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HIPOTECA 
 
5.1. Caracterização  
- Trata-se de um direito real de garantia?  
- Trata-se de direito principal ou acessório?  

> A invalidade da obrigação acessória implica na principal?  
- Trata-se de garantia indivisível, também?  
- O que se agrega à coisa dada em garantia, passa a fazer parte da garantia?  
- Trata-se de uma garantia temporária  

> expirado este prazo, sua renovação é possível?  
- Pode o devedor vender a coisa dada em hipoteca?  
- É necessário o registro da hipoteca:  
- É obrigatório a fixação do valor da coisa na escritura?  
 
5.2. Natureza e obrigações. Objeto da hipoteca 
- É direito real sobre coisa própria ou alheia, na forma do art. 1.225, inc. IX do CC/02 
- Despontam os seguintes direitos:  
 

 
 
5.3. Bens. Objeto da hipoteca  
- Os imóveis e os acessórios dos imóveis conjuntamente com eles 
 > pode haver penhor sobre a lavoura e hipoteca sobre a propriedade?  
- O domínio direto e o domínio útil: como assim?  
- As estradas de ferro: Tratamento especial nos arts. 1.502 a 1.505 do CC/02 
- Os recursos naturais a que se refere o art. 1.230, independentemente do solo onde se 
acham  
- Navios e aeronaves  
 > Não são bens móveis?  
 > Sua hipoteca é regida pelo CC/02?  
 > Quem leis são essas?  
- O direito de uso especial para fins de moradia e de uso: Lei nº 11.481/07 
- Propriedade superficiária 
 > Cochilo legislativo  
 > Prazo da hipoteca deve respeitar ao da propriedade superficiária  
- Constituição de nova hipoteca extingue à anterior?  
 

Direitos 

Pessoal

Obrigação principal

Valor que recai sobre a coisa 

Real

Obrigação acessória

É a coisa que representa o valor 
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5.4. Constituição da hipoteca 
 

 
 
- É necessário a outorga conjugal para a constituição de hipoteca?  
- A ausência da outorga, gera a nulidade da obrigação?  
- Instrumento  
 

 
 
- É possível a emissão de cédula hipotecária  
 
5.5. Pluralidade de hipotecas e insolvência do devedor  
- É possível a constituição de mais de uma hipoteca sobre o mesmo bem?  
- Se possível, o que é necessário observar?  
- Na qualidade de credor hipotecário em segundo grau, posso levar à excussão a coisa 
dada em garantia?  
 
5.6. Remição dos bens  
 

 
 
5.7. Efeitos da hipoteca  
- Quanto à pessoa do devedor  
- Quanto à pessoa do credor  

Constituição 

Convencional Legal 

Instrumento 

Público 

Navios 

(Lei nº 7.652/88) 

Particular 

SFH 

(Lei nº 4.380/64, art. 61, § 5º) 

Aeronaves

(Lei nº 7.565,86, art. 142) 

Remição 

Credor da 
hipoteca posterior

CC/02, art. 1.478

Adquirente do 
imóvel 

CC/02, art. 1.481

Pelo devedor ou 
familiares 

CC/02, art. 1.482

Massa falida ou 
credores 

CC/02, art. 1.483
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- Quando ao contrato em si mesmo  
- Quanto a terceiros  
- Quanto aos bens gravados  
- Quanto aos acessórios da dívida  
 
5.8. Hipoteca de dívida futura ou condiconada 
- Posso dar em garantia sem que tenha sido me outorgado o crédito imediatamente?  
 
5.9. Loteamento do imóvel dado em hipoteca ou condomínio edilício 

- Se parcelo/edifico edifício sobre imóvel urbano que se encontra hipotecado, os 
lotes/apartamento, passam a ser a garantia de pagamento da obrigação?  

 
5.10. Hipoteca legal  
- Do que se trata a hipoteca legal?  
- Esta forma de hipoteca depende de registro?  
- Qual o procedimento a ser observado a fim de constituir a hipoteca?  
- Em caso de insuficiência do valor, que deve ser feito?  
- É possivel a substituição do objeto gravado com o ônus?  
 
5.11. Hipoteca judiciária 
- Do que decorre a hipoteca judiciária?  
- Possui previsão legal no Código Civil?  
 
5.12. Hipoteca constituída no período suspeito da falência 
- LF, art. 129, inc. III: Não produzem efeitos relativamente à massa, tenha ou não o 
contratante conhecimento do estado econômico do devedor, seja ou não intenção deste 
fraudar credores: (...) III – A constituição de direito real de garantia, inclusive a retenção, 
dentro do termo legal, tratando-se de dívida contraída anteriormente; se os bens dados em 
hipoteca forem objeto de outras posteriores, a massa receberá a parte que devia caber ao 
credor da hipoteca revogada. 
 
5.13. Execução da dívida 
- Quando será efetuada a execução da obrigação principal?  
 
5.14. Exoneração da hipoteca pelo abandono do imóvel 
- Como posso me exonerar da dívida?  
- Procedimento  
 
5.15. Registro da hipoteca 
- Em que local devem as hipotecas ser registradas?  
- Há necessidade do disposto no art. 1.493 do CC/02?  

- Pode-se registrar duas hipotecas no mesmo dia?  
- Hipoteca existente e pendente de registro: CC/02, art. 1.495  
- Dúvida na legalidade do registro: CC/02 art. 1.496 
 
5.16. Extinção da hipoteca 
- Quais são as causas de extinção da hipoteca?  


