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1. Introdução
A legislação processual civil brasileira passou por algumas reformas
QRV~OWLPRVDQRVFRQÀUPDQGRXPDWHQGrQFLDTXHWHPRFRUULGRHP
diversos países, inclusive os europeus mais tradicionais, visando a atingir maior efetividade e celeridade na prestação jurisdicional.

Sabe-se que, para a sociedade em geral, não é a sentença que
VDWLVID]jVDVSLUDo}HVPDLRUHVGHMXVWLoDPDVVLPRVHIHLWRVGD
sentença na vida fático patrimonial dos cidadãos. Dessa forma,
seguindo a referida onda reformista, foram promulgadas as Leis
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QGHGHGH]HPEURGHHDQGHGHGH]HPEURGH7DLVOHLVWLQKDPRHVFRSRGHUHIRUPDURSURFHdimento de execução, tanto no âmbito da execução de sentença,
como da execução de título extrajudicial. Assim, buscou-se uma
PDLRUHÀFLrQFLDGRSURFHVVRGHH[HFXomRQR'LUHLWREUDVLOHLUR
O presente estudo vai analisar alguns aspectos em particular
da Lei nº 11.382/06, no que tange à reforma implementada
nos institutos da avaliação, da adjudicação e da alienação por
iniciativa particular, reforma esta que, segundo a exposição de
motivos dessa lei, auxiliaria o objetivo de conferir maior efetividade à execução.

2. Avaliação de bens penhorados
A avaliação é uma espécie de perícia na qual se atribui valor econômico
aos bens. Na execução, a avaliação é um ato processual indispensável
para determinar se a execução encontra-se total ou parcialmente garantida. É após a avaliação que se poderá decidir uma eventual redução ou
ampliação da penhora, para melhor se encaixar nos limites da responsabilidade do devedor.
1

Originalmente, o CPC previa a necessidade de um perito ser
UHVSRQViYHOSHODDYDOLDomRQRHQWDQWRQDSUiWLFDMiHUDRRÀFLDO
GHMXVWLoDTXHPID]LDDDYDOLDomR$/HLHQWUHWDQWR
1
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“A ampliação da penhora deve ser precedida da avaliação dos bens penhoUDGRVPHVPRSRUTXHWmRVRPHQWHDSyVWDOSURYLGrQFLDpTXHSRGHUiRMXL]
FRPPDLRUFRQYLFomRDIHULUDQHFHVVLGDGHGDPHGLGDµ 5(636367-
5HO0LQ)HOL[)LVFKHU $LQGD´$*5$92'(,167580(172(;(&8d®23(1+25$$03/,$d®2020(172352&(668$/ $'(48$'2 $9$/,$d®2 ,17(/,*È1&,$ '26 $576  (
SEGUINTES DO CPC O momento processual adequado para proceder às
PRGLÀFDo}HVGDSHQKRUDpDSyVDDYDOLDomRRÀFLDORSRUWXQLGDGHHPTXHUHVWDUiGHPRQVWUDGRjHYLGrQFLDVHREHPSHQKRUDGRpVXÀFLHQWHSDUDDWHQGHU
RGpELWRµ $,Q7-0*5HO'HV$OYLPDUGHÉYLOD
02/11/07).
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HVWDEHOHFHXDSRVVLELOLGDGHGRRÀFLDOGHMXVWLoDDYDOLDUREHP
penhorado, prevendo que o perito avaliador só seria nomeado
FDVRRRÀFLDOGHMXVWLoDQmRSXGHVVHSURFHGHUjDYDOLDomRSRU
GHSHQGHUGHFRQKHFLPHQWRVHVSHFLDOL]DGRV DUW- 
3RUVXDYH]D/HLQSUHVFUHYHXQRDUWGR&3&
TXHDDYDOLDomRDJRUDVHUiHPUHJUDHIHWLYDGDSHOR2ÀFLDOGH
-XVWLoDSRUPHLRGHDSUHVHQWDomRGHODXGRHVSHFtÀFR&RPD
DOWHUDomRGRVDUWLJRVH9GR&3&RRÀFLDOGH
justiça tem reconhecida a validade da sua avaliação para todos
os efeitos da execução, exceto quando (a) houver a necessidade
GHFRQKHFLPHQWRVHVSHFLDOL]DGRVSDUDVHGHWHUPLQDUDDYDOLDção, caso em que deverá ser designado perito avaliador, que
GHYHUiHQWUHJDUODXGRDYDOLDGRUQRSUD]RÀ[DGRQmRVXSHULRUD
GH]GLDVVRESRVVtYHOSHQDGHPXOWD DUWSDUiJUDIR~QLFR 
H E TXDQGRRYDORUDWULEXtGRSHORRÀFLDORXSHORH[HFXWDGR
em oferta espontânea ou em substituição
de bem penhorado
2
9 IRUDFHLWRSHORH[HTXHQWH No caso da aceitação do
valor estimado pelo executado, nem mesmo existirá laudo de
avaliação, porquanto será o mesmo dispensável.
Ainda, uma das principais mudanças decorrentes da reforma
do art. 680 do CPC é que “a avaliação deixou de ser uma proYLGrQFLDWRPiYHODSyVRHVJRWDPHQWRLQDSURYHLWDGRGRSUD]R
para embargos ou, o mais frequente, após o julgamento dos
embargos do devedor, para se tornar parte integrante de moPHQWR LQLFLDO GR SURFHGLPHQWR ORJR DSyV D FRQÀUPDomR GR
inadimplemento do executado pela não satisfação voluntária
GRFUpGLWRQRSUD]RGHWUrVGLDVGRDUWFDSXWµ
3

2

2

“Tendo a exequente concordado tacitamente com os valores atribuídos pelo
executado aos bens penhorados, já que não os impugnou oportunamente,
SUHFOXLX R VHX GLUHLWR GH ID]rOR LQFOXVLYH GH SOHLWHDU UHIRUoR GH SHQKRUDµ
5(6367-5HO0LQ)UDQFLVFR3HoDQKD0DUWLQV 
 0$&+$'2$QW{QLR&OiXGLRGD&RVWDCódigo de processo civil interpretado
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2.1 Requisitos do laudo de avaliação
O CPC passou a dispor que o laudo de avaliação, quando reali]DGRSHOR2ÀFLDOGH-XVWLoDVHMDHODERUDGRQRDWRGDSHQKRUD
e que conste do auto de penhora, ou, quando elaborado por
3HULWR QR SUD]R GHVLJQDGR HP DPERV FDVRV REVHUYDQGRVH
os requisitos mínimos que já estavam previstos na redação
RULJLQDOGR&3&+iGLYHUJrQFLDVGRXWULQiULDVTXDQWRDRIDWR
de se deveria o laudo de avaliação e o auto de penhora serem
lavrados em documento único, ou em peças separadas. Com
isso não deve se preocupar o intérprete, porquanto a intenção
do legislador foi a de estabelecer que tais atos processuais se
GrHP HP XP ~QLFR PRPHQWR 3RU ÀP D GRXWULQD UHVVDOWD D
necessidade de intimação das partes para que,4 desejando, se
manifestem ou impugnem o valor da avaliação .
No que toca à avaliação de bem imóvel, foi mantida a possibiliGDGHGHGLYLVmRGRLPyYHOHPIUDo}HVLGHDLVSDUDTXHVHSHQKRUHDSHQDVDSDUWHGREHPVXÀFLHQWHjJDUDQWLDGRGpELWRDVVLP
FRPRUHVWDUDPLQDOWHUDGDVDVGLVSRVLo}HVVREUHDSHQKRUDGH
títulos da dívida pública. A inovação, no parágrafo único do
DUWIRLDSHQDVSDUDÀFDUHYLGHQWHTXHQmRDSHQDVRSHULWR
PDVWDPEpPRRÀFLDOGHMXVWLoDSRGHDYDOLDURLPyYHODRVH
substituir a palavra “perito” por “avaliador”.

2.2 Requerimento de nova avaliação e dispensa do ato
Com relação à possibilidade de nova avaliação, a despeito da
mudança da redação do artigo 683 do CPC, a essência per-

4
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Edição. Barueri: Manole, 2007, p. 930.
1(9(6 'DQLHO $PRULP $VVXPSomR 5$026 *ODXFR *XPHUDWR )5(,5( 5RGULJR GD &XQKD /LPD 0D]]HL 5RGULJR 5HIRUPD GR &3&  QRYD
sistemática processual civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007,
p. 338.)
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maneceu a mesma,
continuando excepcionais as hipóteses que
5
D MXVWLÀFDP . Porém, além das três hipóteses previstas neste
DUWLJRGHYHRMXL]FRQFHGHUQRYDDYDOLDomRSRUDQDORJLDVHVH
FRQÀJXUDUDKLSyWHVHSUHYLVWDQRDUW,&DVRÀTXHFRPprovado, após a entrega do laudo de avaliação, que o perito
FDUHFHGHFRQKHFLPHQWRWpFQLFRRMXL]GHYHSHUPLWLUXPQRYR
laudo, feito por um perito substituto.
Também foi mantida a base do dispositivo que estabelece
RV FDVRV HP TXH p GLVSHQViYHO D DYDOLDomR 3RU VXD YH] D
Lei nº 11.382/06 revogou o inciso III do art. 684 do CPC,
de tal maneira que os bens de pequeno valor agora devem
VHUDYDOLDGRV)H]SRUEHPROHJLVODGRULQVWLWXLUWDOUHYRJDção, pois o antigo inciso III muito pouco contribuía para
a efetividade do processo. Isto porque o próprio conceito
GH´SHTXHQRYDORUµpGLVFXWtYHOJHUDQGRSRUYiULDVYH]HV
FRQIXV}HVHQWUHDVSDUWHVTXHWHQWDYDPVHHVTXLYDUGRLQFLVR,,,DRDÀUPDUTXHREHPSHQKRUDGR não era de pequeno valor e que, pois, merecia uma avaliação, apenas em caráter
procrastinatório. Com a reforma, tais bens se sujeitam à regra da
avaliação pelo meirinho.

2.3 A reforma no parágrafo único do art. 685
3RU ÀP GHQWUR GD VXEVHomR TXH WUDWD GD DYDOLDomR D /HL Q
11.382/06 alterou também o parágrafo único do art. 685 do
CPC. A alteração se dá pelo fato de que a praça não é mais, em
5

“Constatado que um dos executados que não foi intimado da penhora comSDUHFHX HVSRQWDQHDPHQWH QRV DXWRV WHQGR GHQWUH YiULDV Do}HV LQWHUSRVWR
recurso para este Tribunal que culminou no conhecimento parcial, é evidente
TXHVXSULGDUHVWRXDDXVrQFLDGHVXDLQWLPDomRTXDQWRDSHQKRUDUHDOL]DGD
,QH[LVWLQGRQRVDXWRVSURYDGHTXHR2ÀFLDOGH-XVWLoD$YDOLDGRUTXHpXP
VHUYLGRUKDELOLWDGRSDUDDUHDOL]DomRGDDYDOLDomRLQFRUUHXHPHUURTXDQGR
da lavratura do auto, não há por que determinar a repetição do ato. (AI nº
7-0*5HO'HV3HGUR%HUQDUGHV
173

Revista do CAAP - 2008

regra, a primeira tentativa de expropriação dos bens do deveGRU8PDYH]ÀQGDGRVRVSURFHGLPHQWRVGHSHQKRUDHDYDOLDomRGRVEHQVRXHYHQWXDLVUHGXo}HVRXDPSOLDo}HVGDSHQKRra, a execução por quantia certa entra na fase da expropriação
propriamente dita dos bens penhorados. Assim, a alteração da
H[SUHVVmR´RMXL]PDQGDUiSXEOLFDURVHGLWDLVGHSUDoDµSDUD´R
MXL]GDUiLQtFLRDRVDWRVGHH[SURSULDomRGHEHQVµWRUQDPDLV
compatível o presente dispositivo com o espírito da reforma
como um todo, que visa a dar maior preferência à adjudicação e
à alienação por iniciativa particular ao invés das hastas públicas.

3. Da adjudicação
)HLWDVDVFDEtYHLVFRQVLGHUDo}HVVREUHDSHQKRUDHDDYDOLDomR
cumpre tratar da expropriação do bem penhorado, que é o ato
pelo qual o bem deixa de pertencer ao executado e passa a
se constituir numa das formas de satisfação da obrigação do
crédito do exequente, seja pela conversão em dinheiro para a
entrega ao exequente ou pela entrega do próprio bem ao exequente, em um ato denominado adjudicação.
Pode-se notar que a Lei nº 11.382/06 desejou dar uma maior
amplitude e importância ao instituto da adjudicação. Isto resta facilmente comprovado pela reforma do art. 647 do CPC,
que confere prioridade à adjudicação sobre as outras formas
expropriatórias.
6

Adjudicação, que antes era a arrematação do bem penhorado
6
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PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código
GH3URFHVVR&LYLO7RPR; $UWVD 5LRGH-DQHLUR)RUHQVH
“em sentido de movimento processual, é a submissão do bem penhorado ao
procedimento da alienação ao público e em sentido de estática processual é
assinação do bem,
que foi posto em hasta pública, ao lançador que ofereceu
7
maior lanço”. 7+(2'252-Ó1,25+XPEHUWR$5HIRUPDGD([HFXomR
GR7tWXOR([WUDMXGLFLDO²/HLQ5LRGH-DQHLUR(G)RUHQVH
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em garantia de um crédito pelo próprio credor da dívida garantida pelo bem, passou a ser “o ato executivo expropriatório,
SRUPHLRGRTXDORMXL]HPQRPHGR(VWDGRWUDQVIHUHREHP
penhorado para o exequente ou para outras pessoas a quem a
lei confere preferência na aquisição”.7
Ressalte-se, nesse ponto, apenas a título elucidativo, que não há
que se confundir o ato adjudicação, ora tratado, com a Ação de
Adjudicação Compulsória na qual, “diante da recusa do proPLWHQWHDRXWRUJDURFRQWUDWRGHÀQLWLYR RMXL] SURIHUHVHQWHQoDTXHRVXEVWLWXLHSURGX]HPIDYRUGRSURPLVViULRWRGRV
os efeitos jurídicos que deveriam ser gerados pela declaração
sonegada pelo devedor inadimplente”.8
A adjudicação tal como antes era prevista pelos arts. 714 e 715
do CPC era um instituto praticamente sem uso na sistemática
processual brasileira. Excepcionalmente um credor adjudicaria
XPEHPDSyVDUHDOL]DomRGHXPDSUDoDHPTXHHOHSUySULR
tivesse a oportunidade de arrematar o bem por um valor até
mesmo inferior ao da avaliação. De acordo com o art. 714 –
agora revogado – era necessário que a praça tivesse sido encerrada sem licitante para que o credor requeresse fosse adjudicado o bem, ao valor constante do edital da praça.
Para tentar tornar mais atraente o ato da adjudicação do bem e,
com isso, conferir maior celeridade ao procedimento da execuomRRFRUUHUDPWUrVVLJQLÀFDWLYDVPXGDQoDVQRUHJUDPHQWRGR
LQVWLWXWR´ DHOLPLQDomRGRWtWXORGDVXEVHomRGDUHIHUrQFLD
2007, p. 117.
 7+(2'252-Ó1,25+XPEHUWR$5HIRUPDGD([HFXomRGR7tWXOR([WUDMXGLFLDO²/HLQ5LRGH-DQHLUR(G)RUHQVHS
 7+(2'252-Ó1,25+XPEHUWR7XWHODHVSHFtÀFDGDVREULJDo}HVGHID]HUHQmRID]HU-XV1DYLJDQGL7HUHVLQDDQRQDEU'LVSRQtYHO
HP KWWSMXVXROFRPEUGRXWULQDWH[WRDVS"LG !$FHVVR HP 
de abril de 2008.
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j¶LPyYHO·FRPRTXHVHWRUQRXFDEtYHODDGMXGLFDomRGHTXDLVTXHU EHQV   R GHVDSDUHFLPHQWR GR WH[WR GHVWH GLVSRVLWLYR
LQDXJXUDO²DUW$²GRUHTXLVLWRGD¶SUDoDVHPODQoDGRU·
R TXH ID] D DGMXGLFDomR QmR GHSHQGHU PDLV GH KDVWD S~EOLFD
IUXVWUDGDTXHGHSHQGLDSRUVXDYH]GDSXEOLFDomRGHHGLWDLV
 DDPSOLDomRGRVOHJLWLPDGRVjDGMXGLFDomRSHODUHIHUrQFLD
expressa ao cônjuge, descendentes e ascendentes do executado, o que implicou o desaparecimento do instituto da remição,
revogados que foram os artigos 787 a 790 deste CPC.”9 Notase, também, que o tratamento da adjudicação continua no mesPRFDStWXOR,9GR&3&TXHDQWHVHVWDYDSRUpPpGHVORFDGD
da seção II, que tratava do pagamento do credor, para dentro
GDVHomR,MXQWRFRPDVGLVSRVLo}HVGDH[SURSULDomRGHEHQV

3.1 Requisitos e legitimidade para requerer a adjudicação
Como requisitos da adjudicação o CPC prevê a necessidade de
requerimento do interessado
e que este ofereça valor não infe10
rior ao da avaliação VHQGRTXHQRFDVRGRYDORUGREHPXOtrapassar o valor executado, caberá ao adjudicatário depositar a
GLIHUHQoDHPMXt]R(VVHUHTXHULPHQWRGRLQWHUHVVDGRHPDGMXGLFDUGHYHVHUIHLWRDWUDYpVGHSHWLomRGLULJLGDDRMXL]GDFDXVD
nesta mesma peça deve estar estipulado o valor oferecido pelo
9 0$&+$'22EFLWS
10 ´$*5$92 '( ,167580(172 $'-8',&$d®2 5($/,=$'$
6(0 $9$/,$d®2 $78$/,=$'$ '26 %(16 3(1+25$'26
,03266,%/,'$'(/(,1$872(,9$'2'((5520$7(5,$/,1(;,67È1&,$'(&2,6$-8/*$'$$DGMXGLFDomRHDODYUDWXUDGRUHVSHFWLYRDXWRUHDOL]DGDVQDYLJrQFLDGD/HLQGHYHPVHU
precedidas de prévia avaliação judicial, de forma a ser lícito ao credor pleiteála, levando-se em consideração que não poderá este oferecer preço inferior ao
da avaliação. O erro material é corrigível a qualquer momento, sem ofensa à
FRLVDMXOJDGDµ $,Q7-0*5HO'HV-RVp$QW{QLR
Braga, 16/02/08)
176

Revista do CAAP - 2008

bem. Tão logo seja requerida e efetuada a adjudicação, e sendo
o preço do bem superior ao do crédito, deve o adjudicatário
GHSRVLWDUHPMXt]RDGLIHUHQoDGHDFRUGRFRPRDUW$
1º. Tal preceito normativo estabelece ainda que, se o valor do
crédito for superior ao dos bens, prosseguirá a execução pelo
saldo remanescente.
,PSRUWDQWHREVHUYDomRpTXHHPFHUWDVVLWXDo}HVRDGMXGLFDWiULRGHYHUiUHDOL]DURGHSyVLWRGHWRGRRYDORUGREHPDGMXGLFDGR´pRFDVR
em que concorre com outros credores com penhora anterior à sua ou
com preferência legal sobre o bem adjudicado”. O exequente apenas
VHUiVDWLVIHLWRHPSDUWHRXLQWHJUDOPHQWHGHSRLVGHUHDOL]DGRVRVGLreitos dos credores preferenciais, caso haja alguma sobra. Dessa forma,
pois, é imprescindível a observância da regra do concurso de credores
do art. 711 do CPC.
11

Nesse ponto, podem surgir algumas dúvidas. Quando houver
mais de uma penhora incidindo sobre o mesmo bem, qual o
MXt]RFRPSHWHQWHSDUDSURFHGHUjDGMXGLFDomRGREHPSHQKRrado? Neste caso, como será observada a ordem legal de preferência dos créditos garantidos? Se, no caso em questão, todos os credores fossem quirografários, não deve ser levado em
conta quem penhorou primeiro o bem. Todos têm o direito de
disputar a adjudicação do mesmo bem. Não se trata, pois, de
quem irá levantar o dinheiro, mas sim de quem vai adjudicar.
Para levantar o dinheiro, entra em cena a sistemática do concurso de credores, obedecendo ao tratamento dispensado aos
credores preferenciais. Porém no caso de serem todos credores quirografários, deve-se entender que irá levantar o dinheiro
quem averbou primeiro a penhora.
11 7+(2'252-Ó1,25+XPEHUWR$5HIRUPDGD([HFXomRGR7tWXOR([trajudicial, cit., p. 118.
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Daí a importância da reforma no art. 698 do CPC, que agora estabelece a necessidade da intimação, por meio idôneo e
FRPSHORPHQRVGH]GLDVGHDQWHFHGrQFLDGRVHQKRULRGLUHWR
do credor com garantia real ou com penhora anteriormente
averbada, para que possa se efetuar corretamente a adjudicação
ou a alienação do bem penhorado. Caso não ocorra essa intimação obrigatória do art. 698, o procedimento deve ser tido
como nulo se requerido por essas pessoas não intimadas, seja
na forma de embargos de terceiro ou através de ação autônoma (art. 486 do CPC).
1mRIRLHVWDEHOHFLGRSUD]RFHUWRSDUDUHTXHULPHQWRGDDGMXGLcação, e como esta poderá ser requerida por diversos sujeitos,
WHPVHTXHGHYHUiVHUDJXDUGDGRXPSUD]RPtQLPRGHFLQFRGLDV
(art. 185 do CPC) para o exercício desta faculdade, antes de se
GHVLJQDUKDVWDS~EOLFD2PDLVFRUUHWRVHULDRPDJLVWUDGRÀ[DU
XPSUD]RSDUDTXHHYHQWXDLVLQWHUHVVDGRVH[HUoDPDRSomRSHOD
DGMXGLFDomRGRVEHQV1mRpHVWHSUD]RIDWDORXSUHFOXVLYRMiTXH
a adjudicação é forma preferencial de expropriação. Os interessados têm o ônus de tomar conhecimento do certame e buscar
exercer o direito que lhes é facultado pelo § 2º do art. 685A,
LQGHSHQGHQWHPHQWHGHTXDOTXHULQWLPDomRSRLVQmRVHMXVWLÀFD
paralisar o andamento da execução apenas para que sejam intimados os familiares do devedor e todos os demais legitimados.
2H[HTXHQWHpTXHPQDPDLRULDGDVYH]HVSRGHWHULQWHUHVVH
na adjudicação do bem penhorado para ver, de uma maneira mais ágil, satisfeito seu crédito contra o executado. Porém,
conforme se depreende do art. 685A e seus parágrafos não é
ele o único legitimado a requerer a adjudicação. Também pode
UHTXHUrODRFUHGRUFRPJDUDQWLDUHDOLQGHSHQGHQWHPHQWHGH
WHU DMXL]DGR H[HFXomR GHVGH TXH ÀTXH VDEHQGR GD SHQKRUD
VREUH R EHP SRGH UHTXHUHU DR MXt]R D VXD DGMXGLFDomR 'D
mesma forma os credores concorrentes com penhora sobre
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o mesmo bem podem requerer a adjudicação, mesmo que a
expropriação já esteja se dando no processo do outro credor
concorrente.
É também legitimado para requerer a adjudicação qualquer sócio, no caso de penhora sobre quota da sociedade. Tal como
já dispunham as regras societárias e a maioria dos contratos
sociais, o § 4º do art. 685A repetiu expressamente que haja a
SUHIHUrQFLDQDDTXLVLomRHPLJXDOGDGHGHFRQGLo}HVSDUDRV
GHPDLV VyFLRV RX VHMD DQWHV GD DGMXGLFDomR VHUi QHFHVViULR
YHULÀFDU VH RV VyFLRV UHPDQHVFHQWHV QmR GHVHMDP DGTXLULU DV
quotas. Se estes optarem por adquiri-las, não haverá adjudicação, mas alienação das quotas e a conversão destas em dinheiro
e a posterior entrega deste ao exequente. A sociedade, então,
deverá ser intimada para que seus sócios, sabendo do requeriPHQWRGHRXWURLQWHUHVVDGRSDUDDGMXGLFDUDVTXRWDVHPMXt]R
exerçam o referido direito de preferência.
3RU ÀP R DUWLJR $  HVWDEHOHFH TXH DOpP GRV OHJLtimados já expostos supra, a adjudicação poderá ser feita a
outras pessoas como o cônjuge, descendentes e ascendentes
do executado, quando então para o credor terá o efeito de
alienação dos bens a terceiros com a respectiva entrega do
dinheiro (preço). A remição, conforme prevista anteriormenWH QR &3& Vy DXWRUL]DYD D LQWHUYHQomR GRV IDPLOLDUHV DSyV
a arrematação ou adjudicação dos bens. Agora, a adjudicação pode ser requerida pelo cônjuge, pelos descendentes ou
ascendentes tão logo seja avaliado o bem, antes mesmo da
UHDOL]DomRGHKDVWDS~EOLFD
Com essa alteração imposta pela Lei nº 11.382/06 o instituto
GD UHPLomR GRV EHQV FRQVWULWDGRV SHUGHX D UD]mR GH H[LVWLU
Daí a revogação explícita dos artigos 787 a 790 do Código de
Processo Civil.
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O direito de adjudicação não é garantido ao executado – assim
como a antiga remição de bens dos artigos 787 e seguintes do
CPC – posto que este tem à sua disposição o mecanismo da
remição da execução, ou seja, caso não efetue o pagamento até
o terceiro dia após a citação, antes da adjudicação ou alienação
dos bens penhorados pode o executado remir a execução, paJDQGRRXFRQVLJQDQGRDLPSRUWkQFLDDWXDOL]DGDGDGtYLGDPDLV
juros, custas e honorários advocatícios (art. 651), caso queira
manter os bens consigo. Deve o executado pagar todo o valor
do débito (ato conhecido como remição da execução) e não o
valor de um ou alguns bens, como é o caso da remição prevista
como direito do cônjuge, descendentes e ascendentes (art. 685$ TXHDOHLDJRUDGHÀQLXFRPRXPDKLSyWHVHGHDGMXGLFDomR
Estabelece o art. 685A, § 3º, que havendo mais de um pretendente à adjudicação proceder-se-á entre eles a licitação. Reali]DGDHVWDVHKRXYHUHPSDWHHQWUHRVSUHWHQGHQWHVDSUHIHUrQcia será do cônjuge, descendente ou ascendente, nesta ordem,
como opção para a família conservar os bens que lhe pertence,
FDVRTXHLUDHWHQKDFRQGLo}HV

3.2 Aperfeiçoamento formal do procedimento adjudicatório
'HÀQLGDVDVTXHVW}HVUHODWLYDVDRSURFHGLPHQWRDGMXGLFDWyULR
será lavrado auto de adjudicação. O deferimento do pedido de
DGMXGLFDomR²HWRGDVDVGHPDLVTXHVW}HVGHFLGLGDVQHVVHSURFHGLPHQWR ² SRVVXL QDWXUH]D GH GHFLVmR LQWHUORFXWyULD DSyV
a qual será lavrado Auto de Adjudicação pelo Escrivão, não
havendo mais que se falar em sentença de adjudicação (antigo
DUW 1RFDVRGHLQFRQIRUPLVPRFRPHVWDVGHFLV}HVGHYH
ser manejado o agravo de instrumento, seja pela presença do
periculum in mora, seja pela inadequação do agravo retido no
caso concreto.
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$RÀQDOGDVXEVHomRTXHWUDWDGDDGMXGLFDomRRDUW%LPS}H
a novidade de que a própria lavratura e assinatura do auto já basta para se considerar perfeita a adjudicação. Não há que se falar
mais, como visto, em sentença de adjudicação. Sendo bem móvel
DTXHVWmRVHÀQGDFRPDH[SHGLomRGHXPPDQGDGRGHHQWUHJDDR
adjudicante. Sendo bem imóvel, será expedida uma carta de adjuGLFDomRSDUDVHUOHYDGDQRFDUWyULRGHUHJLVWURGHLPyYHLVDÀP
de que se opere a transferência da propriedade. Nessa carta deve
constar a descrição do imóvel, com remissão à sua matrícula e
registros, a cópia do auto de adjudicação e a prova de quitação do
imposto de transmissão. Nesse ponto, o parágrafo único do art.
685B foi claro ao prever a obrigatoriedade do recolhimento deste
imposto, evitando quaisquer dúvidas que pudessem surgir. Não
GL] R UHIHULGR GLVSRVLWLYR TXH GHYH VHU FRPSURYDGD D TXLWDomR
de todos os eventuais débitos tributários do executado – como o
IPTU em atraso, p. ex. – mas apenas o imposto de transmissão.
Dessa forma, “débitos tributários acaso existentes, relativos ao
imóvel ou ao seu antigo dono, subrogam-se no preço acaso
recolhido no processo. O bem arrematado ou adjudicado nas
DOLHQDo}HVMXGLFLDLVSDVVDDRDUUHPDWDQWHRXDRDGMXGLFDQWHOLvre de ônus tributários, que não sejam os decorrentes da próSULDWUDQVPLVVmRRSHUDGDHPMXt]Rµ12

4. Da alienação por iniciativa particular
Além da preferência pela adjudicação, em primeiro lugar, como
forma de expropriação do bem penhorado, a Lei nº 11.382
prescreveu a alienação particular do bem como segunda opção,
preferencial à alienação em hasta pública, conforme se depreende dos artigos 647 e 686, do CPC.13
12 7+(2'252-Ó1,252EFLWS
13 ´$*5$92'(,167580(172$/,(1$d®2325,1,&,$7,9$3$5TICULAR POSSIBILIDADE Não havendo interesse por nenhum dos legi181
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Portanto, em não havendo interesse do credor receber o bem
diretamente em adjudicação, o inciso II do artigo 647 e o novo
artigo 685C do CPC criaram uma alternativa que informalmente já vinha sendo praticada, que consiste em convidar posVtYHLVLQWHUHVVDGRVQRVEHQVDFRPSDUHFHUHID]HUVXDRIHUWD-i
previa o CPC, no art. 700 – agora revogado – a possibilidade
da intermediação de corretores na alienação de imóveis penhorados. Porém, conforme se mostrará, a criação do art. 685& WRUQRX PHQRV ULJRURVD H PDLV YDQWDMRVD D XWLOL]DomR GHVWH
novel instituto.
São as principais vantagens da alienação por iniciativa partiFXODUVREUHDDQWLJDSUHYLVmRGRDUW´D WUDWDVHGHÀJXUD
mais ampla porquanto compreende, além da intermediação de
FRUUHWRUDDOLHQDomRSHOD¶SUySULDLQLFLDWLYD·GRH[HTXHQWHE D
alienação por iniciativa particular não convive com a publicaomRGHHGLWDLV YDUW F DDSURYDomRGDSURSRVWDDSUHVHQtada não depende da concordância das partes”.14
A alienação por iniciativa do particular é a opção dada ao exequente, caso este não queira a adjudicação direta dos bens, e
poderá ser feita diretamente pelo exequente ou por um corretor credenciado perante a autoridade judiciária (art. 685C, do
CPC). Essa novidade do direito processual civil brasileiro já
possui tratamento em códigos processuais de outros países,
como no caso da Itália (art. 532 do Codice di Procedura Civile)
e Portugal (art. 904º do Código de Processo Civil Português),
entre outros.
WLPDGRVHPDGMXGLFDURVEHQVSRGHVHUHTXHUHUVHMDDH[SURSULDomRUHDOL]DGD
por meio de Alienação por Iniciativa Particular. Essa modalidade tem prefeUrQFLDHPUHODomRj$OLHQDomRHP+DVWD3~EOLFDFRQVWLWXLQGRHQWmRDVHgunda classe de técnicas expropriatórias” (Agravo nº 1.0024.01.0852325/001,
7-0*5HO'HV2VPDQGR$OPHLGD 
14 0$&+$'22EFLWS
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4.1. Condições a serem observadas no procedimento
A alienação deve ocorrer num determinado período amparada
SRUSXEOLFLGDGHLQIRUPDGDHDXWRUL]DGDSHOR-XL]SDUDTXHDV
FRQGLo}HVHLQIRUPDo}HVDVHUHPHVWLSXODGDVSHORPDJLVWUDGR
(preço mínimo, formas de pagamento, garantia e comissão de
corretagem artigo 685C, §1º) sejam conhecidas e divulgadas ao
maior número possível de interessados.
Esperase que a publicidade a ser dada para a proposta de alienação por iniciativa do particular contemple a publicidade na
Internet, posto que a usual obrigação da publicação de editais
em jornais foi substituída pela obrigatoriedade da indicação da
“forma de publicidade” que o exequente ou corretor pretenda
XWLOL]DU GRDUWLJR& 
A experiência forense demonstra que a alienação em hasta pública é um procedimento de difícil consecução. No mais das
YH]HV RV OHLO}HV H DV SUDoDV VmR IUXVWUDGRV SHOD DXVrQFLD GH
interessados.
'HVVDPDQHLUDpEHPPDLVSURYiYHOTXHVHFRQVLJDUHDOL]DUD
expropriação do bem penhorado por iniciativa particular, com
DXWLOL]DomRGHPpWRGRVPDLVHÀFD]HVHPHQRVRQHURVRVQRTXH
GL]UHVSHLWRjVWpFQLFDVGHQHJRFLDomRHSXEOLFLGDGH3RUWDQWR
QDHVWLSXODomRGDVGLVSRVLo}HVDTXHVHUHIHUHRDUW&
QmRGHYHRPDJLVWUDGRÀ[DUUHJUDVGHSXEOLFLGDGHDVFRQGLo}HV
de pagamento e as garantias de maneira muito rígida, de modo
que acabe por desestimular essa opção que o exequente possui.
,VVR WRUQDULD HP TXHVWmR GH HÀFLrQFLD HVWD IRUPD GH H[SURpriação algo semelhante à alienação em hasta pública.
Para facilitar e dar mais efetividade a alienação particular, pode
o exequente já indicar, na sua petição de requerimento, todas
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HVVDVFRQGLo}HVGRDUW&VDEHQGRGHVGHORJRTXHR
preço da alienação não pode ser inferior ao da avaliação do
bem15$tRMXL]SRGHUiDFHLWDURXQmRHVVDVFRQGLo}HVRIHUHFLGDVSHORH[HTXHQWHSRUTXDQWRSRVVXLRSRGHUGHÀ[iODV0DV
a proposta do exequente, principalmente quando auxiliado por
um corretor, pode servir de base para o magistrado, que não é
especialista no assunto.
$LQGDFRPUHODomRDRSUHoRPtQLPRRHQVLQDPHQWRGH/XL]
5RGULJXHV:DPELHU7HUH]D$UUXGD$OYLP:DPELHUH-RVp0LJXHO *DUFLD 0HGLQD GHYH VHU WUD]LGR DR GHEDWH $GPLWHP RV
doutrinadores a possibilidade de, havendo acordo entre exeTXHQWH H H[HFXWDGR R MXL] H[SURSULDU R EHP SHQKRUDGR SRU
XPSUHoRDEDL[RGDDYDOLDomR$ÀUPDPTXH´RYDORUGDDOLHnação não pode ser inferior ao da avaliação (art. 685C, §1º, c/c
art. 680). Pensamos, todavia, que nada impede que alienação se
de por valor inferior ao da avaliação, se com isso concordar o
16
executado”.
'HYHUiVHUÀ[DGDSHORMXL]XPDFRPLVVmRGHFRUUHWDJHPMXQWDPHQWHFRPDQRPHDomRGRSURÀVVLRQDO$UHPXQHUDomROHYDUiHPFRQVLGHUDomRRVXVRVORFDLVHDQDWXUH]DGRQHJyFLR
15 ´$*5$92'(,167580(172(;(&8d®2$/,(1$d®2325,1,&,$7,9$3$57,&8/$5*5$1'('(&8562'(7(032(175($
'$7$'$$9$/,$d®2($'$7$'$$/,(1$d®21(&(66,'$'(
'( 129$ $9$/,$d®2 0(125 21(526,'$'( '2 '(9('25
5(&8562 3529,'2(P IDFH GR GHFXUVR GH PDLV GH  WUrV  DQRV HQWUH
a data da avaliação e da determinação da alienação por iniciativa particular,
DÀJXUDVH SHUIHLWDPHQWH SRVVtYHO D GHWHUPLQDomR GH QRYD DYDOLDomR D ÀP GH
DWXDOL]DURYDORUGREHPSHQKRUDGReGHFRQKHFLPHQWRS~EOLFRTXHQRV~OWLPRVDQRVEHQVLPyYHLVWrPVRIULGRJUDQGHYDORUL]DomRVHPSUHXOWUDSDVVDQGR
RtQGLFHGHFRUUHomRPRQHWiULDµ $JUDYRQ7-0*
Rel. Des. Nicolau Masselli, 18/04/07).
16 :$0%,(5/XL]5RGULJXHV:$0%,(57HUH]D$UUXGD$OYLP0(',1$
-RVp0LJXHO*DUFLD%UHYHVFRPHQWiULRVjQRYDVLVWHPiWLFDSURFHVVXDOFLYLO
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 157.
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DSOLFDQGRVH QR FDVR R DUW  GR &yGLJR &LYLO ([S}H R
SURI +XPEHUWR 7KHRGRUR -~QLRU TXH ´DGRWDGD D DOLHQDomR
SRU FRUUHWRU FUHGHQFLDGR VXD FRPLVVmR DSURYDGD SHOR MXL]
incluir-se-á nos custos processuais
da execução a serem supor17
tados pelo executado”. Porém, posicionamento contrário já
FRQVWRXGHGHFLVmRSURIHULGDSHOR7ULEXQDOGH-XVWLoDGH0LQDV
18
Gerais. De toda forma, da decisão que nomeia o corretor e
À[DVXDUHPXQHUDomRFDEHUiUHFXUVRGHDJUDYRGHLQVWUXPHQWR
(art. 522 e seguintes do CPC).
Ainda em reforma operada pela Lei nº 11.382, o art. 698 do
CPC estipula que, visando a tutelar direitos de preferência devem ser intimados, do pedido de alienação por iniciativa particular, os demais credores com penhora averbada ou com garantia real, bem como o senhorio direto da coisa. Como visto,
esse requisito também deve ser cumprido na adjudicação.

3URFHGLPHQWRVÀQDLVGDDOLHQDomRSRULQLFLDWLYD
particular
2DUWLJR&FXLGDGDIRUPDOL]DomRGRDWRTXHH[SURpriará judicialmente o bem penhorado através da alienação por
17 7+(2'252-Ó1,252EFLWS
18 ´(0(17$ (;(&8d®2 %(0 &21675,72 $/,(1$d®2
,1,&,$7,9$ '2 3$57,&8/$5 ² &255(725 &2175$7$d®2
&20,66®2 '(&255(7$*(0(;(&87$'20(125 21(526,'$'(3266Ì9(/,03266,%,/,'$'(1mRpFRHUHQWHFRPRSULQFtSLR
da menor onerosidade possível impor ao devedor ônus que inexiste na adjudicação ou na alienação por hasta pública, e que seria imposto ao executado
conforme o arbítrio do credor, que pode livremente optar por qualquer uma
das três formas de expropriação. (...) Todavia, diferentemente do pretendido
pelo agravante, não há falar na possibilidade de que a remuneração do corretor seja suportada pelo devedor, posto que na execução vigora o princípio da
menor onerosidade possível. Assim, seria incoerente que o executado arcasse
com a corretagem oriunda do procedimento de alienação por iniciativa do
particular, quando na alienação em hasta pública não teria de suportála” (AI
Q7-0*5HO'HV6HOPD0DUTXHV 
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iniciativa particular. O termo de alienação é ato a ser praticado
SHORHVFULYmRGRMXt]R DUW,GR&3& HGHYHUiFRQWDU
FRPDDVVLQDWXUDGRMXL]GRH[HTXHQWHGRDGTXLUHQWHHVHHVWLver presente, do executado. Nota-se que a assinatura do executado é apenas facultativa, o que impede que o devedor exerça
TXDOTXHUSURFUDVWLQDomRQRPRPHQWRÀQDOGDH[SURSULDomR
Da mesma forma que na adjudicação, se tratando de bem móvel
a questão se resolve com a expedição de um mandado de entrega
ao adquirente. Caso o bem expropriado seja imóvel, será expedida
XPDFDUWDGHDOLHQDomR3RUWDQWRDHÀFiFLDHDYDOLGDGHGDDOLHQDção por iniciativa particular só ocorrem com a lavratura do termo.

4.3. Regulamentação pelos Tribunais de Justiça
Além do exposto, o §3º do artigo 685C faculta aos Tribunais
a regulamentação do procedimento da alienação por iniciativa
particular. Possibilita também a adoção de meios eletrônicos
para a alienação, seguindo a tendência bem sucedida dos preJ}HVHOHWU{QLFRVMiDGRWDGRVSDUDDVFRPSUDVGR(VWDGRQRV
VLVWHPDGHOLFLWDo}HV1RHQWDQWRDWpRPRPHQWRQmRSRGHVHU
YHULÀFDGRLQLFLDWLYDGHQHQKXP7ULEXQDOQHVVHVHQWLGR
9HULÀFDQGRRGHWDOKDPHQWRGRSDUiJUDIR~QLFRGRDUWLJR
$pSRVVtYHODJXDUGDUTXHLQVWLWXLo}HVGRSUySULR(VWDGRRUJDQL]HPRVVtWLRVRXVHMDPLQFOXtGRVQDVSUySULDVSiJLQDVGRV
tribunais seção destinada para a publicação de editais da alienação em hasta pública de que fala o artigo 687, §3º e também
SDUDDDOLHQDomRGHEHQVFRQVWULWRVHPH[HFXo}HVMXGLFLDLV
A exemplo de sistemas e programas criados pelo Banco do
%UDVLOSDUDRVSUHJ}HVHOHWU{QLFRVRVSUySULRV7ULEXQDLVSRderão valer-se de seus próprios sítios na Internet ou poderão
liberar o anúncio e a alienação destes bens para os lances, em
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sítios privados, de forma semelhante ao funcionamento dos
sítios de comércio livre e leilão privado.
$SRVVLELOLGDGHGHODQFHVYLUWXDLVSUDWLFDPHQWHGLVSRQLELOL]DR
bem a ser adquirido a qualquer interessado que tenha acesso à
Internet, ampliando sobremaneira as chances de que a alienação se converta em dinheiro e satisfaça o crédito do exequente
HWUD]HQGRXPDWUDQVSDUrQFLDLQpGLWDDRVLVWHPDGHH[HFXo}HV
brasileiro. Sem dúvida, seria um reforço ao princípio da publicidade que é imperativo em todos os meios de expropriação
judicial de bens.

5. Conclusão
Pretendeu o legislador, com a reforma da execução no processo
FLYLOEUDVLOHLURLQÁXHQFLDUDOLEHUGDGHGRGHYHGRUID]HQGRFRP
que o ato do pagamento ocorra de uma maneira mais ágil. A verdade é que a norma não pode mudar a realidade sempre. Na exeFXomRQDPDLRUSDUWHGDVYH]HVVHRGHYHGRUQmRWLYHUSDWULP{QLR
HGLJDPRVERDYRQWDGHLVVRSRGHGLÀFXOWDUHPPXLWRDFHOHULGDde, independentemente das normas que tratam do procedimento.
Porém, a reforma da execução operada no Brasil não foi apenas pontual. Ela buscou alterar todo o procedimento, de modo
TXHDHIHWLYLGDGHVHDPSOLDVVHQmRDSHQDVQDIDVHÀQDOGDH[Hcução, que é a expropriação dos bens penhorados e a satisfação
do crédito do exequente.
Conforme visto neste estudo, o regime da expropriação sofreu
YiULDV DOWHUDo}HV TXH PHVPR QmR VHQGR VXÀFLHQWHV SDUD GDU
uma garantia de que o credor será satisfeito, contribuiu e muiWRSDUDTXHLVVRDFRQWHoDGHXPDPDQHLUDEHPPDLVHÀFLHQWH
,VWRÀFDFODURQDRSomRGROHJLVODGRUHPDOWHUDUDRUGHPOHJDO
dos meios de expropriação, conferindo maior relevância aos
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institutos da adjudicação e da alienação por iniciativa particular
sobre a hasta pública. Dessa forma, não há dúvidas de que a
reforma se pautou pelos princípios da efetividade e celeridade,
HPKDUPRQLDFRPRVLGHDLVFRQVWLWXFLRQDLV2VUHÁH[RVGHVVDV
mudanças já estão sendo notados pelos operadores do Direito,
e têm sido bastante proveitosos.
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7+(2'252 -Ó1,25 +XPEHUWR 7XWHOD HVSHFtÀFD GDV
REULJDo}HVGHID]HUHQmRID]HU-XV1DYLJDQGL7HUHVLQDDQR
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