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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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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. 
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  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. 

                                           
559

 LRF, art. 3º. 
560

 CPC/2015, art. 46. 



264 
 
  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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