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APELAÇÃO.  EXECUÇÃO  FISCAL.  ADJUDICAÇÃO.  BENS
MÓVEIS.  EXPEDIÇÃO  DE  CARTA  DE  ADJUDICAÇÃO.
DOCUMENTO APROPRIADO PARA BENS IMÓVEIS. FORMA
DIVERSA  DA  PRESCRITA  EM  LEI.  NÃO  COMINAÇÃO  DE
NULIDADE. CPC, ART. 244. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
DE  PREJUÍZO.  NULIDADE  NÃO  CARACTERIZADA.
SEGUIMENTO NEGADO AO RECURSO. CPC, ART. 557.

“A  decretação  da  nulidade  não-cominada  exige,  além  do
comprometimento da finalidade do ato (CPC, art. 244), a concreta
demonstração  do  prejuízo  (CPC,  arts.  249,  §  1º,  e  250,  parágrafo
único). Aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e
do aproveitamento dos atos processuais”.1 É bem verdade que o
CPC  prevê,  para  os  bens  móveis,  a  expedição  de  mandado  de
entrega  dos  referidos  bens,  no  caso  de  adjudicação  Todavia,
observa-se que o conteúdo do documento nominado de “Carta de
Adjudicação”, acompanhado dos demais documentos, faz as vezes
do mandado de entrega de forma satisfatória, na medida em que
traz todos os elementos necessários à diligência. No caso, trata-se
de mero erro material, que não tem o condão de malferir a natureza
da ordem judicial, que é de entrega dos bens ao adjudicante. De
outro lado, não há nos autos prova de que o recorrido tenha tentado
receber  os  bens  e  não  tenha  conseguido,  por  força  da  suposta
impropriedade do documento. Penso, pois, que não há falar-se em
nulidade  do  feito,  pois  a  moderna  concepção  de  processo,
sustentada  pelos  princípios  da  economia,  instrumentalidade  e
celeridade  processual,  determina  o  aproveitamento  máximo  dos
atos processuais,  principalmente quando não há  prejuízo para a
defesa das partes (CPC, art. 244)2.

1 STJ - REsp 790.090/RR, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/08/2007, DJ 10/09/2007, p. 192.
2 Art. 244. Quando a lei prescrever determinada forma, sem cominação de nulidade, o juiz considerará válido o ato se, realizado de



Relatório

Trata-se  de  apelação  interposta  pelo  Estado  da  Paraíba  contra
sentença que extinguiu a ação de execução fiscal, com julgamento do mérito, em razão da
satisfação do débito, via adjudicação dos bens penhorados.

Inconformado,  recorre  o  apelante  aduzindo  que  não  houve  a
satisfação do débito, na medida em que a adjudicação não restou concluída. Defende que
não foi expedido o mandado de entrega dos bens ao adjudicantes e, por consequência,
deixou de, efetivamente, ter os bens em seu poder. Ao final, pede o provimento do recurso
para que o processo executivo tenha seu trâmite e finalização regular.

Nas  contrarrazões,  o  recorrido  alega  que  foi  expedida  carta  de
adjudicação e, se o recorrente não dispõe dos bens adjudicados, é por culpa exclusiva sua.

É o relatório. Decido.

A  controvérsia  devolvida  a  esta  Corte  reside  em  definir  se  a
satisfação do débito no processo de execução fiscal ocorre com a expedição da Carta de
Adjudicação ou se é necessária a expedição de mandado de entrega dos bens, no caso de
bens móveis.

A teor do que disciplina o art. 685-B, do Código de Processo Civil, “a
adjudicação considera-se perfeita e acabada com a lavratura e assinatura do auto pelo
juiz, pelo adjudicante, pelo escrivão e, se for presente, pelo executado, expedindo-se a
respectiva carta, se bem imóvel, ou mandado de entrega ao adjudicante, se bem móvel”.

O  exame  dos  autos,  por  outro  lado,  revela  que  foi  expedida  e
recebida pelo representante do recorrente (fl.  39v) a “Carta de Adjudicação” de fl.  34,
acompanhada  de  cópias  de  decisão  judicial  que  deferiu  a  adjudicação  e  do  auto  de
penhora com a descrição dos bens adjudicados.

Em que pese a atecnia referente à espécie de documento, penso que
não há que se falar em nulidade. É bem verdade que o CPC prevê, para os bens móveis, a
expedição de mandado de entrega dos referidos bens. Todavia, observa-se que o conteúdo
do  documento  nominado  de  “Carta  de  Adjudicação”,  acompanhado  dos  demais
documentos, faz as vezes do mandado de entrega de forma satisfatória, na medida em que
traz todos os elementos necessários à diligência.

No caso, trata-se de mero erro material, que não tem o condão de
malferir  a  natureza  da  ordem  judicial,  que  é  de  entrega  dos  bens  ao  adjudicante.
Desprezar tal ato, a fim de se adequar à forma prescrita em lei, não me parece razoável,

outro modo, Ihe alcançar a finalidade.



notadamente quando demanda a anulação da sentença e o retorno dos autos ao primeiro
grau, para a expedição do mandado de entrega.

De outro  lado,  não  há  nos  autos  prova de  que o  recorrido  tenha
tentado receber os bens e não tenha conseguido, por força da suposta impropriedade do
documento.  Penso,  pois,  que  não  há  falar-se  em  nulidade  do  feito,  pois  a  moderna
concepção  de  processo,  sustentada  pelos  princípios  da  economia,  instrumentalidade  e
celeridade  processual,  determina  o  aproveitamento  máximo  dos  atos  processuais,
principalmente quando não há prejuízo para a defesa das partes (CPC, art. 244)3.

Ademais, como bem anota Pedro da Silva Dinamarco “nos termos do
art. 244, o ato só será tido como nulo se não atingir sua finalidade. Não basta, portanto, o
descumprimento de forma prevista em lei. Trata-se claramente de requisito para que o
vício exista em concreto, ou seja, se o ato atingir sua finalidade não será declarado nulo
por um juiz, ainda que a impugnação seja imediata e feita por quem não lhe tenha dado
causa"4. Sobre o tema, confiram-se os julgados:

“Conquanto o  art.  698 do CPC determine a  prévia intimação do
credor  hipotecário  para  a  adjudicação  ou  alienação  do  bem
gravado,  não  traz  cominação  de  nulidade  para  o  caso  de  sua
inobservância.  Tal circunstância atrai a regra do art. 244 do CPC,
que, aliada à ausência de prejuízo, induz à aplicação do princípio
do  aproveitamento  racional  dos  atos  processuais,  evitando  a
declaração de nulidade da arrematação”.5 

“A  decretação  da  nulidade  não-cominada  exige,  além  do
comprometimento da finalidade do ato (CPC, art. 244), a concreta
demonstração  do  prejuízo  (CPC,  arts.  249,  §  1º,  e  250,  parágrafo
único). Aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e
do aproveitamento dos atos processuais”.6

Assim,  não  há  que  se  falar  em prejuízo  e,  por  consequência,  em
nulidade a ser sanada, daí porque levando em conta o disposto no art. 557, caput, do CPC,
nego seguimento ao recurso.

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 17 de setembro de 2014

       Miguel de Britto Lyra Filho
                Juiz Convocado

3 Art. 244. Quando a lei prescrever determinada forma, sem cominação de nulidade, o juiz considerará válido o ato se, realizado de
outro modo, Ihe alcançar a finalidade.

4 Código de Processo Civil Interpretado, coord. Antonio Carlos Marcato. São Paulo: Atlas, 2ª ed., 2005, p. 726.
5 STJ - REsp 1219329/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 29/04/2014
6 STJ - REsp 790.090/RR, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/08/2007, DJ 10/09/2007, p. 192.


