verba condominial quando confrontada 

com crédito tributário, a jurisprudência tem se inclinado majoritariamente para a 

preferência do segundo, seja no âmbito do TJSP, seja no do STJ. 

Em terceiro lugar, Amorim indica o crédito condominial, com o que 

concordamos, posto que tal raciocínio se encontra em sintonia com a Súmula 478 

do E. STJ, a qual determina o seguinte: ―Na execução de crédito relativo a cotas 

condominiais, este tem preferência sobre o hipotecário‖. 

Em quarto lugar, Daniel Amorim destaca, corretamente, o crédito com 

garantia real; em quinto o crédito com ―garantia especial‖ e, finalmente, o crédito 

com ―garantia geral‖, os quais, em nosso entender, se referem aos créditos com 

privilégio especial e com privilégio geral, respectivamente. 

Porém, ao que parece, Daniel Amorim se esqueceu da última modalidade 

de crédito, aquele desprovido de qualquer garantia ou privilégio, qual seja, o 

crédito quirografário. 

Da mesma forma, e sempre com a devida vênia, a lição de Luiz Guilherme 

Marinoni, Sérgio Cruz Arenhardt e Daniel Mitidiero também não se sustenta, pois 

não se pode, simplesmente, transportar para o concurso especial conceitos 

oriundos do direito empresarial, devendo haver uma criteriosa filtragem de tais 

informações de forma a se garantir, cientificamente, a integridade dos alicerces 

que informam esta peculiar espécie de concurso. 

Sendo assim, pelas razões já expostas, apesar de concordarmos com a 

classificação, em primeiro lugar, dos créditos oriundos da legislação do trabalho e 

do acidente do trabalho, não podemos concordar com a limitação do valor dos 

primeiros a 150 salários mínimos por credor como fazem Marinoni, Arenhardt e 
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Mitidiero. Concordamos com o restante da classificação sugerida pelos autores, 

apesar de entendermos que a mesma deixou de explorar itens controvertidos, a 

exemplo da verba condominial, dos honorários advocatícios, da verba alimentar, 

etc. 

Em face das lições doutrinárias supra e da pesquisa jurisprudencial 

efetuada pelo autor, o mesmo sugere a pirâmide abaixo como modelo para a 

correta distribuição do crédito no concurso particular de credores, representando 

a ordem de vocação creditória à luz da legislação, doutrina e jurisprudência 

atuais: 

 

 
Figura 10 – Ordem de classificação dos créditos no concurso particular de 
credores 
Fonte: Elaborada pelo autor (2017). 
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  As verbas constantes dos três patamares superiores da pirâmide 

representam os créditos superprivilegiados (conforme Figura 8). Dessa forma, o 

ápice da pirâmide é composto pelos créditos de natureza alimentar, quais sejam: 

a) crédito alimentar stricto sensu; b) crédito trabalhista; c) crédito acidentário e d) 

honorários advocatícios, podendo o concurso, a depender do entendimento do 

magistrado, ser resolvido de forma conjunta e pro rata em relação ao valor de 

cada quinhão, ou, ainda, privilegiar o crédito alimentar stricto sensu em detrimento 

das demais verbas alimentares, eis que estas, ao contrário daquela, são 

derivadas do trabalho exercido por seu titular. Em seguida, constam dois outros 

créditos superprivilegiados nesta ordem: crédito tributário e crédito condominial. 

Em quarto lugar surge o crédito amparado pelos direitos reais de garantia, 

lembrando que o valor do crédito que ultrapassar o valor do bem que o garante 

deve ser reclassificado como quirografário. Em seguida é a vez dos créditos 

pessoais privilegiados – especial e geral – conforme determinado pelo Código 

Civil e legislação especial. O crédito pessoal simples ou quirografário finaliza a 

ordem de classificação creditória no âmbito do concurso particular de credores, 

sendo certo que, neste ponto, a ordem de vocação creditória passará a ser ditada 

pela legislação processual, eis que o êxito do credor irá depender da 

anterioridade da penhora que o aproveita. 
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CONCLUSÃO 

  

 

  A incidência de diversas penhoras sobre o mesmo bem não acarreta, 

automaticamente, a deflagração do concurso universal de credores, pois este 

pressupõe, ainda, a falência ou a insolvência civil do devedor.  

  Havendo várias penhoras sobre o mesmo bem e concorrendo apenas 

credores quirografários, a execução será realizada no interesse do exequente que 

efetuou a primeira penhora, a qual lhe confere o direito de preferência sobre o 

produto da expropriação do bem penhorado. 

 Satisfeito o crédito preferencial, o valor que eventualmente sobejar será 

colocado à disposição do credor que efetuou a segunda penhora até a sua 

satisfação e assim por diante até a satisfação de todos os credores ou o 

esgotamento do valor apurado. 

  Destaca-se que tal preferência, de natureza processual, é condicionada à 

anterioridade da penhora e à ausência de títulos legais de preferência em disputa, 

quais sejam, os privilégios e os direitos reais, cuja preferência, fincada no direito 

material, se sobrepõe à primeira. 

  O concurso particular não visa reunir todos os credores, nem, tampouco, 

excutir todos os bens do executado, que são características da execução 

universal555, mas, tão somente, vincular os exequentes cujo crédito perante o 

executado é garantido por um mesmo bem. 

  Nesse sentido Salvatore Satta556 destaca que: 

 

Ciò non significa che l‘espropriazione sia concursuale o collettiva: questo 
carattere dipende unicamente dalla strutura del processo, dal fatto cioè 
che esso sia originariamente organizzate per la soddisfazione di tutti i 
creditori e con tutto il patrimonio; significa soltanto che l‘espropriazione, 
anche si condotta nel‘interesse di un singolo creditore, e per sua 
iniziativa, non può non tener conto del fatto che tutti i creditori hanno 
eguale diritto di partecipare all‘espropriazione medesima. 

 

                                           
555

 TJSP, Súmula 44: A pluralidade de credores não constitui pressuposto da falência. 
556

 Op. cit., p. 68-69. 
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  Assim, conclui-se que o concurso de preferências, mero incidente da 

execução, se localiza no núcleo da demanda onde se verificou a expropriação 

judicial de determinado bem integrante do patrimônio do devedor comum. 

  Diferentemente, o concurso universal pode se dar através da decretação 

da falência ou da insolvência civil, que se traduzem em procedimentos autônomos 

destinados à arrecadação dos bens passíveis de penhora existentes no 

patrimônio do devedor comum e a realização do ativo, cujo produto será 

destinado à satisfação, total ou parcial, dos créditos habilitados. 

  No âmbito concursal particular, verificada a ausência de créditos dotados 

de preferência material, privilégios e direitos reais, a ordem de vocação creditória 

se dá entre os credores quirografários, de acordo com a anterioridade da penhora 

e independentemente de seu registro, em homenagem ao brocardo latino prior in 

tempore, potior in jure. 

  Por seu turno, no concurso universal de credores a penhora ou sua 

anterioridade nada representam, pois a regra supra é substituída por outra, a par 

conditio creditorum, a qual determina que os credores receberão de acordo com a 

classificação de cada crédito e, dentro de cada classificação, de forma 

proporcional ao montante do crédito. 

  Assim, na execução universal o credor que se encontra na mesma classe 

que seu concorrente receberá proporcionalmente de acordo com o montante de 

seu crédito, respeitando-se, naturalmente, a preferência dos credores cujos 

créditos estejam melhor classificados no concurso. 

  Tal procedimento, ao distribuir de forma pro rata o valor arrecadado com a 

expropriação dos bens do devedor, privilegia a igualdade de condições no rateio, 

pelo menos no âmbito da classe a qual pertença o credor contemplado, não 

obstante o risco de o mesmo nada receber a depender do grau de classificação 

de seu crédito e das disponibilidades da massa. 

  Por outro lado, a sistemática adotada no âmbito do concurso universal 

prejudica os créditos cuja classificação se aproxime da base da pirâmide de 

preferências, os quais, provavelmente, nada receberão, pois o valor arrecadado 

frequentemente é absorvido pelos créditos melhor classificados no concurso. 



261 
 
  O concurso particular de credores é privado, fato que, a depender das 

circunstâncias, pode levar a desequilíbrios no que tange aos demais credores não 

convidados a participar do rateio. 

  Dessa forma, é possível que todo o patrimônio do devedor seja expropriado 

dentro da mesma ou de algumas demandas judiciais particulares, sem que os 

demais credores tenham ciência do procedimento e, consequentemente, sem que 

tais credores possam habilitar seus créditos no certame. 

  Para tanto, basta que não seja instaurada a execução universal através de 

uma das modalidades disponibilizadas pela lei (falência, insolvência civil ou 

liquidação extrajudicial). 

  Nessa hipótese, pode ocorrer que todos os bens do devedor comum sejam 

expropriados e o valor arrecadado seja distribuído apenas entre alguns credores, 

a exemplo do próprio exequente e dos eventuais credores de obrigações 

amparadas por garantia real, os quais, por determinação legal, serão, 

necessariamente, intimados da penhora (CPC, art. 799, I). 

  Assim, é perfeitamente possível que, em caso de inércia, voluntária ou não, 

dos credores superprivilegiados, especialmente dos credores trabalhistas e dos 

credores fiscais cujos tributos não tenham relação com o bem expropriado, não se 

sub-rogando, automaticamente, no valor arrecadado, tais créditos, que seriam 

regularmente contemplados pela preferência se tivessem ciência da demanda 

judicial, deixem de sê-lo justamente pelo caráter privado do concurso especial, o 

qual dispensa os credores diretamente interessados de intimar terceiros não 

imediatamente relacionados com o devedor comum ou com o bem a ser licitado. 

  A exclusão de tais credores interessa, diretamente, aos integrantes do 

concurso particular, os quais, obviamente, não têm qualquer pretensão de 

convidar outros credores, especialmente os superprivilegiados, a participar do 

rateio. 

  Tal procedimento, do ponto de vista jurídico, não é, obviamente, o que 

melhor atende a aplicação da lei, especialmente quando se sabe que, nesse 
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mister, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem 

comum, conforme determina o art. 5º da LINDB557. 

  Ora, um dos fins sociais da lei é que sejam atendidos, prioritariamente, os 

credores dotados de preferência em desfavor dos quirografários, o que não é, no 

rigor da palavra, amplamente observado no âmbito do concurso particular de 

credores. 

  No entanto, o argumento contrário é igualmente válido, pois, se todos os 

credores do devedor comum fossem convidados a manifestar seu interesse na 

habilitação do crédito, não se estaria diante do concurso particular, mas do 

universal. 

  Por outro lado, como se sabe, no âmbito do concurso particular somente 

um ou alguns bens pertencentes ao devedor é objeto de penhora e expropriação 

e não todo o patrimônio do devedor, o que, também por este ângulo, justifica a 

limitação do procedimento aos credores imediata e juridicamente vinculados ao 

devedor comum, pois nem todo o acervo patrimonial será atingido, o que, em 

tese, resguardaria os demais credores que eventualmente não participaram do 

concurso. 

  Dessa forma, conforme o próprio nome diz, tratando-se do concurso 

particular de credores, não há necessidade de intimação de terceiros que não os 

especialmente designados pela lei, a exemplo do credor hipotecário, o qual tem o 

direito de habilitar seu crédito na execução alheia independentemente do 

ajuizamento ou da penhora do bem objeto da garantia, além do direito à 

adjudicação e à participação no rateio do valor arrecadado, sendo competente 

para o processamento do concurso o juízo onde se verificou a primeira 

penhora558. 

  A competência para o processamento e julgamento da falência e da 

insolvência civil, ao contrário, seguem as regras processuais determinadas pela 

                                           
557

 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del4657compilado.htm>. 
Acesso em: 04. jun. 2017. 
558

 ―Competente para processar e julgar o rateio é o juízo em que se efetivou a primeira penhora 
ou pré-penhora (retro, 265.4). É a tradição do nosso direito, existindo explícita previsão no art. 
1.018 do CPC de 1939. Mostra-se inconveniente localizar a competência no juízo que realizou a 
alienação coativa, conforme se entendia sob o estatuto revogado‖. ASSIS, Araken de. Manual ..., 
13. ed., p. 913. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del4657compilado.htm
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legislação própria, devendo a primeira ser aforada no local do principal 

estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que tenha sede fora do 

Brasil559 e a segunda no domicílio do devedor560. 

  O concurso particular de credores se limita aos credores vinculados ao 

bem penhorado, seja através da penhora, do direito real de garantia que o afeta 

ou do privilégio, enquanto o concurso universal envolve indistintamente todos os 

credores do devedor comum e todos os bens passíveis de penhora constantes de 

seu patrimônio. 

 Portanto, no concurso particular de credores o produto obtido a partir da 

expropriação dos bens do devedor comum deverá ser rateado entre os 

concorrentes. 

  Tal rateio deve respeitar a ordem de vocação creditória estabelecida pela 

lei, devendo ser contemplados, em primeiro lugar, os credores munidos de título 

legal à preferência oriundo do direito material (privilégio ou direito real) e, após, os 

credores quirografários, observando-se a anterioridade de cada penhora. 

  Em seguida, a sorte da execução dependerá do grau de satisfação do 

crédito de cada interessado, de forma que, se todos forem satisfeitos, será extinta 

a execução e o valor que eventualmente sobejar será disponibilizado ao devedor. 

  Caso contrário, a execução será suspensa em face da inexistência de 

outros bens passíveis de penhora no patrimônio do devedor, sem prejuízo do 

requerimento da insolvência civil ou da falência do devedor, caso se trate de 

empresário ou de sociedade empresária. 

  Com tais considerações, conclui-se que a legislação brasileira prevê a 

convivência pacífica de ambos os tipos de concurso: o concurso universal, onde 

atuam todos os credores do devedor comum, sendo espécies a falência, a 

insolvência civil e a liquidação extrajudicial e o concurso particular, especial ou de 

preferências, onde atuam somente os credores quirografários e, acidentalmente, 

eventuais credores preferenciais autorizados pela legislação, destacando-se a 

preferência oriunda do direito material em detrimento da preferência processual 

gerada pela constrição judicial representada pela penhora. 
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 LRF, art. 3º. 
560

 CPC/2015, art. 46. 
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  Tal raciocínio parece simples à luz do art. 961 do CC, quando o mesmo 

determina que o ―crédito real prefere ao pessoal de qualquer espécie; o crédito 

pessoal privilegiado, ao simples; e o privilégio especial, ao geral.‖  

  No entanto, tal harmonia é apenas aparente, pois os créditos pessoais 

superprivilegiados superam a preferência de diversos outros créditos dotados, em 

princípio, de preferência superior. 

  Um dos exemplos mais emblemáticos se encontra na jurisprudência do 

STJ561, quando a Corte definiu que o crédito condominial tem preferência sobre o 

crédito hipotecário. 

  Outro exemplo, oriundo do mesmo tribunal562, definiu que a hipoteca 

firmada entre a construtora e o agente financeiro não tem eficácia perante os 

adquirentes do imóvel, independentemente se anterior ou posterior à celebração 

da promessa de compra e venda. 

  Tais emanações da jurisprudência ferem, frontalmente, o disposto na 

legislação civil, pois esta determina que o crédito real prefere ao pessoal de 

qualquer espécie.563 

  Percebe-se que o CC é peremptório, inibindo qualquer outra interpretação 

que não a superioridade do crédito real quando em confronto com o pessoal, de 

forma que, havendo um crédito de natureza real concorrendo com outro de 

natureza pessoal, o primeiro deverá, sempre, ser satisfeito em primeiro lugar, em 

detrimento do crédito pessoal. 

  No entanto, citando apenas os dois exemplos supra, é possível perceber 

que o STJ desconsiderou o teor literal do CC e imunizou o crédito pessoal em 

relação ao crédito real, trazendo insegurança jurídica especialmente ao mercado 

imobiliário. 

  No âmbito legislativo, a dificuldade também se apresenta, devendo o 

pesquisador, na busca da hierarquia creditória ideal, estar atento não apenas ao 

CC, mas, também, à CF, à CLT, ao CTN, etc. 

                                           
561

 Súmula 478: ―Na execução de crédito relativo a cotas condominiais, este tem preferência sobre 
o hipotecário‖. 
562

 STJ, Súmula 308: ―A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou 
posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes 
do imóvel‖. 
563

 CC, art. 961. 
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  A propósito, o conceito de crédito pessoal ―superprivilegiado‖ inclui uma 

extensa gama de créditos, a exemplo dos trabalhistas, acidentários, alimentares, 

condominiais e tributários. O crédito real inclui a hipoteca, o penhor, a alienação 

fiduciária e a anticrese. O créditos pessoais privilegiados abrangem as 

modalidades geral e especial. Por fim, o crédito simples ou quirografário 

representa a base da pirâmide hierárquica das preferências creditórias. 

  Além da CF, do CC, do CPC, do CTN, da CLT, da LRF, diversos outros 

dispositivos tratam do tema e o informam, a exemplo da LEF, do EOAB, da 

legislação referente às desapropriações por utilidade pública (Decreto-Lei n. 

3.365/41), do decreto que autorizou o funcionamento de associações de 

poupança e empréstimo e instituiu a cédula hipotecária (Decreto-Lei n. 70/66), da 

legislação referente ao crédito rural (Decreto-Lei n. 167/67) e ao crédito industrial 

(Decreto-Lei n. 413/69), do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei n. 7.565/86), etc. 

  Portanto, além da forte influência da jurisprudência, observa-se que a 

matéria se encontra dispersa em inúmeros dispositivos legais, exigindo do 

estudioso que tenha em mente os fundamentos da preferência creditória, não 

esquecendo que, a depender da situação do devedor (insolvente, falido, ou, 

simplesmente, inadimplente), a aplicação da legislação ao caso concreto poderá 

divergir, a exemplo do que ocorre com o crédito respaldado pela garantia real 

quando confrontado com o crédito tributário, pois, no ambiente falimentar, o 

crédito real prefere ao tributário, o que não ocorre nos limites do concurso 

particular de credores, onde o crédito tributário, incluindo o previdenciário, se 

sobrepõe ao crédito real. 

 Segundo a legislação pátria, o destino da execução individual pode variar a 

depender das circunstâncias apuradas no caso concreto, circunstâncias estas 

relacionadas à existência ou inexistência de bens passíveis de penhora no 

patrimônio do devedor, bem como à possibilidade, ou não, de que tais bens 

venham a satisfazer, ainda que parcialmente, o crédito do exequente. 

  Paralelamente, é necessário ter-se em mente que, além da execução 

individual, pode ocorrer a existência contemporânea de diversas outras 

execuções individuais em desfavor do mesmo devedor. 
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  Nessa hipótese, diferentes consequências poderão surgir, a exemplo da 

suspensão da execução em face da ausência de bens passíveis de penhora, a 

instauração do concurso particular de credores, o requerimento de falência ou 

insolvência civil do devedor, a decretação de sua liquidação extrajudicial nos 

casos previstos em lei, etc. 

 Instaurando-se o concurso particular de credores, o valor apurado com a 

expropriação do bem do devedor comum não será entregue a qualquer credor, 

mas depositado judicialmente, pois será objeto de rateio. 

  Na oportunidade, o rateio deverá respeitar a eventual existência de 

credores preferenciais (privilegiados ou amparados por garantia real), os quais 

têm prioridade no recebimento do crédito. 

  Acaso ausentes créditos dessa natureza, o produto será distribuído na 

forma determinada pelo CPC em vigor564. 

  Tratando-se de mero incidente vinculado à execução, o concurso particular 

ou especial de credores visa, exclusivamente, ao rateio do produto obtido a partir 

da expropriação do bem do devedor comum e se encerra por decisão 

interlocutória. 

 Percebe-se que, seja na hipótese da execução individual, seja na 

pluralidade de execuções, o valor dos bens passíveis de penhora constantes do 

patrimônio do devedor pode, ou não, ser suficiente a honrar todos os 

compromissos assumidos pelo mesmo. 

 Na execução individual, constatada a inexistência de bens passíveis de 

penhora no patrimônio do devedor, o credor poderá optar entre: a) requerer a 

suspensão da execução; ou b) requerer a falência do devedor (caso se trate de 

empresário ou de sociedade empresária) ou sua insolvência civil (nos demais 

casos), sem prejuízo da decretação da liquidação extrajudicial na hipóteses 

previstas em lei. 

                                           
564

 CPC/2015. Art. 908. Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será 
distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências. § 1º No caso de 
adjudicação ou alienação, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter 
rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência. § 2o Não 
havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-
se a anterioridade de cada penhora. 
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  Havendo pluralidade de credores e de penhoras sobre o mesmo bem, 

poderá ser requerida, ainda, a instauração do concurso particular de credores, 

lembrando que, se os bens penhorados forem suficientes à satisfação de todas as 

obrigações envolvidas, não haverá, propriamente, concurso de credores, eis que 

ausente o conflito de interesses, mas mero ajuste contábil através da distribuição 

do produto apurado entre os credores, de acordo com o quinhão de cada um, e, 

eventualmente, a disponibilização do que sobejar ao devedor comum. 

  É importante lembrar que, se instaurado o concurso universal, a 

anterioridade da penhora deixa de ter qualquer importância, posto que cada 

crédito assumirá a preferência outorgada pela lei material e não mais pela norma 

processual. 

  Além disso, ao contrário do que ocorre com o concurso particular de 

credores, a execução universal requer um procedimento específico e dependente 

da manifestação dos credores e, eventualmente, do próprio devedor. 

  Por outro lado, a exemplo do que ocorre com os créditos trabalhista e 

tributário, o privilégio do crédito não dispensa seu titular do prévio ajuizamento e 

da penhora do mesmo bem cujo produto da expropriação se encontra em disputa. 

Dessa forma, havendo privilégio em virtude da natureza do crédito, deverá 

o credor privilegiado, como condição para o exercício de sua preferência, 

demonstrar não só que promoveu a execução, mas que penhorou o mesmo bem 

objeto da constrição judicial alheia, com exceção, repita-se, do credor amparado 

por garantia real. 

Diante da pluralidade de penhoras sobre o mesmo bem, deve ser analisado 

se há crédito privilegiado dentre os pretendentes ao recebimento do crédito. Caso 

contrário, a preferência será decidida de acordo com a regra processual da 

anterioridade da penhora. 

Não se justifica a ausência da ressalva relativa aos créditos pessoais 

superprivilegiados no art. 961 do Código Civil, posto que tal ausência é prejudicial 

ao destinatário da referida norma, o qual, quando da penhora ou expropriação 

judicial do bem afetado, pode ser surpreendido pela preferência de outros créditos 

superprivilegiados a turvar-lhe a garantia. 
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 Em conclusão, ressalvadas as regras próprias do concurso universal, 

propõe-se que, no âmbito do concurso particular de credores, a hierarquia 

creditória observe a seguinte ordem: a) crédito pessoal superprivilegiado (sendo 

os mais comuns: alimentar stricto sensu, trabalhista, acidentário, tributário, 

honorários advocatícios e verba condominial); b) crédito real; c) crédito pessoal 

privilegiado especial; d) crédito pessoal privilegiado geral; e e) crédito pessoal 

simples ou quirografário. 
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