
 Direito das Coisas II  

 

http://professorhoffmann.wordpress.com | 15 

 

3. DIREITOS REAIS DE GARANTIA 
 
3.1. Aspectos gerais e finalidades  
- Quais são os direitos reais de garantia?  
- Qual é a finalidade dos direitos reais de garantia?  
- Qual é a diferenças das garantias reais para as garantias pessoais, como aval e fiança?  
 

 
 
3.2. Elementos históricos  
- Pessoa respondia com o corpo  
- Primeira forma de garantia real 

> Lex paetelia papíria em 326 a.C.: bem distinto que ficava em poder do credor.  
> Caiu em desuso pela desonestidade do credor 

- Segunda forma de garantia real: pignus  
> Bem ficava com o credor, mas o devedor poderia se valer dos interditos.  

- Posteriormente: hypotheca, de origem grega.  
 
3.3. Características  
- Seqüela: que significa?  
- Preferência, ao que?  
 > Na atualidade, há uma migração para a utilização da alienação fiduciária: por 
qual razão isso ocorre?  
- Excussão: qual seu real significado?  

> Ao credor com garantia real, é assegurado o direito à coisa ou ao seu 
correspondente em valor?  

> Na anticrese, funcionalidade: execução ou retenção?  
> É permitida a cláusula comissória nos contratos de direito real?  
> Em sendo obrigatória a venda do bem, pode-se realizar mediante leilão 

extrajudicial?  
> Em sendo insuficiente o valor apurado: como fica o débito remanescente?  

- Indivisibilidade: garantia real grava a coisa por inteiro e em todas as suas partes  
> Cada prestação paga, há diminuição da garantia?  

 
3.4. Princípios  
- Publicidade ou registro  
- Especialização  
 

Classificação 

Modalidade 

Objeto 

Posse da coisa 

Penhor 

Móvel 

Regra: Credor 

Hipoteca 

Imóvel, navios e 
avião 

Devedor 

Anticrese 

Fruto 

Devedor 



 Direito das Coisas II  

 

http://professorhoffmann.wordpress.com | 16 

 

3.5. Privilégios  
- Qual a diferença entre os ‘privilégios’ e o direito real de garantia?  
 
3.6. Pressupostos objetivos do contrato  
- Quais são os pressupostos necessários no contrato?  
- A ausência da menção de requisito legal, torna o contrato nulo?  
 
3.7. Capacidade para constituição  
- Qual capacidade se reclama para a realização de tal contrato?  
- No entanto, reclama-se algo mais?  
 > Quando se tratar de bem em condomínio, quem deve concordar?  
- Pai pode dar em garantia, os bens dos filhos?  
- Relativamente aos bens do casal: quem pode dar em garantia:  

> Se se tratar de união estável, como fica? 
- Pai pode gravar de ônus bens seu em favor de descente?  
 
3.8. Objeto  
- Penhor, recai sobre coisa móvel  
- Anticrese, recai sobre os frutos e rendimentos do bem  
- Hipoteca, recai sobre o imóveis, navios e aeronaves  
- Bem de família: passível de ser dado em garantia?  
 
3.9. Remição das garantias reais  
- Como pode se dar a liberação da coisa?  
 
3.10. Vencimento antecipado da dívida 
- Vencimento ordinário é requisito contratual?  
- Em que hipóteses poderá ocorrer o vencimento antecipado?  
- Alguma outra possibilidade?  
 
3.11. Garantia assumida por terceiro  
- É possível que terceiro preste garantia real em favor de outrem?  


