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RESUMO 

 

A intenção do presente estudo é analisar a obrigação propter rem mediante 
expropriação judicial, que incide sobre o bem imóvel quando este é penhorado e 
alienado judicialmente em uma execução de terceiro, recebendo este imóvel livre de 
ônus, já que a ―garantia ficará sub-rogada no preço pago pelo arrematante em leilão 
judicial‖. O artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional se aplica 
especificamente aos créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a 
propriedade. Entretanto, o Código de Processo Civil em 2015, em seu artigo 908, 
parágrafo 1.º, prevê que o arrematante não arcará com os débitos pendentes que 
recaiam sobre o bem, assim perdendo o credor o direito de atingir o bem, já que a 
garantia ficará sub-rogada no preço da arrematação em leilão. Desta forma é 
evidente que a nova regra, antes específica dos créditos tributários, tornou-se agora 
geral, para toda e qualquer obrigação propter rem, assim perdendo o credor a 
vantagem quando trata-se de obrigação propter rem. Nesse passo, a finalidade 
precípua deste trabalho acadêmico é demonstrar as peculiaridades da ―extinção‖ da 
obrigação propter rem, além da sua problemática no que tange à expropriação 
judicial, os motivos, causas e consequências que os participantes estão expostos. 
 

Palavras-chave: Obrigações Propter Rem. Processo de Execução. Bens Imóveis. 
Arrematação. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho acadêmico tem o escopo de demonstrar o quanto é 

complexa a determinação de quais obrigações devem ser suportadas em 

decorrência de uma expropriação judicial, cujo escopo principal em uma obrigação é 

a prestação economicamente alcançável, que busca satisfazer àquilo que restou 

estabelecido entre o devedor e o credor.   

Cumpre mencionar que a obrigação consiste, basicamente, mais 

especificamente sob a ótica jurídica, em dar, fazer ou não fazer alguma coisa, 

estabelecendo-se, assim, dado vínculo entre duas ou mais pessoas.  

Na hipótese em que se visualizam as denominadas obrigações propter rem, 

verifica-se que estas aderem a coisa, o que acaba se consubstanciando em um 

sujeito passivo indeterminado, com caráter perpétuo, eis que a dívida seguirá o 

imóvel, obrigando qualquer sujeito que é ou venha a ser titular ou possuidor do 

aludido bem.  

É por intermédio do processo de execução que o credor busca, mediante a 

ingerência do Estado, o adimplemento da prestação assumida pelo devedor.  

Na hipótese em que não houver o pagamento da obrigação, o devedor se 

sujeita a nomear bens a penhora ou ter os mesmo nomeados pelo credor, 

ocorrendo, assim, a penhora, a avaliação, bem como a expropriação dos referidos 

bens.  

A aquisição de bens imóveis através da alienação judicial decorrente do 

processo de execução dar-se-á por quem ofertar em hasta publica o melhor preço, 

cuja consequência é a arrematação do bem, destinando-se o dinheiro à liquidação 

do crédito do exequente. 

Diante disso, o escopo maior deste estudo acadêmico é tratar da obrigação 

propter rem mediante expropriação judicial, que incide sobre o bem imóvel na 

hipótese em que este é penhorado e alienado judicialmente.  

Tal se mostra relevante, na medida em que com o advento do Código de 

Processo Civil de 2015, mais especificamente no artigo 908, parágrafo 1.º, o 

arrematante não mais arcará com as denominadas obrigações propter rem, isto é, 

com os débitos que recaiam sobre os bens, cujo valor devido restará sub-rogado no 

montante a título de arrematação no leilão. 
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Desta forma, resta evidente que a nova regra, que antes se mostrava 

específica dos créditos tributários, ora instituída no artigo 130, parágrafo único, do 

Código Tributário Nacional, mais especificamente para os ônus fiscais, acabou 

sendo corroborada pelo Código de Processo Civil de 2015 e, diante disso, mostra-se 

necessária a realização do presente Trabalho de Conclusão de Curso, com o 

escopo de melhor delimitar o tema. 
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2 DO DIREITO DAS OBRIGAÇÕES 

 

2.1 CONCEITO DE OBRIGAÇÕES 

 

Insta salientar, desde logo, que consoante entendimento de Tartuce (2017, 

p. 24), a obrigação pode ser definida como sendo uma relação que se implementa 

entre o credor e o devedor, sujeitos ativo e passivo, respectivamente, cuja finalidade 

é atingir determinada prestação obrigacional e, por sua vez, ―Havendo o 

descumprimento ou inadimplemento obrigacional, poderá o credor satisfazer-se do 

patrimônio do devedor‖. 

Neste mesmo sentido, Gomes (1969, p. 18) sinaliza que a ―Obrigação é um 

vínculo jurídico em virtude do qual uma pessoa fica adstrita a satisfazer uma 

prestação em proveito de outra‖. 

Por sua vez, Lôbo (2017, p. 17) incrementa que a obrigação pode ser 

conceituada como sendo uma relação jurídica que une ao menos duas pessoas, 

sendo que em diversas ocasiões o credor pode figurar de maneira recíproca como 

devedor, tal como ocorre nos contratos de compra e venda: 

 

Obrigação é a relação jurídica entre duas (ou mais) pessoas, em que uma 
delas (o credor) pode exigir da outra (o devedor) uma prestação. Às vezes, 
o credor pode ser reciprocamente devedor do outro, como ocorre com os 
contratos bilaterais, a exemplo da compra e venda: o vendedor é credor do 
comprador para que este preste, pagamento o preço; mas o comprador é ao 
mesmo tempo credor do vendedor para que este preste, entregando a coisa 
vendida. 

 

Por sua vez, Monteiro (1993, p. 8) leciona que a obrigação diz respeito a 

uma relação jurídica, que possui ―[...] caráter transitório, estabelecida entre o 

devedor e o 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‖. Diante disso, pode-se extrair dos 

ensinamentos do autor que o direito das obrigações é uma relação jurídica, dotada 

de transitoriedade, que pode albergar desde uma prestação pessoal, até mesmo 

uma prestação econômica, cujo cumprimento será garantido por intermédio do 

patrimônio. 
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Diverso não é o entendimento de Bevilaqua (1982, p. 14), dispondo que a 

obrigação consiste em uma relação transitória, nas modalidades de dar, fazer, ou 

não fazer: 

 

Obrigação como a relação transitória de direito, que nos constrange a dar, 
fazer, ou não fazer alguma coisa, em regra economicamente apreciável, em 
proveito de alguém que por acto nosso ou de alguém conosco juridicamente 
relacionado, ou em virtude de lei, adquiriu o direito de exigir de nós essa 
ação ou omissão. 

 

Derradeiramente, pode-se trazer à tona o entendimento de Gonçalves (2009, 

p. 21), esclarecendo que a obrigação está definida em uma relação constante entre 

o devedor e o credor, que, uma vez descumprida, poderá o credor se valer do 

patrimônio do devedor, com o escopo de satisfazer o crédito existente. 

 

2.2 ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DA RELAÇÃO OBRIGACIONAL 

 

Uma vez analisada a delimitação conceitual acerca das obrigações, é 

possível observar que para a formalização da mesma se faz necessária a presença 

de três elementos que denotam grande relevância, quais sejam, o subjetivo, o 

objetivo, bem como o vínculo jurídico. 

Nesse passo, impende destacar que de acordo com Gonçalves (2009, p. 

23), os elementos que dizem respeito à relação obrigacional subjetiva têm 

característica de serem duplos, sendo um dos polos o sujeito ativo, também 

nominado como credor, que tem o direito de exigir o cumprimento da prestação, ao 

passo que o polo passivo será composto pelo sujeito passivo, nominado como 

devedor, cuja obrigação é cumprir com a obrigação inicialmente assumida. 

Além do mais, não se pode olvidar que qualquer pessoa física ou jurídica 

poderá compor o campo obrigacional, ativa ou passivamente, devendo, no entanto, 

―[...] ser determinados ou pelo menos, determináveis. Só não podem ser 

absolutamente indetermináveis‖, consoante assimila Gonçalves (2009, p. 24), eis 

que a ausência do aludido elemento acarreta a desconstituição da obrigação. 

Nos moldes delimitados por Gaburri (2017, p. 24), ―[...] o sujeito passivo 

pode ser inicialmente indeterminado, porém determinável em momento posterior‖. 

Pode-se salientar, neste particular, a hipótese daquele que adquiriu determinado 

imóvel, que passará a ser devedor do IPTU, bem como das despesas condominiais, 
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eis que se trata de uma dívida denominada como propter rem e, via de 

consequência, o novo adquirente restará responsável pelas dívidas do imóvel. 

Ainda, Gaburri (2017, p. 25) complementa que: 

 

Se faltar um dos sujeitos (credor ou devedor), a relação obrigacional se 
extingue. Assim se passa, por exemplo, com a confusão, que ocorre na 
hipótese de se reunirem, na mesma pessoa, as qualidades de credor e 
devedor. Como exemplo, cita-se o pai que é credor de seu único filho único 
herdeiro. Morrendo o pai, o filho herdará o crédito contra ele tem seu próprio 
pai. Ao mesmo tempo será credor (devido à transmissão mortis causa do 
crédito). Por força do art. 381 do CC, a obrigação, nesta hipótese, se 
extingue. 

 

Noutro ponto, tem-se a questão do elemento objetivo, que, basicamente, diz 

respeito a uma prestação positiva ou negativa, que possibilita ao credor exigir do 

devedor quando este permanecer inerte quanto ao seu cumprimento. Conforme bem 

salientado por Gaburri (2017, p. 26), o ―Objeto da obrigação é o comportamento 

comissivo ou omissivo do devedor que satisfaça o direito do credor, ou seja, sua 

prestação. Esta pode ser de dar, fazer ou não fazer‖. 

Entretanto, a prestação deve seguir algumas exigências para se tornar 

válida no caso prático e, consequentemente, ser satisfeita pelo devedor, devendo, 

para tanto, observar os requisitos insertos no artigo 104, do Código Civil Brasileiro, 

isto é, seu objeto deve ser dotado de licitude, além de se mostrar possível, 

determinável, ou, ao menos determinável, sendo ainda apreciada economicamente. 

Conforme bem esclarece Gonçalves (2009, p. 26), a licitude condiz com aquela 

obrigação que não viola norma jurídica, tampouco a moral e os bons costumes. 

Gonçalves (2009, p. 30) também faz alusão ao último elemento das 

obrigações, que diz respeito ao vínculo jurídico, propondo ser aquele que conecta o 

devedor ao credor. Enquanto o sujeito passivo deve cumprir com a prestação, o 

sujeito ativo tem o direito de exigi-la. Ademais, tratando-se do descumprimento de 

uma obrigação positiva ou negativa, a legislação possibilita que o credor pleiteie o 

cumprimento judicialmente, valendo-se, inclusive, do patrimônio do devedor para a 

satisfação do crédito. 

 

2.3 FONTES DA RELAÇÃO OBRIGACIONAL 
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Neste tópico, oportuniza-se esclarecer que as fontes das obrigações 

correspondem à constituição dos fatos jurídicos que originam determinado vínculo 

jurídico obrigacional, que, por sua vez, podem restar estabelecidos desde a 

legislação normativa, até mesmo mediante acontecimentos jurídicos que tenham o 

condão de justificar o surgimento das relações obrigacionais, conforme delimita 

Gonçalves (2009, p. 31). 

Veja-se que de acordo com o entendimento de Gonçalves (2009, p. 31), as 

fontes das obrigações não perfazem um fenômeno hodierno, eis que desde a época 

clássica do direito romano Gaio já havia procedido de maneira a descrevê-las, 

subsumindo-se a duas, quais sejam, o contrato e o delito, sendo que, 

posteriormente, desmembrou-se em mais quatro, o contrato, o quase contrato, o 

delito e o quase delito. Induvidosamente, o contrato dizia respeito à fonte mais 

valorosa, pois advinha do acordo de vontade das partes.  

Os quase contratos muito se assemelhavam aos contratos, diferenciando-se 

destes na medida em que carecia da vontade das partes para a sua formalização, 

de acordo com Gonçalves (2009, p. 32). Já o delito dizia respeito a uma obrigação 

de reparar o dano, que se originava de um ato ilícito doloso, isto é, quando havia a 

intenção de provocar dano a outrem. Na hipótese do quase delito, este também se 

encontrava vinculado ao ato ilícito, mas eminentemente de maneira culposa e, 

diante disso, não se visualizava a intenção de cometer o dano. 

Nesse passo, Neto (2016, p. 27) acrescenta que com o passar dos anos 

estas composições foram esquecidas, na medida em que o termo ―quase‖ ―[...] 

revela que a figura jurídica ainda não experimentou nenhum aperfeiçoamento 

dogmático‖.  

Ainda, Neto (2016, p. 28) afirma que as obrigações têm como fonte direta e 

imediata a legislação e, por sua vez, como fontes mediatas, a vontade humana, os 

atos ilícitos e os fatos jurídicos. 

Diverso não é o entendimento de Gonçalves (2009, p. 34), propondo: 

 

[...] que a obrigação resulta da vontade do Estado, por intermédio da lei, ou 
da vontade humana, por meio do contrato, da declaração unilateral da 
vontade ou do ato ilícito. No primeiro caso, a lei atua como fonte imediata, 
direta, da obrigação; nos demais, como fonte mediata ou indireta. 
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 No Direito Brasileiro é possível constatar que o Código Civil de 2002 

albergou três fontes atinentes às relações obrigacionais, a saber, o contrato e o ato 

ilícito, que já havia sido implementado anteriormente, bem como a declaração de 

vontade, que, muito embora seja dotado de bilateralidade, é possível observar que o 

aspecto obrigacional se estende para  apenas um dos polos. 

Diante disso, conforme acrescenta Gomes (2004, p. 36), a lei pode ser 

compreendida como sendo uma fonte obrigacional imediata, demonstrando uma 

causa ágil das obrigações, ao passo que os fatos constitutivos dizem respeito a uma 

fonte mediata, dispondo serem circunstâncias que determinam o nascimento da 

obrigação, ou seja, dizem respeito a diversos fatos ou situações que produzem 

efeitos obrigacionais. 

 

2.4 OBRIGAÇÃO PROPTER REM 

 

2.4.1 Conceito e caracteres 

 

É importante trazer à baila, inicialmente, o conceito proposto por Gonçalves 

(2009, p. 11) no que pertine as obrigações 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. [...] São obrigações que surgem ex vi 
legis, atreladas a direitos reais, mas com eles não se confundem, em sua 
estruturação. Enquanto estes representam ius in re (direito sobre a coisa, ou 
na coisa), essas obrigações são concebidas com ius ad rem (direitos por 
causa da coisa, ou advindos da coisa). 

 

Diante disso, conforme bem acrescido por Lôbo (2017, p. 235), as 

obrigações propter rem seguem o imóvel, pouco importando quem é o titular do 

mesmo, sendo evidente a necessidade, bem com o interesse do atual proprietário do 

bem em quitar as dívidas existentes, de modo que o imóvel não responda por estas. 

Diniz (2007, p. 13) acrescenta que a obrigação propeter rem ―[...] é a que 

recai sobre uma pessoa por força de um determinado direito real, permitindo sua 

liberação pelo abandono do bem‖. 

O autor Venosa (2017, p. 78) também tece algumas considerações acerca 

das obrigações propter rem, nos seguintes termos: 
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1. Trata-se de relação obrigacional que se caracteriza por sua 
vinculação à coisa. Não pode existir, por conseguinte, fora das relações de 
direito real. 
2. O nascimento, a transmissão e a extinção da obrigação propter rem 
seguem o direito real, comum a vinculação de acessoriedade. 
3. A obrigação dita real forma, de certo modo, parte do conteúdo do 
Direito real, e sua eficácia perante os sucessores singulares do devedor 
confere estabilidade ao conteúdo do direito. 

 

Diante disso, é possível observar que a obrigação propter rem é aquela 

atribuída ao indivíduo que adquiriu determinado imóvel, ou àquele que seja titular de 

direito real sobre determinado bem. Portanto, verifica-se cabalmente que a 

obrigação vinculada ao bem resta transmitida de um proprietário ao outro juntamente 

com a coisa, devendo o atual proceder de maneira a cumprir com a obrigação. 

Gonçalves (2009, p. 12) procede de maneira a delimitar as obrigações 

propter rem: 

 

Na obrigação imposta ao condomínio de concorrer para as despesas de 
conservação da coisa comum (CC, art. 1.315); na do condomínio, no 
condomínio em edificações, de não alterar a fachada do prédio (art. 1.336, 
III, na obrigação que tem o dono da coisa perdida de recompensar e 
indenizar e descobridor (art. 1.234); na dos donos de imóveis confinantes, 
de concorrerem para as despesas de construção e conservação de 
tapumes divisórios (art. 1.297), ou de demarcação entre prédios (art. 1.297), 
na obrigação de dar caução pelo dano iminente (dano infecto) quando o 
prédio vizinho estiver ameaçado de ruína (art. 1.280), na obrigação de 
indenizar benfeitorias (art. 1.219) etc.  

 

Nessa perspectiva, compreende-se que as obrigações do devedor estão 

interligadas a determinado bem e, uma vez desabilitado da coisa, acaba se 

liberando da dívida, tendo em vista que o antigo proprietário estava atrelado à 

obrigação em decorrência de sua disposição de proprietário e, levando-se em 

consideração que não mais usufrui do imóvel, resta ceifada a sua obrigação. 

 

2.4.2 Natureza jurídica 

 

Consoante já explanado no decorrer deste trabalho monográfico, o direito 

obrigacional consiste em uma manifestação de vontade e, diante disso, diz respeito 

a um direito pessoal. Entretanto, cabe aqui mencionar que a obrigação real (propter 

rem) prescinde da manifestação de vontade, eis que o devedor ficará oprimido a 

satisfazer determinada prestação, tendo em vista ser titular de uma coisa, liberando-

se do cumprimento da obrigação caso renuncie a este direito. 
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De acordo com Gonçalves (2009, p. 36), a obrigação não tem o escopo de 

amarrar o devedor pessoalmente, mas apenas enquanto perdurar a qualidade de 

titular do domínio, permanecendo como proprietário da coisa. Portanto, tem-se que a 

obrigação propter rem é ambulat cum domínio, ou seja, é entregue juntamente com 

o domínio sobre o direito real, pouco importando se há acordo entre as partes. 

Segundo Diniz (2007, p. 13): 

 

A obrigação propter rem encontra-se na zona fronteiriça entre os direitos 
reais e os pessoais, visto que por um lado vincula o titular de um direito real 
e por outro tem caracteres próprios do direito de crédito, consistindo num 
liame entre sujeito ativo e passivo, que deverá realizar uma prestação 
positiva ou negativa. 

 

Sendo assim, finaliza-se este capítulo expondo o entendimento de 

Gonçalves (2009, p. 14), que esclarece que a obrigação propter rem possui caráter 

misto, eis que se vincula ao direito real e ao direito pessoal, cabendo aquele que 

estiver sob o domínio ou a posse de determinado bem o dever de efetuar o 

adimplemento das obrigações.  
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3 DO PROCESSO DE EXECUÇÃO NO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 

UMA ANÁLISE PRINCIPIOLÓGICA 

 

Este tópico abarcará os princípios que se mostram relevantes para o 

processo de execução, quais sejam, o princípio da autonomia, o princípio da 

patrimonialidade, o princípio do exato adimplemento, o princípio da disponibilidade 

do processo pelo credor, o princípio da utilidade, o princípio da menor onerosidade, 

o princípio da responsabilidade do devedor, o princípio do nulla executio sine titulo, 

bem como o princípio do contraditório. 

Partindo-se para a análise do princípio da autonomia, é importante salientar 

que antes da entrada em vigor da Lei 11.232, de 2015, salientava-se que o processo 

atinente à execução era autônomo e, diante disso, dizia respeito a uma relação 

jurídica dotada de independência. Entretanto, após o advento desta legislação, o 

cumprimento de sentença passou a se desenvolver no âmago da mesma relação 

processual. Para Costa (2010, p. 29) excetuando-se os títulos extrajudiciais que se 

valem de processo autônomo, não há mais o que se falar em autonomia no 

processo de execução. 

De maneira diversa é o entendimento de Gonçalves (2017, p. 974), 

ressaltando que: 

 

Antes das reformas de 2005, a execução, tanto de título judicial quanto 
extrajudicial, era sempre um processo autônomo. Com as alterações, 
apenas a segunda continua implicando a constituição de um novo processo 
(com as ressalvas da execução de sentença arbitral, penal condenatória e 
estrangeira). O cumprimento de sentença não implica mais processo 
autônomo, mas uma fase subsequente. Nem por isso perdeu autonomia, 
porquanto a fase executiva não se confunde com a cognitiva. A autonomia 
persiste, se não com um processo novo, ao menos com o 
desencadeamento de uma nova fase processual. 

 

Ainda, tem-se o princípio da patrimonialidade que consiste, basicamente, no 

teor do conteúdo inserto no artigo 789, do Código de Processo Civil, que estabelece 

que ―O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o 

cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei‖. 

Diante disso, conforme bem enfatiza Gonçalves (2017, p. 975), pelo princípio 

em apreço passa a ser inadmissível que a execução recaia sobre a pessoa do 

devedor, na medida em que a mesma deverá buscar a satisfação do crédito no 

patrimônio do sujeito passivo. 
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Sendo assim, considerando que a dívida tende a recair sobre o patrimônio 

do devedor, não mais se admite a prisão civil por dívidas no direito brasileiro, apenas 

quando se tratar do descumprimento do dever alimentar, conforme Costa (2010, p. 

31/32). 

No que tange o princípio do exato adimplemento, acrescenta Gonçalves 

(2017, p. 975) que ―O credor deve, dentro do possível, obter o mesmo resultado que 

seria alcançado caso o devedor tivesse cumprido voluntariamente a obrigação‖. 

Ainda, o referido autor delimita que existem duas situações que possibilita o 

cumprimento da obrigação de outra forma, sobressaindo, assim, exceções à regra, 

consubstanciada na reparação de danos, na hipótese em que o credor optar pela 

mesma, ou, ainda, quando o cumprimento se mostrar impossível. 

Costa (2010, p. 34) afirma que: 

 

A execução se faz no interesse do credor. Portanto, deve-se garantir ao 
credor exatamente aquilo que ele receberia caso o devedor tivesse 
cumprido voluntariamente sua obrigação (execução específica), ressalvada 
a conversão em dinheiro em casos excepcionais. 
Por isso, também, a execução vai atingir o patrimônio do devedor apenas 
no que for necessário para o cumprimento da obrigação. 

 

É eficaz ainda pontuar que o artigo 775, do Código de Processo Civil, dispõe 

que ―O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de apenas alguma 

medida executiva‖. Trata-se, aqui, do princípio da disponibilidade do processo pelo 

credor. 

Sendo assim, levando-se em consideração que a execução tende a 

beneficiar apenas o credor, este poderá desistir do aludido procedimento, a qualquer 

tempo, sem que, para tanto, seja necessária a anuência do devedor, conforme 

Gonçalves (2017, p. 976). De maneira diversa ocorre no processo de conhecimento, 

em que se faz necessário o consentimento do réu, quando o mesmo já tiver 

apresentado defesa. 

Ademais, conforme esclarece Bueno (2008, p. 20), o processo de execução 

não pode ser aberto de ofício pelo magistrado, sendo necessário, portanto, o 

requerimento do credor. Tal se coaduna, inclusive, com o princípio da inércia da 

jurisdição. Diante disso, levando-se em consideração o interesse do credor, é 

plenamente plausível que este desista da execução, prescindindo do aceite do 

devedor. 
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O princípio da utilidade se encontra evidenciado no artigo 836, do Código de 

Processo Civil, dispondo que ―Não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente 

absorvido pelo pagamento das custas da execução‖. 

Diante disso, não devem ser admitidos, na contextualização prática, atos 

executivos que tendem a ocasionar prejuízos demasiados ao devedor e, em 

contrapartida, não reverta qualquer benefício em prol do credor, conforme esclarece 

Costa (2010, p. 35). 

Nesse sentido, Gonçalves (2017, p. 976/977) define que: 

 

A execução só se justifica se trouxer alguma vantagem para o credor, pois a 
sua finalidade é trazer a satisfação total ou parcial do crédito. Não se 
justifica que não o faça, mas provoque apenas prejuízos ao devedor. 
[...] 
Se os bens encontrados forem suficientes para fazer frente a alguma parte, 
ainda que pequena, do débito, a execução prosseguirá. 

 

Noutro ponto, delimita-se o princípio da menor onerosidade, que encontra 

guarida no artigo 805, do Código de Processo Civil, uma vez que dispõe que 

―Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará 

que se faça pelo modo menos gravoso para o executado‖. 

Nesse contexto, Gonçalves (2017, p. 977) ensina que cabe ao exquente 

escolher qual será o bem que restará penhorável, mas, sobretudo, havendo duas 

formas que possibilitam atingir o resultado almejado, deverá ser instituído no caso 

concreto aquele que se mostrar menos gravoso ao executado. 

No entanto, Marinoni e Mitidiero (2008, p. 624) incrementam a necessidade 

de o magistrado analisar as medidas que se mostram adequadas para o caso 

concreto com cautela, sob pena de esvaziar a sua eficácia, que, por um lado, não 

pode ser a mais gravosa para o devedor, mas, do outro, deve ser um elemento 

idôneo para a satisfação do crédito. 

No que pertine o princípio da responsabilidade do devedor, destaca-se que o 

devedor se mostra responsável em efetuar o pagamento decorrente das despesas 

processuais, tais como as custas, as despesas processuais, bem como os 

honorários advocatícios. 

Por sua vez, mediante a ingerência do princípio da nulla executio sine titulo 

resta visualizado, no entendimento de Neves (2016, p. 48), que não é possível 
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instituir a execução sem que haja um título hábil a embasar este procedimento, eis 

que é por meio dele que se possibilita invadir o patrimônio do executado. 

Derradeiramente, impende destacar que o artigo 5.º, inciso LV, da 

Constituição Federal, dispõe cabalmente que ―aos litigantes, em processo judicial e 

administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla 

defesa, com os meios e recursos a eles inerentes‖. Induvidosamente, o princípio do 

contraditório se aplica perfeitamente no âmbito da execução. 

Gonçalves (2017, p. 978) salienta que o princípio do contraditório está 

presente no processo de maneira geral e, de maneira diversa, não poderia ocorrer 

no âmbito da execução, na medida em que se verifica que o réu é citado e intimado 

para os atos processuais, possuindo a possibilidade de se manifestar nos autos 

através do patrono constituído. 

Diante disso, é necessário trazer para o presente estudo acadêmico o 

posicionamento de Didier Jr., Oliveira e Cunha (2014, p. 61), revitalizando que ―[...] a 

função jurisdicional realiza-se processualmente, isso significa dizer que o método de 

exercício do poder jurisdicional pressupõe a participação efetiva e adequada dos 

sujeitos interessados ao longo do procedimento‖. Sendo assim, não há dúvidas de 

que esta participação mais latente se torna possível mediante a ingerência do 

princípio do contraditório no caso concreto. 
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4 EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA 

 

4.1 INICIAL 

 

Inicialmente, importa ser destacado que a partir do momento em que o 

indivíduo contrai para si determinada obrigação, a mesma deve ser satisfeita através 

do cumprimento voluntário e, caso não seja, entra em cena a responsabilidade 

patrimonial, que sujeitará os bens do devedora à execução forçada, como forma de 

haver o cumprimento da obrigação, consoante Theodoro Jr. (2016, p. 427). 

É o que dispõe o artigo 789, do Código de Processo Civil, implementando 

que ―O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o 

cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei‖. 

Nos moldes consubstanciados por Gonçalves (2017, p. 1.055), o modo mais 

comum de se proceder com a execução é por intermédio da quantia certa, na qual 

não há qualquer pretensão do indivíduo em receber determinado bem, mas sim ter 

para si determinado montante. 

Sobre o tema, Theodoro Jr. (2016, p. 428) ensina que: 

 

A obrigação de quantia certa é, na verdade, uma obrigação de dar, cuja 
coisa devida consiste numa soma de dinheiro. Por isso, a execução de 
obrigação da espécie tem como objetivo proporcionar ao exequente o 
recebimento de tal soma. Se é possível encontrá-la em espécie no 
patrimônio do devedor, o órgão judicial a apreenderá para usá-la em 
pagamento do crédito do exequente. Não sendo isto possível, outros bens 
serão apreendidos para transformação em dinheiro ou para adjudicação ao 
credor, se a este convier assim se pagar. 

 

Ademais, vale esclarecer que de acordo com o entendimento de Theodoro 

Jr. (2016, p. 429), o atual diploma processual cível trouxe à baila tratamento 

diferenciado acerca da execução consubstanciada em título executivo extrajudicial 

quando fundado em quantia certa, que levará em consideração a situação 

econômico-financeira do sujeito passivo e, tratando-se de devedor solvente, a 

execução restará iniciada através da penhora e, diante disso, restringir-se-á aqueles 

bens considerados imprescindíveis para a quitação da dívida. 

O início da execução deve ser implementado através de petição, que, na 

hipótese em que se materializar em processo autônomo, será nominada como 

petição inicial e, sendo assim, faz-se necessário observar os requisitos que se 
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mostrem inerentes a sua validade, ao passo que quando se tratar de processo que 

já esteja em trâmite, prescinde do cumprimento das formalidades legais, sendo 

necessário apenas que haja a demonstração das partes envolvidas, bem como o 

seu pedido e a causa de pedir, conforme Didier Jr., Cunha, Braga e Oliveira (2017, 

p. 160/161). 

Na hipótese em que a execução se materializar em título extrajudicial, faz-se 

necessária observar algumas peculiaridades, que, além da análise dos artigos 319 e 

320, ambos do Código de Processo Civil, ainda será necessário que o credor traga 

aos autos memória discriminada do valor devido, além de poder indicar, desde logo, 

o bem sobre o qual a penhora irá recair, segundo Gonçalves (2017, p. 1.056). 

Ademais, não se pode olvidar que ―Na execução por quantia, a citação é 

para que o executado pague em três dias, sob pena de penhora, e também para que 

tome ciência do prazo de quinze dias para opor embargos de devedor‖, de acordo 

com Gonçalves (2017, p. 1.056). Tão logo reste intimado o devedor, passarão a fluir 

dois prazos distintos, quais sejam: três dias para efetuar o pagamento do montante, 

e o de quinze dias para ofertar embargos. 

 

4.2 PENHORA 

 

Induvidosamente, o instrumento da penhora é de grande relevância no caso 

em apreço, eis que conforme leciona Theodoro Jr. (2016, p. 439), é através dela que 

resta possibilitado que o Estado coloque em prática o procedimento que diz respeito 

à expropriação executiva, individualizando os bens que se mostrem imprescindíveis 

para a satisfação do valor devido. 

Nos moldes delimitados por Didier Jr., Cunha, Braga e Oliveira (2017, p. 

801), ―A penhora é o ato de apreensão e depósito de bens para empregá-los, direta 

ou indiretamente, na satisfação do crédito executado. É ato típico da execução por 

quantia certa‖. Portanto, é um ato que tem o escopo de individualizar a 

responsabilidade patrimonial do devedor, isolando-se determinados bens que 

restarão incumbidos pela satisfação do crédito. 

Marinoni e Arenhart (2012, p. 256) também trazem à baila a delimitação 

conceitual acerca da penhora, enfatizando que diz respeito a uma segregação de 

bens que restarão incumbidos à execução, respondendo, assim, por aquela dívida 

que não restou adimplida. Aduzem, ainda, que até o momento da realização da 



21 
 

penhora a responsabilidade patrimonial é tida como ampla e, diante disso, todos os 

bens se mostram passíveis de responder pelo montante devido. Através da penhora, 

o acervo de bens passa a ser individualizado, não recaindo a execução sobre 

àqueles que não foram objeto de penhora. 

Para Theodoro Jr. (2016, p. 443), a penhora possui uma tríplice função, 

senão vejamos: 

 

a) individualizar e apreender efetivamente os bens destinados ao fim da 
execução; 
b) conservar ditos bens, evitando sua deterioração ou desvio; e 
c) criar a preferência para o exequente, sem prejuízo das prelações de 
direito material estabelecidas anteriormente. 

 

Portanto, é possível visualizar que mediante a penhora respingarão diversos 

efeitos em relação aos envolvidos, sendo que para o credor será individualizado os 

bens que possibilitem a satisfação do seu crédito, ao passa que para o devedor 

ensejará a perda da posse direta dos bens, além da livre disponibilidade dos 

mesmos, segundo Theodoro Jr. (2016, p. 444). 

É importante mencionar que tão logo reste individualizado o bem, faz-se 

necessário que o mesmo seja conservado e, para tanto, deverá ser colocado sob o 

cuidado da figura nominada como depositário, que se tornará responsável pela 

guarda, bem como para a conservação do mesmo, assumindo múnus público, 

consoante abordam Didier Jr., Cunha, Braga e Oliveira (2017, p. 804). 

No entanto, não se pode olvidar que existem os denominados bens 

impenhoráveis, os quais se encontram devidamente descritos no artigo 833, do 

Código de Processo Civil, podendo ser citados de maneira exemplificativa o seguro 

de vida, os materiais que se mostrem imprescindíveis para obras em andamento, 

bem como os valores depositados em caderneta de poupança, desde que 

observados o limite de quarenta salários mínimos: 

 

Art. 833.  São impenhoráveis: 
I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à 
execução; 
II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a 
residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem 
as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; 
III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, 
salvo se de elevado valor; 
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, 
os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, 
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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 § 2

o
; 

V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou 
outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do 
executado; 
VI - o seguro de vida; 
VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas 
forem penhoradas; 
VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que 
trabalhada pela família; 
IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação 
compulsória em educação, saúde ou assistência social; 
X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 
(quarenta) salários-mínimos; 
XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, 
nos termos da lei; 
XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime 
de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra. 

 

 Diante disso, é possível verificar que nem todos os bens se mostram 

passíveis de execução, posto estar vigente na legislação pátria o fenômeno da 

impenhorabilidade, limitando a atividade executiva, cujo desiderato é tutelar 

determinados bens jurídicos, além da dignidade do devedor, segundo lecionam 

Didier Jr., Cunha, Braga e Oliveira (2017, p. 811). 

Salienta-se que a execução decorrente de quantia certa tende a agredir 

apenas aquele montante patrimonial que se mostre imprescindível para a satisfação 

do crédito, além de restar visualizado no caso concreto a utilidade prática para a 

execução, segundo Theodoro Jr. (2016, p. 470). 

Portanto, conforme entendimento de Didier Jr., Cunha, Braga e Oliveira 

(2017, p. 854), faz-se necessário que a invasão do patrimônio do particular se 

efetive de maneira útil e necessária para a satisfação do crédito. Explica-se: por um 

lado, somente poderá ser penhorado o montante imprescindível para o cumprimento 

da obrigação e, por outro, não se pode olvidar que a invasão patrimonial somente 

será aceita quando denotar utilidade prática, isto é, a penhora deverá ser efetivada 

quando manifestamente se mostrar suficiente para a realização do objetivo 

pretendido. 

É isso que dispõe o artigo 831, do Código de Processo Civil, estabelecendo 

que ―A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento 

do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios‖. 

Ainda, há de se pontuar que o Código de Processo Civil, especialmente em 

seu artigo 835, traz a ordem preferencial no que tange a penhora, in verbis: 
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Art. 835.  A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: 
I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 
financeira; 
II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com 
cotação em mercado; 
III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; 
IV - veículos de via terrestre; 
V - bens imóveis; 
VI - bens móveis em geral; 
VII - semoventes; 
VIII - navios e aeronaves; 
IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; 
X - percentual do faturamento de empresa devedora; 
XI - pedras e metais preciosos; 
XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de 
alienação fiduciária em garantia; 
XIII - outros direitos. 

 

Assim, ―Não se trata de uma ordem obrigatória ou vinculativa, mas como o 

nome diz, preferencial. Quer dizer, sempre que possível, procurar-se-á cumprir a 

ordem, que por evidente implica maior liquidez, facilidade de venda e comodidade 

para o exequente‖, conforme Castro (2017, p. 95). Portanto, verifica-se que a 

inobservância da regra contida no artigo 835, do Código de Processo Civil, não 

acarretará a nulidade da penhora, mas, induvidosamente, devem-se buscar os 

métodos menos onerosos para o devedor, além de se mostrar benéfica para o 

credor. 

De acordo com o entendimento de Gonçalves (2017, p. 1.058), em que pese 

à legislação processual civil estabelecer a ordem de como deve se efetuar a 

penhora existem algumas situações práticas em que a mesma não restará 

visualizada, mais especificamente quando se mostrar conveniente para as partes, 

bem como para a finalização do processo. 

 

4.3 AVALIAÇÃO 

 

Tão logo reste efetivada a penhora, faz-se necessário instituir a questão da 

avaliação, cujo escopo é fazer com que se torne conhecida a valoração dos bens 

que serão utilizados como forma de satisfazer o crédito existente, conforme 

Theodoro Jr. (2016, p. 535). 

Tal encontra guarida no artigo 870, do Código de Processo Civil: 

 

Art. 870.  A avaliação será feita pelo oficial de justiça. 
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Parágrafo único.  Se forem necessários conhecimentos especializados e o 
valor da execução o comportar, o juiz nomeará avaliador, fixando-lhe prazo 
não superior a 10 (dez) dias para entrega do laudo. 

Para Didier Jr., Cunha, Braga e Oliveira (2017, p. 899), ―A avaliação é ato 

processual de grande importância no procedimento executivo. É com base no valor 

alcançado pela avaliação que se fará a alienação do bem penhorado, por 

adjudicação ou alienação judicial, por iniciativa particular ou por hasta pública‖. 

Levando-se em consideração a necessidade de se satisfazer o crédito durante a 

execução, a avaliação se mostra, induvidosamente, de grande relevância para este 

procedimento. 

É importante especialmente para o exequente, visto que na hipótese em que 

a avaliação for muito abaixo do valor devido, será necessária que a penhora recaia 

sobre outro bem que possibilite o adimplemento da dívida, segundo Castro (2017, p. 

870). 

É importante esclarecer que quando se tratar de avaliação feita por oficial de 

justiça, a mesma se respaldará em vistoria e laudo. Na hipótese em que se 

implementar através de perícia, será necessário observar dois requisitos, quais 

sejam, a descrição dos bens, bem como os seus valores.  

Sobre a avaliação efetuada pelo oficial de justiça, Gonçalves (2017, p. 

1.067) define que: 

Cumpre ao oficial de justiça, ao realizar a penhora, promover a avaliação do 
bem, valendo-se de todos os elementos ao seu alcance, como consultas a 
anúncios e classificados de jornais, pesquisas em imobiliárias, informações 
de corretores, elementos trazidos pelas próprias partes, ou qualquer outro 
meio idôneo.  
Se ele verificar que não tem condições de fazê-lo, porque a avaliação exige 
conhecimentos técnicos especializados, fará uma informação ao juízo, que 
então poderá nomear um perito avaliador. 

Portanto, conforme afirma Castro (2017, p. 145) a avaliação tende a ser um 

procedimento simples, pois, por exemplo, quando se tratar de bens móveis e 

imóveis, poderá o oficial de justiça se respaldar em anúncios de jornais, bem como 

na denominada Tabela Fipe, além de lojas, havendo a necessidade de haver a 

redução do preço conforme o uso do produto. 

4.4 EXPROPRIAÇÃO 
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Nesse particular, há de se trazer o conteúdo inserto no artigo 824, do Código 

de Processo Civil, dispondo que ―A execução por quantia certa realiza-se pela 

expropriação de bens do executado, ressalvadas as execuções especiais‖. 

Em apertada síntese, Theodoro Jr. (2016, p. 532) ensina que a expropriação 

possui significado semelhante à desapropriação e, basicamente, diz respeito ao fato 

da autoridade pública proceder de maneira a retirar a posse ou a propriedade de 

determinado bem, mediante alienação forçada, com o fito de satisfazer o crédito do 

exequendo. 

Gonçalves (2017, p. 1.070) afirma que: 

 

É por meio da expropriação que o credor alcançará a satisfação de seus 
direitos na execução por quantia. Ela pode fazer-se de três maneiras: com a 
entrega do bem ao próprio credor, como pagamento total ou parcial do 
débito, numa espécie de dação compulsória em pagamento; com a 
alienação dos bens, que pode ser particular ou pública, para converter o 
bem em pecúnia, promovendo-se o pagamento do credor; ou pela 
apropriação de frutos e rendimentos de empresa ou de estabelecimento e 
de outros bens. 

 

De acordo com o entendimento consubstanciado por Marinoni e Arenhart 

(2012, p. 396), a expropriação está atrelada ao procedimento menos gravoso e, 

portanto, ocasiona menor prejuízo: 

 

Afirma-se que a execução por expropriação é a que causa menor prejuízo 
e, por isto, deve preferir a todas as outras, além de não ser correto supor 
que a expropriação é a forma executiva que traz menor gravame – uma vez 
que o seu custo, geralmente significativo, acaba sendo arcado pelo devedor 
-, nada sustenta a ideia – que não se sabe onde se funda – de que o meio 
executivo adequado deve ser o que causar menor prejuízo ao réu. 

 

Ainda, é possível mencionar que há uma ordem preferencial no que toca a 

questão da expropriação, verificando-se, inicialmente, se há alguém interessado na 

adjudicação do bem e, na hipótese em que não houver, será procedida com a 

alienação. Para Gonçalves (2017, p. 1.070), justifica-se a adjudicação em um 

momento inicial, na medida em que a mesmo é realizada sem que subsistam 

quaisquer despesas, além de ser efetivado pelo valor da avaliação. 

Consta no artigo 829, do Código de Processo Civil, que ―O executado será 

citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação‖. 

Diante disso, conforme afirma Castro (2017, p. 75), tem-se que inicialmente 

o executado deverá ser intimado para que efetue o pagamento do montante devido, 



26 
 

observando-se o prazo de três dias e, na hipótese da intimação restar infrutífera, isto 

é, não ocorrer o pagamento do valor devido, subsistirá a penhora, com a 

consequente expropriação dos bens. 
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5 EXPROPRIAÇÃO DE BENS NA EXECUÇÃO 

 

5.1 A ARREMATAÇÃO NO PROCESSO DE EXECUÇÃO 

 

É importante destacar, desde logo, que a forma mais tradicional para 

satisfazer determinado crédito é por intermédio da arrematação judicial, cuja 

alienação, que será levada a hasta pública, pleiteia que o bem penhorado seja 

levado ao público, de modo que os terceiros manifestem interesse, ampliando a 

competição por determinado bem, conforme salientam os autores Marinoni e 

Arenhart (2012, p. 327). O desiderato é que seja proporcionado um preço bom, em 

prol da execução.  

Segundo Castro (2017, p. 156): 

 

Já a alienação judicial é a forma que, por ora, é a mais conhecida, a hasta 
pública, que ocorre em espaço público do Poder Judiciário ou sob sua 
supervisão. 
O leilão judicial será levado a efeito por leiloeiro público, nomeado pelo 
Poder Judiciário, e tem se notabilizado por ser espaço de redução de valor 
do bem, sendo mais interessante para quem compra do que para quem 
vende. 

 

Conforme pondera Theodoro Jr. (2016, p. 564), ―A arrematação, termo que 

se usa frequentemente como sinônimo de hasta pública, é, com mais adequação, o 

ato com que se conclui o pregão, adjudicando os bens ao licitante que formulou o 

melhor lance‖. Assim sendo, o autor ainda conclui que quando se trata de execução 

por quantia certa, consiste a hasta pública no ato de expropriação efetivado pelo 

órgão judicial, de modo que os bens penhorados sejam transferidos de maneira 

coativa, tendo como contraprestação o recebimento do preço. 

Diante disso, ―A arrematação é, portanto, o negócio jurídico de direito 

público, pelo qual o Estado, no exercício de sua soberania, transfere, ao licitante 

vencedor, o domínio da coisa penhorada, mediante o pagamento do preço‖, de 

acordo com Didier Jr., Cunha, Braga e Oliveira (2017, p. 932). 

Segundo Theodoro Jr. (2016, p. 565), existem dois tipos de hasta pública, 

quais sejam, o leilão judicial e o pregão da bolsa de valores, conforme segue: 

 

(a) o leilão judicial: regra geral aplicada à alienação de todos os bens 
penhorados e que pode assumir as formas eletrônica ou presencial (NCPC, 
art. 881, caput). 
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(b) o pregão da Bolsa de Valores: quando se tratar de bens cuja 
alienação fique a cargo de corretores de bolsa de valores (art. 881, § 2º). 

 

Ainda, importa trazer a previsão legal acerca do auto de arrematação, ora 

inserta no artigo 903, caput, do Código de Processo Civil: 

 

Art. 903.  Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo 
juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada 
perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados 
procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o 
§ 4

o
 deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos 

sofridos. 
 

De acordo com o proposto por Gonçalves (2017, p. 1.076), o bem será 

arrematado por aquele que oferecer o melhor preço, cujo montante deve ser pago 

de maneira imediata pelo arrematante, ao menos que haja pronunciamento judicial 

que não se coadune com essa perspectiva, efetivando-se, assim, por intermédio de 

depósito judicial, bem como por meio eletrônico. 

Portanto, conforme dispositivo acima transcrito, Theodoro Jr. (2016, p. 

578/592) acrescenta que a arrematação apenas restará aperfeiçoada mediante a 

assinatura do respectivo auto de arrematação, encerrando-se a hasta pública 

mediante a sua lavratura, ocasião em que também é confeccionada a carta de 

arrematação, que se destinará a registrar o bem no competente Registro Imobiliário, 

sendo redigida pelo escrivão, com subscrição pelo magistrado. 

 

5.2 PAGAMENTO DO CREDOR 

 

No que pertine o pagamento do credor quando da arrematação do bem, 

Theodoro Jr. (2016, p. 578) acrescenta de maneira sólida que o pagamento se 

efetiva, normalmente, mediante dinheiro à vista, sendo realizado de modo imediato, 

salvo pronunciamento judicial em contrário. 

Tal encontra respaldo no artigo 892, do Código de Processo Civil, 

acrescentando-se que ―Salvo pronunciamento judicial em sentido diverso, o 

pagamento deverá ser realizado de imediato pelo arrematante, por depósito judicial 

ou por meio eletrônico‖. 

Sobre o tema, Marinoni e Arenhart (2012, p. 337/338) ensinam que: 
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Ultimada a expropriação dos bens penhorados, cabe proceder à efetiva 
satisfação do credor. Normalmente, o procedimento é simples e não suscita 
maior interesse, limitando-se à expedição de alvará autorizando o 
exequente a levantar o valor depositado. Excepcionalmente, porém, o tema 
pode assumir contornos mais complexos, sendo possível imaginar mais de 
um credor pretendendo a quantia depositada judicialmente. Neste caso, 
será necessário formar novo incidente para se resolver a controvérsia. 

 

Para Alvim (2017, p. 276), mais especificamente quando se trata do campo 

obrigacional, a garantia do credor se encontra consubstanciada no patrimônio do 

devedor, pouco importando a sua natureza, resolvendo-se a obrigação em perdas e 

danos na hipótese em que não restar possibilitado o seu cumprimento. 

Insta salientar que a entrega em dinheiro se consubstancia em um método 

efetivo para a entrega de dinheiro, que também poderá se efetivar mediante 

depósito bancário, ao passo que na hipótese em que houver a entrega de cheques 

pós-datados, bem como de notas promissórias, somente restará visualizado o 

efetivo adimplemento quando as mesmas forem compensadas, de acordo com 

Castro (2017, p. 185). 

Segundo Gonçalves (2017, p. 1.058), ―Para que seja extinta a execução, o 

devedor deverá fazer o pagamento integral do débito, acrescido de correção 

monetária, juros de mora, eventual multa e os honorários advocatícios fixados no 

despacho inicial [...]‖. Nota-se, assim, que a extinção apenas restará concretizada no 

caso concreto na hipótese em que ocorrer a satisfação integral do crédito, mediante 

pagamento. 

Na hipótese em que houver inadimplemento, o autor Theodoro Jr. (2016, p. 

578) bem acrescenta os reflexos ocasionados ao arrematante e ao seu fiador, senão 

vejamos: 

 

Diante do inadimplemento do arrematante e de seu fiador, só resta 
recolocarem-se os bens em novo leilão. A sanção aplicável será a perda da 
caução eventualmente prestada, em benefício do exequente, e a interdição, 
para o arrematante e o fiador remissos, de participar do novo leilão (art. 
897). 
Se o inadimplemento for apenas do arrematante, o fiador que houver pago o 
valor do lance e a multa poderá requerer ao juiz da execução que a 
arrematação lhe seja transferida (art. 898). 

 

Tal posicionamento encontra respaldo nos artigos 897 e 898, ambos do 

Código de Processo Civil: 
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Art. 897.  Se o arrematante ou seu fiador não pagar o preço no prazo 
estabelecido, o juiz impor-lhe-á, em favor do exequente, a perda da caução, 
voltando os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a participar o 
arrematante e o fiador remissos. 
Art. 898.  O fiador do arrematante que pagar o valor do lance e a multa 
poderá requerer que a arrematação lhe seja transferida. 

 

Portanto, conforme consta no artigo 897, do Código de Processo Civil, caso 

não haja o pagamento no prazo previamente estabelecido, haverá a perda da 

caução, mediante o retorno dos bens ao leilão, ao passo que se subsistir o 

pagamento pelo fiador, alude o artigo 898, do Código de Processo Civil, que esta 

figura poderá requerer a transferência da arrematação para si. 

 

5.3 DA ADJUDICAÇÃO 

 

A possibilidade de se adjudicar bens está amparada pela norma processual 

cível, mais especificamente em seu artigo 876, caput, dispondo que ―É lícito ao 

exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhes sejam 

adjudicados os bens penhorados‖. 

Theodoro Jr. (2016, p. 544/545) dispõe de maneira acertada sobre o tema 

em apreço: 

 

A adjudicação é uma figura assemelhada à dação em pagamento, uma 
forma indireta de satisfação do crédito do exequente, que se realiza pela 
transferência do próprio bem penhorado ao credor, para extinção de seu 
direito. 
Em lugar da soma de dinheiro, que é objeto específico da execução por 
quantia certa, na adjudicação o credor recebe bens outros do executado, 
numa operação, porém, que nada tem de contratual, pois participa da 
mesma natureza da arrematação, como ato executivo ou de transferência 
forçada de bens, sob a forma de expropriação. Conceitua-se, portanto, a 
adjudicação como ato de expropriação executiva em que o bem penhorado 
se transfere in natura para o credor, fora da arrematação. 

 

Ainda sobre o tema, Marinoni e Arenhart (2012, p. 322) assimilam que: 

 

A entrega do bem penhorado para o credor, por meio de adjudicação, 
simplifica a execução, além de permitir-lhe ficar com o bem em troca da 
dívida ou aliená-lo fora do processo. Ou melhor, o exequente não é 
obrigado a se contentar com o valor obtido a partir da alienação judicial do 
bem, podendo incorporá-la ao seu patrimônio ou vendê-la na forma que lhe 
aprouver, sem a presença da jurisdição. 
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Assim, tem-se que a adjudicação perfaz uma maneira indireta de satisfazer o 

credor, que se efetivará mediante a transferência dos bens penhorados, inclusive a 

terceiros que detenham legitimidade para tanto, consoante esclarece Gonçalves 

(2017, p. 1.070). 

Portanto, tem-se que a adjudicação diz respeito a uma técnica que visa à 

expropriação dos bens do executado, cuja transferência é efetuada de maneira 

forçada para o credor com vistas à satisfação do crédito, recaindo tanto em bens 

móveis, quanto em bens imóveis, sendo uma forma de adquirir a propriedade de 

maneira derivada, conforme explicitam Didier Jr., Cunha, Braga e Oliveira (2017, p. 

903/904). 

Ademais, cumpre salientar que a adjudicação poderá ―[...] ter por objeto bens 

móveis ou imóveis e só pode ser feita pelo valor de avaliação. Depois que o bem 

tiver sido avaliado, os legitimados poderão requerer a adjudicação a qualquer tempo, 

enquanto não tiver sido realizada a alienação particular ou em leilão judicial‖, 

segundo esclarece Gonçalves (2017, p. 1.071). portanto, depreende-se que a 

adjudicação poderá recair tanto em bens móveis, quanto em bens imóveis. 

Consoante entendimento consubstanciado por Theodoro Jr. (2016, p. 546), 

existem dois requisitos para a instituição da adjudicação, quais sejam, o 

requerimento do interessado, na medida em que o magistrado não poderá proceder 

de maneira a forçar o credor que aceite como cumprimento da obrigação coisa 

diversa, aliado ao fato de que a oferta não poderá ser inferior ao montante da 

avaliação. 

Merece ser pontuado que a adjudicação poderá ser pleiteada de maneira 

oral ou escrita, sendo a forma preferencial para o pagamento do credor, passível de 

ocorrer em qualquer momento após decisão acerca da valoração do bem, de acordo 

com Didier Jr., Cunha, Braga e Oliveira (2017, p. 904). 

Insta salientar que o artigo 877, do Código de Processo Civil, estabelece que 

―Transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias, contado da última intimação, e decididas 

eventuais questões, o juiz ordenará a lavratura do auto de adjudicação‖. Portanto, 

tem-se que o prazo para que o executado se manifeste acerca da adjudicação é de 

cinco dias, conforme consta na legislação processual cível. 

A intimação do executado se mostra de suma importância, na medida em 

que possibilita obter ciência dos atos procedimentais, manifestando-se acerca das 
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regularidades formais acerca do pleito, bem como do valor que tenha sido ofertado 

para o bem, conforme Castro (2017, p. 152). 

Didier Jr., Cunha, Braga e Oliveira (2017, p. 905) mencionam que não há 

qualquer previsão legal acerca do limite temporal máximo para se proceder com a 

adjudicação, mas, subentende-se que diz respeito ao início da hasta pública. 

De maneira exemplificativa, é possível citar como legitimados para adjudicar 

o credor-exequente, o cônjuge, o coproprietário do bem indivisível, o titular de 

usufruto e o titular de direito real de laje, conforme Didier Jr., Cunha, Braga e 

Oliveira (2017, p. 908/909). 

Uma vez instituída a adjudicação, será expedida a competente Carta de 

Adjudicação, funcionando como verdadeiro título formal que possibilita o acesso ao 

registro competente, possibilitando-se, assim, a transferência da propriedade, 

conforme Theodoro Jr. (2016, p. 554). 

De acordo com Castro (2017, p. 154), ―A carta de adjudicação é o 

documento fornecido pelo Poder Judiciário ao adjudicante para que este o apresente 

no órgão de registro, sendo móvel ou imóvel, para efeitos de transferência do bem, 

para seu nome‖. Por sua vez, o auto de adjudicação está vinculado ao fato de 

perfazer um documento processual, no qual restará descrito o ato de adjudicação. 

Conclusivamente, é possível utilizar as palavras de Castro (2017, p. 147), 

dispondo que a adjudicação diz respeito à transferência do patrimônio do executado 

para o exequente, possibilitando a satisfação de determinado crédito. 
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6 OS ÔNUS DO ADQUIRENTE DO BEM EXPROPRIADO  

 

6.1 ÔNUS FISCAIS 

 

É importante trazer à baila, inicialmente, o teor do conteúdo inserto no artigo 

130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, que dispõe expressamente que 

na hipótese em que subsistir arrematação em leilão, a sub-rogação se efetivará 

sobre o respectivo preço: 

 

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. 
Parágrafo único. No caso de arrematação em hasta pública, a sub-rogação 
ocorre sobre o respectivo preço. 

 

De acordo com o sítio eletrônico Casa Reis Leilões (2016, p. única), a 

legislação processual cível trouxe redação que muito se assemelha ao conteúdo 

inserto no Código Tributário Nacional: 

 

Dentre as inúmeras mudanças na realização de leilões judiciais de imóveis, 
o art. 908 da Lei nº 13.105/2015 trouxe para a norma processual civil 
previsão em sentido idêntico àquela contida no parágrafo único do art. 130 
do Código Tributário Nacional. Em verdade, ampliou-a. 

 

Assim, elenca Amaral (2015, p. 1.015) que na hipótese descrita no artigo 

130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, a regra no que toca a 

arrematação, bem como a adjudicação, já dizia respeito à sub-rogação às dívidas no 

preço, sendo este dispositivo corroborado pelo parágrafo 1.º, do artigo 908, do 

Código de Processo Civil, que dispõe expressamente acerca da sub-rogação no 

preço, na hipótese em que se visualizar a arrematação do imóvel. 

Veja-se então que o artigo 908, parágrafo 1.º, do Código de Processo Civil, 

dispõe que ―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‖. Portanto, é possível visualizar que este 

dispositivo veio à tona com o escopo de reforçar o tratamento já atribuído pelo artigo 

130, do Código Tributário Nacional. 
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Diante disso, conforme bem esclarecem Didier Jr., Cunha, Braga e Oliveira 

(2017, p. 948), o adquirente do imóvel restará desvinculado da responsabilidade 

tributária que toca o executado, eis que as dívidas tributárias restarão sub-rogadas 

no preço atinente à aquisição. Tal também se aplica as contribuições parafiscais, 

bem como as multas de trânsito. Portanto, ainda que o edital faça alusão acerca das 

dívidas fiscais atinentes ao imóvel, tal não tornará o arrematante responsável pelas 

mesmas. 

Nesse passo, Toniolo (2015, p. 668) contemplam que: 

 

O juiz da execução fará valer a ordem de preferência dos créditos e a 
anterioridade das penhoras no momento de entregar a quantia aos credores 
concorrentes, pois 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. Nesses casos, a ordem de preferência dos 
créditos e a anterioridade das penhoras serão observadas no momento 
liberação do dinheiro, fruto da atividade expropriatória. 

 

Diante disso, conforme bem acrescenta o website Casa Reis Leilões (2016, 

p. única), é possível concluir que de acordo com o conteúdo previsto na legislação 

processual civil, o arrematante irá receber o bem livre de qualquer despesa de 

Imposto Predial Territorial Urbano, por exemplo. 

No entanto, vale ressaltar que ―Há, porém, responsabilidade tributária do 

adquirente em relação aos tributos cujo fato gerador seja a transmissão do domínio; 

é por isso que na carta de arrematação deve constar a prova de pagamento deste 

tributo (art. 901, § 2º, CPC)‖, conforme Didier Jr., Cunha, Braga e Oliveira (2017, p. 

949).  

Diante disso, é passível de concluir que as obrigações referentes aos ônus 

fiscais adquiridos antes da arrematação não serão atribuídas ao adquirente, na 

medida em que ficarão sub-rogados ao preço da aquisição, restando responsável 

apenas pelo fato gerador referente à transmissão do domínio. 

Nesse sentido, vale trazer o julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo, conforme Agravo de Instrumento 22429505020168260000, conforme segue 

abaixo: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPESAS CONDOMINIAIS – 
PRACEAMENTO DO IMÓVEL – Pedido do Município para aplicação do 
disposto no Código Tributário Nacional, artigos 130 e 186, com a sub-
rogação do produto da arrematação em favor da pessoa jurídica de direito 
interno para quitação da dívida tributária – CABIMENTO – Preferência do 
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crédito tributário em relação a qualquer outro, ressalvados os créditos 
decorrentes da legislação do trabalho e oriundos de acidente do trabalho – 
CRÉDITO COM PREFERÊNCIA LEGAL – Execução em curso e penhora 
anterior sobre o mesmo imóvel – Desnecessidade. Inteligência do art. 908, 
do NCPC (Lei nº 13.105/2015) – DECISÃO REFORMADA – RECURSO 
PROVIDO. 

 

Considerando a existência de débitos tributários, restou instituída a 

possibilidade do mesmo ser sub-rogado no valor da venda do produto do leilão, 

viabilizando-se, assim, a quitação da dívida. 

Diverso não é o entendimento do Tribunal de Justiça do Paraná, conforme 

se denota dos Embargos de Declaração 1468510001, mencionando que o valor 

devido deve recair no valor concernente à arrematação. 

Veja-se: 

 

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE 
SENTENÇA. ALIENAÇÃO DE BEM COMUM. ARREMATAÇÃO. PEDIDO 
DO MUNICÍPIO PARA RESERVA DOS VALORES DOS TRIBUTOS. 
CABIMENTO. REGRA DO ARTIGO 130 DO CTN REFORÇADA PELA 
NOVA REGRA DO ARTIGO 908, § 1º DO CPC/2015. PREÇO DA 
ARREMATAÇÃO RESPONDE PELOS CRÉDITOS QUE RECAEM SOBRE 
O IMÓVEL. CREDOR TRIBUTÁRIO QUE COMPROVA A EXISTÊNCIA DE 
EXECUÇÃO FISCAL EM FASE DE PENHORA. TRANSFERÊNCIA DOS 
VALORES AO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL. LIBERAÇÃO DO VALOR 
INCONTROVERSO AOS ALIENANTES. RECURSO DE AGRAVO DE 
INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO Agravo de Instrumento nº 1.468.510-
0 fls. 2PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. 
(TJPR - 7ª C.Cível - EDC - 1468510-0/01 - Região Metropolitana de 
Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Victor Martim Batschke - 
Unânime - - J. 29.03.2016) 

 

Nesse passo, Elias Filho (2015, p. 378) acrescenta que ―É importante 

salientar que, diferentemente da aquisição do imóvel por hasta pública, hipótese em 

que eventuais impostos prediais e taxas ficam subrogados no valor depositado (art. 

130, CTN), na adjudicação o adquirente permanecerá responsável [...] em adimplir 

os valores atinentes aos impostos que estejam em aberto. 

Portanto, é possível concluir que não haverá qualquer ônus fiscal para 

aquele que adquirir o bem em hasta pública, que o receberá livre de qualquer 

embaraço, posto que o valor devido restará sub-rogado ao montante atinente à 

arrematação. 

Assim, não se pode olvidar que a expropriação judicial é uma forma retirar a 

posse ou a propriedade de determinado bem, mediante a ingerência do instituto da 

alienação forçada, de modo que a dívida que deu azo à execução seja devidamente 
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quitada. Entretanto, o bem imóvel, que será objeto da expropriação, pode estar 

contemplado com determinado ônus fiscais, verificando-se a denominada obrigação 

propter rem. 

Assim, com o escopo de não deixar o arrematante demasiadamente onerado 

com as dívidas decorrentes da obrigação propter rem, cuidou o legislador em 

corroborar o descrito no artigo 130, do Código Tributário Nacional, conforme acima 

mencionado, dispondo que a dívida concernente à aludida obrigação, quando objeto 

de expropriação, ficará sub-rogado no valor do preço, desincumbindo o novo 

adquirente do pagamento destas dívidas. 

Além do mais, Elias Filho (2015, p. 278) acrescenta que na hipótese em que 

ocorrer a aquisição do imóvel mediante a ingerência da hasta pública, os impostos 

prediais, bem como as taxas, restaram sub-rogados no valor que tenha sido 

depositado, conforme consubstancia o artigo 130, parágrafo único, do Código 

Tributário Nacional, o que não ocorre na hipótese em que subsistir a adjudicação, na 

medida em que o adquirente ficará encarregado de efetuar o pagamento atinente 

aos impostos que se mostrarem pendentes. 

Ainda, Elias Filho (2015, p. 278) cita decisão proveniente do Tribunal de 

Justiça de São Paulo, mais precisamente a Apelação 0000682-35.2009.8.26.0132, 

dispondo que quando houver a instituição de arrematação judicial os encargos 

tributários ficarão sub-rogados ao pagamento do preço, o que não ocorre quando há 

a adjudicação do imóvel, eis que não tem o condão de expurgar as obrigações 

tributárias, que, sendo propter rem, acompanhará a coisa. 

 

6.2 ÔNUS CONDOMINIAIS 

 

De acordo com o instituído pelo artigo 1.345, do Código Civil, ―O adquirente 

de unidade responde pelos débitos do alienante, em relação ao condomínio, 

inclusive multas e juros moratórios‖. De acordo com a legislação civilista, trata-se de 

manifesta obrigação propter rem. 

Consoante leciona o autor Prates (2016, p. 52), as quotas condominiais 

vencidas dizem respeito, basicamente, as denominadas obrigações propter rem e, 

diante disso, acompanham a coisa quando da venda do respectivo bem. Diante 

disso, mediante a alienação do imóvel, o antigo proprietário restará desonerado 
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deste encargo, subsistindo a incumbência de quitá-lo para o adquirente da coisa, 

conforme legislação vigente. 

De acordo com Elias Filho (2015, p. 385): 

 

Na hipótese de arrematação por dívida condominial, deve-se observar que a 
sentença condenatória pode determinar o pagamento das despesas não 
pagas constantes da petição inicial ou o das despesas impagas por ocasião 
da distribuição da ação, bem como naquelas que vencerem até o trânsito 
em julgado da demanda [...]. 

 

Tal não ocorre na hipótese em que se visualizar a arrematação judicial, 

conforme será abordado abaixo. 

Isso porque, conforme bem esclarece Duarte (2016, p. única), a aquisição 

mediante expropriação está vinculada ao fato de ser uma aquisição originária e, 

diante disso, o arrematante não efetua qualquer relação jurídica com o antigo 

proprietário, tampouco com os débitos existentes, que restaram sub-rogados ao 

preço da arrematação. 

Para Theodoro Jr. (2016, p. 600), ―A sentença de adjudicação, como o auto 

de adjudicação ou ato de arrematação, é de natureza constitutiva, gerando para o 

interessado um direito novo sobre os bens expropriados ao devedor‖. 

No que pertine a legislação processual civil, mais especificamente na 

hipótese em que subsistir a figura da arrematação, de acordo com Didier Jr., Cunha, 

Braga e Oliveira (2017, p. 949), também haverá a sub-rogação no preço pago, 

conforme determina o artigo 908, parágrafo 2.º, do Código de Processo Civil, senão 

vejamos: 

 

A regra aplica-se à aquisição em alienação judicial. Trata-se de obrigação 
propter rem, que se estende ao adquirente de coisa alienada judicialmente, 
inclusive na adjudicação. O crédito, também aqui, sub-roga-se no preço 
pago (art. 908, § 2º, CPC). 

 

Nesse sentido, o Blog Leilões Judiciais (2016, p. única) dispôs que ―Quanto 

à questão do ônus, também há mudanças – agora, de acordo com o artigo 908, do 

novo CPC, os bens podem ser arrematados, inclusive livres de débitos 

condominiais‖. Assim, as denominadas obrigações propter rem tomaram novos 

rumos com o advento do Código de Processo Civil, especialmente quando se tratar 

de arrematação judicial. 
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Diante disso, ―Isto permite considerar que o adquirente receberá um 

apartamento arrematado em leilão judicial sem qualquer dívida de condomínio [...]‖, 

conforme Casa Reis Leilões (2016, p. única). 

Acrescentam Wambier, Didier Jr., Talamini e Dantas (2015, p. 1.001), que na 

hipótese em que subsistir obrigações propter rem e o bem for objeto de alienação, 

expropriação ou adjudicação, o aludido crédito irá se sub-rogar no preço referente à 

venda do bem. 

Elias Filho (2015, p. 287/288) possui entendimento similar: 

 

Como a arrematação não se confunde com modo de aquisição originária, é 
descabida qualquer manifestação contrária à responsabilidade do 
arrematante pelas despesas condominiais pendentes à época da 
arrematação. 
Por cautela, o ônus deve constar no edital (art. 686, V), sob pena de 
desfazimento da arrematação, porém, não tendo o arrematante optado pelo 
desfazimento da arrematação, nem observado o art. 4º, parágrafo único, da 
Lei 4.591/64, deverá suportar tais débitos, que se transferem ao adquirente, 
à vista de sua característica de obrigação propter rem [...]. 

 

Nessa perspectiva, cabe trazer o entendimento do Tribunal de Justiça de 

São Paulo, conforme Agravo de Instrumento 22315677520168260000: 

 

Cobrança. Despesas condominiais. Fase de cumprimento de sentença. 
Unidade devedora que foi penhorada pelo exequente e levada a hasta 
pública. Município que formula pedido de preferência para satisfação do 
crédito tributário. Admissibilidade. Exegese dos artigos 908 do Código de 
Processo Civil e 186 do Código Tributário Nacional. Preferência do crédito 
tributário em relação a qualquer outro, ressalvados aqueles de natureza 
trabalhista. Desnecessidade de penhora em execução fiscal. Precedentes 
jurisprudenciais. Possibilidade de sub-rogação sobre o respectivo preço em 
caso de arrematação em hasta pública. Recurso provido, com observação. 

 

De acordo com o entendimento supracitado, nota-se claramente que na 

hipótese em que subsistir despesas condominiais, haverá a sub-rogação sobre o 

preço quanto restar visualizada a arrematação em hasta pública.  

Sendo assim, é possível mencionar que aquele bem que esteja sendo alvo 

de processo de execução, com o fito de adimplir determinado pagamento a título de 

quantia certa, esteja dotado de ônus condominiais, consubstanciando-se em 

obrigação propter rem.  

Diante da nova sistemática trazida pelo Código de Processo Civil de 2015, 

mediante a instituição da alienação forçada, que se efetiva mediante a expropriação, 

aquele que arrematar o bem judicialmente não arcará com os ônus condominiais, 
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conforme descrito no artigo 908, parágrafo 1.º, do diploma processual cível vigente 

e, conforme já enaltecido, a valor restará sub-rogado ao preço da arrematação. 

 

6.3 DA AUSÊNCIA DA QUITAÇÃO INTEGRAL DAS OBRIGAÇÕES PROPTER 

REM QUANDO SUB-ROGADA NO VALOR DA ARREMATAÇÃO 

 

Conforme já esclarecido no decorrer deste estudo acadêmico, com a nova 

sistemática trazida pelo artigo 908, parágrafo 1.º, do Código de Processo Civil, as 

obrigações propter rem passam a ser sub-rogadas no valor da arrematação, 

possibilitando, por óbvio, que o arrematante adquira a posse originária do bem, 

desincumbido de qualquer onerosidade. 

Mas, o que ocorre na hipótese em que o valor da arrematação se mostrar 

inferior ao valor devido pelas obrigações propter rem? Executa-se o novo 

proprietário, já que ele está com a posse e a propriedade do bem em que recaiu o 

ônus? Extingue-se a dívida? Executa-se o antigo proprietário pelo valor 

remanescente, já que o mesmo deu azo aos débitos tributários e/ou condominiais? 

Passando-se fielmente a análise do tema, é importante trazer à tona o 

entendimento de Veríssimo (2013, p. única), dispondo, desde logo, se o arrematante 

ficaria responsável pelas dívidas vinculadas ao imóvel levado à hasta pública, na 

hipótese em que o valor arrematado não fosse suficiente para cobrir todas as 

despesas? De acordo com o seu posicionamento, a dívida ainda persistente 

obrigará o antigo proprietário, não havendo a possibilidade de se transferir este  

ônus para o adquirente: 

 

Outro ponto a ser destacado é o seguinte: o arrematante fica responsável 
pelos débitos tributários existentes sobre o imóvel, caso o valor alcançado 
em hasta pública não seja suficiente para cobrir esses débitos? 
Segundo entendimento predominante na doutrina e jurisprudência é no 
sentido de que os débitos tributários pendentes sobre o imóvel arrematado, 
na dicção do citado art. 130, parágrafo único do CTN, fazem persistir a 
obrigação do anterior proprietário perante o Fisco, por não ser possível a 
transferência do encargo para o arrematante, ante a inexistência de vínculo 
jurídico com os fatos jurídicos tributários específicos, ou com o sujeito 
tributário. 

 

Paes (2015, p. única) salienta que não se mostra plausível exigir que o 

adquirente seja responsável pelo pagamento dos débitos a título de condomínio, na 

medida em que não deu origem aos montantes devidos e, entendimento diverso 
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deste colocaria o antigo proprietário em vantagem exacerbada frente ao novo 

proprietário: 

 

Certamente, impor ao arrematante a responsabilidade pelo pagamento de 
débito, cria situação injusta a este já que, não concorreu para o 
inadimplemento enquanto que, o antigo dono, este sim, responsável direto 
pela dívida fiscal, se vê, na possibilidade de levantar a quantia depositada 
na arrematação após o desconto dos valores informados pelo autor da 
demanda, ou seja, o condomínio. 
Nesta possibilidade, estaríamos, obviamente, valorizando a conduta ilegal e 
ilegítima do antigo possuidor que além de não honrar com suas 
responsabilidades, ainda sairia com certa compensação financeira. 

 

Diverso não é o entendimento de Moraes (1995, p. 513), ensinando que ―Se 

o preço na arrematação em hasta pública não for suficiente para cobrir o débito 

tributário, nem por isso o arrematante fica responsável pelo eventual saldo‖.  

Parahyba (s.d., p. única) ensina que a arrematação diz respeito a uma 

aquisição originária de propriedade, razão pela qual a partir do momento em que o 

indivíduo arremeta determinado bem em hasta pública subsiste o rompimento de 

todos os ônus atinentes ao imóvel, não se transmitindo, portanto, ao novo 

adquirente.  

No website Jus (2010, p. única), no artigo nominado como ―Valor da dívida 

maior que valor do imóvel em leilão‖, ponderou-se que ―Se o valor da dívida é maior 

que o valor arrecadado em leilão, o credor poderá continuar com a execução do 

saldo remanescente‖. 

Diverso não é o entendimento Leilões Judiciais Planalto (2017, p. única), 

dispondo, inclusive, que cabe ao antigo proprietário efetuar o pagamento dos débitos 

condominiais: 

 

IMPOSTOS: De acordo com o artigo 908, § 1º do Código de Processo Civil 
– CPC/2015, no caso de adjudicação ou alienação, os créditos que incidem 
sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem (por exemplo: débitos 
condominiais), passam a recair sobre o valor da arrematação, observada a 
ordem de preferência dos créditos. Da mesma forma, conforme artigo 130 § 
único do Código Tributário Nacional - CTN, 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, passam a incidir 
sobre o preço da arrematação. Portanto, a arrematação poderá ser livre de 
ônus. Fale antes com o Leiloeiro e descubra se a venda será LIVRE DE 
ÔNUS, caso sim, peça para ele incluir isso no Auto de Arrematação. 
[...] 
Mas e o Condomínio atrasado? Isso é por conta do arrematante, PORÉM, 
veja isso: Todo prédio tem o Estatuto do Condomínio, as regras sobre lixo, 
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portaria, salão de festas, etc. E também sobre inadimplentes. E lá diz que: 
"Após ―xyz‖ meses deverá o síndico mover ação contra o apartamento que 
está em atraso". O síndico não fez isto por vários motivos: sem tempo, 
amizade com o devedor, desmazelo, corrupção ou burrice. E aí vai a leilão e 
o síndico quer cobrar do arrematante todos os meses em atraso? O 
arrematante poderá entrar na justiça e pagar apenas os últimos meses, ou 
seja, o período ―xyz‖, porém, o que for maior que ―xyz‖ o síndico tem de 
cobrar do antigo dono, e não do novo. O síndico recebe para zelar pelos 
direitos do prédio, e não o fez. Ele é o responsável e não o arrematante. 
Então o prédio que cobre dele e não do arrematante. Isso é uma sugestão. 
O arrematante sabe que se tiver débito é ele quem paga, porém tem essa 
chance para não pagar. Temos inclusive decisões de juízes sobre este caso 
e até sobre multa de trânsito. 

 

Nesse sentido, Marinoni, Arenhart e Mitidiero (2015, p. 980) enaltecem que 

―Adjudicação, alienação e sub-rogação do crédito. Adjudicado ou alienado o bem, 

eventuais créditos incidentes sobre ele ficam sub-rogados no valor angariado, 

observada a ordem de eventuais preferências (art. 908, § 1.º, CPC)‖. 

Nessa esteira, Paes (2015, p. única) sintetiza decisão recente tomada pelo 

Juízo Singular da Comarca de São Paulo, proferida em sede de ação de cobrança 

atinente a cotas condominiais.  

No decisório, entendeu o magistrado que o arrematante deveria arcar com 

os ônus fiscais e condominiais e, inconformado com o entendimento, interpôs 

Agravo de Instrumento que foi autuado sob n.º 2010096-89.2013.8.26.0000, ocasião 

em que o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que os valores referentes a 

ônus condominiais devem se reservar ao valor da arrematação: 

 

Em recente decisão proferida em processo de cobrança de cotas 
condominiais, o arrematante de imóvel levado à praça, foi surpreendido com 
a determinação de que deveria arcar com os débitos fiscais (IPTU), 
anteriores a arrematação. 
A decisão restou, totalmente, inesperada já que, o edital de praça, previa a 
contrário sensu, que os débitos fiscais e tributários gerados pelo imóvel, 
seriam sub-rogados, isto é, pagos, pelo valor auferido na arrematação em 
consonância com o Parágrafo Único do artigo 130 do Código Tributário 
Nacional. 
[...] 
Inconformado com esta decisão, o arrematante interpôs o respectivo 
recurso de agravo de instrumento dirigido ao Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo, fundamentando sua peça em vasta jurisprudência e doutrina 
que corroboram seu entendimento. 
A decisão do Tribunal reverteu, por unanimidade de votos, o despacho do 
juízo singular, conforme ementa: 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Arrematação de unidade condominial em 
débito. Pedido de arrematante, para reserva de valores, visando suprir 
débito tributário, anterior à arrematação. Inteligência do artigo 130, 
parágrafo único, do Código Tributário Nacional. Recurso do arrematante. 
Provimento. Agravo de Instrumento nº 2010096-89.2013.8.26.0000, da 
Comarca de São Paulo. Relator: Carlos Russo. 



42 
 

Aliás a E. Corte paulista, tem firmado entendimento, predominante, no 
sentindo que, eventuais débitos fiscais, IPTU, Foro, etc, devem recair sobre 
o valor auferido na hasta pública. 

 

Ademais, conforme consta nos autos de Recurso Especial 799666, ―O 

Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o arrematante 

recebe o imóvel livre de quaisquer ônus, porquanto, havendo alienação em hasta 

pública, transfere-se ao credor o saldo após dedução dos impostos [...]‖. 

Há, ainda, o conteúdo inserto no Recurso Especial 1.705.372, do Superior 

Tribunal de Justiça, publicado em 30 de outubro de 2017, dispondo expressamente 

que os débitos que acompanham a coisa irão sub-rogar no valor atinente à 

arrematação, afastando-se qualquer possibilidade desse valor ser cobrado no novo 

proprietário. Portanto, tem-se que de acordo com o entendimento da Corte Superior, 

os débitos tributários que antecederem o imóvel objeto de arrematação impõem 

obrigação ao executado perante o Fisco, razão pela qual o antigo proprietário 

permanecerá incumbido a quitar o valor devido, ainda que os montantes atinentes a 

arrematação não se mostrem suficientes para cobrir o aludido débito: 

 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.705.372 - SP (2017/0189218-4) RELATORA : 
MINISTRA REGINA HELENA COSTA RECORRENTE: MUNICÍPIO DE 
GUARUJÁ  
PROCURADOR: ANA PAULA SOARES MANSSINI E OUTRO (S) - 
SP233071 
RECORRIDO: ARNALDO COBO BALDAVIRA ADVOGADO : JOSÉ 
RENATO DE ALMEIDA MONTE E OUTRO (S) - SP099275 DECISÃO 
Vistos. Trata-se de Recurso Especial interposto pelo MUNICÍPIO DE 
GUARUJÁ, contra acórdão prolatado, por unanimidade, pela 14ª Câmara de 
Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no 
julgamento de apelação, assim ementado (fl. 149e): APELAÇÃO - 
MANDADO DE SEGURANÇA - Expedição de certidão negativa de débitos - 
Arrematação de imóveis em hasta pública - Exclusão de responsabilidade 
do arrematante pelos débitos anteriores, conforme exceção prevista no 
artigo 130, parágrafo único, do CTN - Recursos desprovidos.  
[...] 
Dessa forma, é firme o posicionamento desta Corte segundo o qual a 
arrematação em hasta pública tem o efeito de expurgar qualquer ônus 
obrigacional sobre o imóvel para o arrematante, transferindo-o livremente de 
qualquer encargo ou responsabilidade tributária. Assim os débitos tributários 
pendentes sobre o imóvel arrematado subrogam-se no preço depositado 
pelo adquirente no momento da arrematação, revelando-se incabível ao 
arrematante os débitos fiscais pendentes sobre o imóvel arrematado.  
[...] 
2. Os débitos tributários pendentes sobre o imóvel arrematado, na dicção do 
art. 130, parágrafo único, do CTN, fazem persistir a obrigação do executado 
perante o Fisco, posto impossível a transferência do encargo para o 
arrematante, ante a inexistência de vínculo jurídico com os fatos jurídicos 
tributários específicos, ou com o sujeito tributário. Nesse sentido: Se o preço 
alcançado na arrematação em hasta pública não for suficiente para cobrir o 
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débito tributário, nem por isso o arrematante fica responsável pelo eventual 
saldo. 

 

No Recurso Especial 1087275, o Superior Tribunal de Justiça deixou claro 

que na hipótese em que existir débito de IPTU anterior à arrematação, cabe ao 

antigo proprietário efetuar o seu pagamento. Ademais, de acordo com a Corte, 

quando o valor da arrematação não quitar de maneira integral as dívidas pendentes 

do imóvel, tal não ocasionará, por consequência, a extinção dos créditos tributários: 

 

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. IMÓVEL ARREMATADO EM 
HASTA PÚBLICA, PARA FINS DE PAGAMENTO DE DÍVIDAS 
TRABALHISTAS. DÉBITOS DE IPTU RELATIVOS AO PERÍODO 
ANTERIOR À ARREMATAÇÃO. COBRANÇA EM FACE DO ANTIGO 
PROPRIETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DA REGRA 
PREVISTA NO ART. 130, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN. 

1. Examinando-se o art. 130 do CTN, pode-se afirmar que, em regra, o 
adquirente do imóvel é responsável pelos débitos tributários incidentes 
sobre o imóvel. Contudo, não será responsável quando: 1) conste do título a 
prova de quitação de tais débitos (art. 130, caput, parte final); 2) ocorrer 
arrematação em hasta pública (art. 130, parágrafo único). Não obstante 
sejam hipóteses de afastamento da responsabilidade do adquirente do 
imóvel, cumpre esclarecer que no primeiro caso há a transferência 
voluntária do imóvel — o antigo proprietário figura como alienante — e, no 
segundo, a perda da propriedade ocorre de modo compulsório. Impende 
ressaltar que tanto a transferência voluntária da propriedade imóvel quanto 
a arrematação em hasta pública, isoladamente consideradas, não 
configuram hipóteses de extinção do crédito tributário. 2. No que se refere à 
transferência voluntária, como bem observado por Luiz Alberto Gurgel de 
Faria, "se no título de aquisição houver prova de quitação dos tributos, 
nenhuma responsabilidade será transferida" e, caso na certidão negativa 
haja ressalva sobre a possível cobrança de créditos tributários 
posteriormente apurados, "o débito apenas poderá ser cobrado do antigo 
proprietário, detentor do domínio útil ou possuidor, uma vez que a prova de 
quitação desonera por completo o adquirente" (Código Tributário Nacional 
Comentado: doutrina e jurisprudência, coordenador Vladimir Passos de 
Freitas, 4ª ed. rev. atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2007, pág. 628). No mesmo sentido é o entendimento de Hugo de Brito 
Machado, para o qual "a ressalva constante dessas certidões prevalece 
apenas no sentido de poder o fisco cobrar créditos tributários que 
porventura venha a apurar, contra o contribuinte, pois a certidão de 
quitação, mesmo com a ressalva, impede que se configure a 
responsabilidade tributária do adquirente" (Curso de Direito Tributário, 29ª 
ed., São Paulo: Malheiros, 2008, pág. 152). Assim, não obstante o Código 
Tributário Nacional afaste a responsabilidade do adquirente, não há falar em 
extinção do crédito tributário, subsistindo a responsabilidade do antigo 
proprietário. 3. De igual modo, quando o imóvel é arrematado em hasta 
pública, se a arrematação não enseja a quitação dos débitos fiscais — 
como ocorre no caso dos autos —, não há falar em extinção do crédito 
tributário. Especificamente em relação a esta hipótese, impende ressaltar 
que o parágrafo único do art. 130 do CTN traz uma exceção de 
responsabilidade oponível apenas pelo adquirente do imóvel em hasta 
pública, ou seja, não beneficia o antigo proprietário, como bem observou o 
Tribunal de origem. 5. Recurso especial desprovido. 
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O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, nos autos de Agravo de 

Instrumento 01555181820158240000, julgado em 08 de agosto de 2017, também 

possui entendimento similar, mencionando que os débitos concernentes à tributação 

devem ser suportados pelo proprietário anterior e, especialmente quando há a 

arrematação em hasta pública, caso o valor não quite de maneira integral o débito 

pendente, não haverá a extinção do crédito tributário: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE 
ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. IMÓVEL, OBJETO DA EXAÇÃO, 
ARREMATADO EM LEILÃO JUDICIAL. DÉBITOS DE IPTU RELATIVOS A 
PERÍODO ANTERIOR À ARREMATAÇÃO QUE DEVEM SER 
SUPORTADOS PELO ANTIGO PROPRIETÁRIO. INAPLICABILIDADE DO 
ART. 130, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN.  
Examinando-se o art. 130 do CTN, pode-se afirmar que, em regra, o 
adquirente do imóvel é responsável pelos débitos tributários incidentes 
sobre o imóvel. Contudo, não será responsável quando: 1) conste do título 
a prova de quitação de tais débitos (art. 130, caput, parte final); 2) ocorrer 
arrematação em hasta pública (art. 130, parágrafo único). Não obstante 
sejam hipóteses de afastamento da responsabilidade do adquirente do 
imóvel, cumpre esclarecer que no primeiro caso há a transferência 
voluntária do imóvel - o antigo proprietário figura como alienante - e, no 
segundo, a perda da propriedade ocorre de modo compulsório. Impende 
ressaltar que tanto a transferência voluntária da propriedade imóvel 
quanto a arrematação em hasta pública, isoladamente consideradas, não 
configuram hipóteses de extinção do crédito tributário. [...] De igual modo, 
quando o imóvel é arrematado em hasta pública, se a arrematação não 
enseja a quitação dos débitos fiscais - como ocorre no caso dos autos -, 
não há falar em extinção do crédito tributário. Especificamente em relação 
a esta hipótese, impende ressaltar que o parágrafo único do art. 130 do 
CTN traz uma exceção de responsabilidade oponível apenas pelo 
adquirente do imóvel em hasta pública, ou seja, não beneficia o antigo 
proprietário, como bem observou o Tribunal de origem (REsp 1087275/SP, 
Rel. Ministra Denise Arruda, j. em 17-11-2009). 

 

Nos autos de Agravo de Instrumento 21329265220168260000, do Tribunal 

de Justiça de São Paulo, há a imposição de que as dívidas concernentes aos 

condomínios se sub-rogam no valor da arrematação, ainda que recaia sobre todo o 

montante: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE CONDOMÍNIO. 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Indeferimento do pedido de 
levantamento de todo o produto da arrematação pelo Condomínio. 
Insurgência do Arrematante. Ausência de interesse recursal. 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. Inteligência do art. 908, § 1º do CPC. 
RECURSO DO ARREMATANTE NÃO CONHECIDO. 

 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10574515/artigo-130-da-lei-n-5172-de-25-de-outubro-de-1966
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10574477/parágrafo-1-artigo-130-da-lei-n-5172-de-25-de-outubro-de-1966
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111984008/código-tributário-nacional-lei-5172-66
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10574515/artigo-130-da-lei-n-5172-de-25-de-outubro-de-1966
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111984008/código-tributário-nacional-lei-5172-66
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10574477/parágrafo-1-artigo-130-da-lei-n-5172-de-25-de-outubro-de-1966
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10574515/artigo-130-da-lei-n-5172-de-25-de-outubro-de-1966
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111984008/código-tributário-nacional-lei-5172-66
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91735/código-processo-civil-lei-5869-73
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Embora ainda não haja um estudo minucioso quanto ao tema, verifica-se de 

maneira induvidosa que o fato do valor da arrematação não contribuir para a 

quitação integral dos débitos não dá azo à extinção do mesmo, tampouco obrigará o 

adquirente a quitá-lo, ficando o antigo proprietário vinculado a esta obrigação até a 

quitação integral.  

Ademais, na hipótese em que se verificar saldo diferenciado entre o valor do 

imóvel e a dívida, o valor remanescente deve ser entregue ao mutuário, conforme 

decisão exarada pela 24.ª Vara Cível Federal de São Paulo, constante no sítio 

eletrônico Consultor Jurídico (2015, p. única): 

 

A diferença entre o valor de venda do imóvel hipotecado e da quantia da 
dívida financiada deve ser entregue ao mutuário em caso de leilão 
extrajudicial. A decisão é da 24ª Vara Cível Federal da Seção Judiciária de 
São Paulo, segundo a qual a retenção do valor pela Caixa Econômica 
Federal caracterizaria enriquecimento sem causa.  

 

Entretanto, nessa perspectiva, há de se fazer uma analise, ainda que breve, 

na hipótese em que houver a concorrência de credores, isto é, subsistir mais de uma 

dívida para o mesmo imóvel que foi levado à hasta pública. 

Nessa perspectiva, mostra-se importante trazer o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, conforme Agravo em Recurso Especial 748.202, consoante 

descrito abaixo: 

 

EMENTA 
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 
RECURSO ESPECIAL. PENHORA. DIREITO DE PREFERÊNCIA. 
ANTERIORIDADE. CRÉDITO. PREFERÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 
1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o 
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento 
do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência das 
Súmulas n. 282 e 356 do STF. 
2. "No processo de execução, recaindo mais de uma penhora sobre o 
mesmo bem, terá preferência no recebimento do numerário apurado com a 
sua arrematação, o credor que em primeiro lugar houver realizado a 
penhora, salvo se incidente outro título legal de preferência. Aplicação do 
brocardo prior tempore, potior iure." (AgRg no REsp n. 1195540⁄RS, Relator 
Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09⁄08⁄2011, DJe 
22⁄08⁄2011). 
3. Agravo regimental a que se nega provimento. 

 

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que 

na hipótese em que se visualizar a arrematação judicial do bem e, havendo mais de 

uma penhora sobre o mesmo imóvel, constata-se o estabelecimento de uma ordem 
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preferencial, adimplindo-se a dívida daquele que primeiramente procedeu de 

maneira a realizar a penhora. 

Ainda sobre o tema, Nery Jr. e Nery (2016, p. 999) lecionam que: 

 

[…] 2. Efeitos da penhora e das medidas de urgência equivalentes ao 
arresto ou sequestro. Observe-se que a penhora, o arresto ou sequestro 
subtraem a coisa, por completo, do poder de disponibilidade do executado 
(Thompson Lenz. A natureza das normas processuais e o registro da 
penhora, RT 627/59-68) e, nessa cadência, desafiam a aplicação e 
prevalência do princípio da anterioridade da penhora como corolário da 
autoridade da força jurisdicional do Estado. O credor que ―primeiro efetuar a 
penhora sobre os bens de seu devedor, portanto, adquirirá, por força dessa 
prioridade temporal, um direito de prelação ou de preempção legal. Em 
consequência, preferirá aos demais e subsequentes credores penhorantes 
do mesmo bem, recebendo em primeiro lugar o pagamento de seu crédito‖ 
(Mello Filho. Apontamentos sobre a penhora no Código de Processo Civil, 
RF 247/419). 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. 
§ 1.º: 3. ―Credor do credor‖. A regra deste parágrafo é de que com a coisa 
transmite-se também a dívida sobre ela incidente. Logo, ela também está 
inclusa no preço, e, se o arrematante tiver um crédito incidente sobre a 
coisa, ele se considerará quitado. 

 

Quando restar visualizada a hipótese de crédito tributário e condominial 

sobre o mesmo bem arrematado em hasta pública, menciona-se que de acordo com 

o sítio eletrônico Consultor Jurídico (2017, p. única), o crédito tributário possuí 

preferência sobre os condominiais, conforme entendimento explanado pela 3.ª 

Turma do Superior Tribunal de Justiça, por força do conteúdo inserto no artigo 186, 

do Código Tributário Nacional.   

Entretanto, não se pode olvidar que na hipótese em que restar aforada 

execução em face do antigo proprietário para a satisfação do crédito remanescente, 

a mesma não permanecerá tramitando indefinidamente quando não houver bens a 

serem penhorados, levando-se em consideração a prescrição intercorrente trazida à 

baila pelo novo Código de Processo Civil, de acordo com Terra (2015, p. única). 

Assim sendo, Terra (2015, p. única) acrescenta que tão logo reste deferida a 

suspensão do processo ante a ausência de bens a serem penhorados, o processo 

ficará suspenso pelo prazo de um ano, suspendendo-se o prazo para a aludida 

prescrição. Após o transcurso do prazo de um ano, não tendo sido encontrado 

qualquer bem, os autos serão arquivados, passando-se a contar a prescrição 

intercorrente após a suspensão do prazo de um ano. 

É o que dispõe os artigos abaixo colacionados: 



47 
 

Art. 921. Suspende-se a execução: 
[...] 
III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; 
[...] 
§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 
(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. 
[...] 
§ 4º Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do exequente, 
começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. 
Art. 924. Extingue-se a execução quando: 
[...] 
V - ocorrer a prescrição intercorrente. 

 

Diante disso, é possível concluir que quando concorrerem débitos tributários 

e condominiais a serem sub-rogados no valor do litígio, percebe-se que, 

inicialmente, serão quitados os valores a título de tributos, utilizando-se o saldo 

remanescente para o pagamento dos valores referentes às dívidas condominiais.  

Portanto, diante das considerações acima alavancadas, é possível observar 

que qualquer dívida ficará atrelada ao valor que será arrematado no imóvel e, diante 

disso, quando a obrigação propter rem se mostrar além do valor da arrematação, o 

saldo remanescente deverá ser pleiteado do antigo proprietário, que efetivamente 

deu azo ao ônus. 

Sendo assim, é necessário trazer à baila que o Código Civil Brasileiro traz 

em seu bojo normativo uma série de dispositivos que fazem menção a obrigação 

propter rem e, levando-se em consideração que a mesma tende a acompanhar a 

coisa, nada mais plausível que o adquirente efetue o pagamento dos montantes 

devidos. 

Nota-se que de acordo com o conteúdo inserto no artigo 908, parágrafo 1.º, 

do Código de Processo Civil, houve manifesta ampliação do instituto da sub-

rogação, verificando-se, assim, manifesta contradição ao direito material pátrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

 

7 CONCLUSÃO 

 

De maneira conclusiva, é possível visualizar que as obrigações propter rem 

são aquelas que acompanham a coisa e, diante disso, o adquirente do imóvel 

restará incumbido a quitar determinados valores provenientes do mesmo, 

desincumbindo, assim, o antigo proprietário. 

É um instituto que encontra guarida na legislação civilista brasileira e que 

sempre teve ampla aplicabilidade nos processos judiciais, excetuando-se quando se 

tratava de créditos tributários, mais especificamente na hipótese em que se 

visualizava a arrematação em hasta pública, em que o ônus não era do arrematante, 

mas sim do antigo proprietário, na medida em que a dívida restava sub-rogada no 

preço da arrematação, por força do conteúdo inserto no artigo 130, parágrafo único, 

do Código Tributário Nacional. 

Diante disso, na hipótese em que se verificava a ingerência de ônus 

tributários, os valores eram sub-rogados no montante da arrematação, não arcando 

o atual proprietário com essas dívidas. 

Após muitas discussões legislativas, entrou em vigor o Código de Processo 

Civil de 2015, ocasião em que trouxe à baila o conteúdo inserto no artigo 908, 

parágrafo 1.º, que, em apertada síntese, dispõe que na hipótese em que subsistir 

alienação ou adjudicação, os valores a título de dívida do imóvel alienado, incluindo-

se aqueles de natureza propter rem, irão restar sub-rogados no valor da 

arrematação, não se atribuindo quaisquer ônus ao novo proprietário. 

Veja-se que além da nova legislação processual cível corroborar o contido 

no artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, ainda ampliou a 

possibilidade de outras dívidas atinentes ao imóvel serem sub-rogadas no valor da 

arrematação, nela incluindo-se as dívidas de condomínio. 

Consoante restou abordado no decorrer deste estudo, os tribunais vêm 

aplicando de maneira grandiosa a sub-rogação das dívidas propter rem no preço da 

arrematação, dando maior efetividade a nova legislação processual cível. 

Induvidosamente, é um posicionamento acertado do legislador pátrio, 

considerando que não se mostra plausível que aquele que procede de maneira a 

arrematar determinado bem judicialmente, além de pagar pelo preço da coisa, ainda 

arque com os valores que dizem respeito às dívidas do imóvel.  
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Aliás, tal se torna importante até mesmo para efetivar as alienações que 

visam dar azo ao pagamento dos valores devidos, eis que o fato dos arrematantes 

estarem desincumbidos desse ônus acaba se tornando mais atrativa a participação 

nas arrematações judiciais. 

Diante disso, nota-se que o teor do artigo 908, parágrafo 1.º, do Código de 

Processo Civil veio à tona com o intuito de generalizar a regra disposta no artigo 

130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, de modo que na hipótese em 

que o valor da arrematação se mostrar insuficiente para quitar o montante devido a 

título das obrigações propter rem, restará incumbido o antigo proprietário a quitá-los, 

não subsistindo qualquer obrigação ao adquirente, tampouco o débito restará extinto 

ante a insuficiência de recursos da arrematação. 
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