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TITULOS EXECUTIVOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS 

 

*obrigação esteja dotada de um grau suficiente de certeza.  

 

*grau de certeza é dado pelo Título Executivo.  

 

*alguns documentos são os extrajudiciais, produzidos sem a intervenção do Judiciário e ainda assim com grau de 

certeza. 

 

*títulos que permitem a instauração do processo de execução.  

 

*processo de conhecimento: o que se busca é a sentença, em que o juiz diga o direito, decidindo se a pretensão do 

autor deve ser acolhida em face do réu ou não.  

 

*processo de execução: a finalidade é que o juiz tome providencia para a satisfação do titular do direito 

encontrado em um titulo executivo. 

 

 

Os Títulos Executivos são aqueles que já possuem uma obrigação e só precisará entrar no procedimento satisfativo. 

 

Quando falamos em Título Executivo Judicial (“TEJ”) estamos falando em títulos que reconhecem a existência de um 

crédito, no qual obriga uma das partes ao pagamento desse crédito. 

 

Como se faz a satisfação de créditos (dinheiro)? 

O crédito pode estar representado por um TEJ (art. 475-N) ou esse crédito pode estar expresso por TEE.  

Esse TEE, assim como os TEJ só existirá se estiver expressamente em Lei. Entretanto, o art. 585, não exaure todos os 

TEE, isso porque encontramos em Leis Especiais também o reconhecimento de outros título extrajudiciais, mas a 

maior parte esta no 585. 

 

Art. 585. São títulos executivos extrajudiciais:   

 

I - a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque;   

II - a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor; o documento particular assinado pelo 

devedor e por duas testemunhas; o instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria 

Pública ou pelos advogados dos transatores;  

III - os contratos garantidos por hipoteca, penhor, anticrese e caução, bem como os de seguro de vida;  

IV - o crédito decorrente de foro e laudêmio;  

V - o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, 

tais como taxas e despesas de condomínio;  

VI - o crédito de serventuário de justiça, de perito, de intérprete, ou de tradutor, quando as custas, emolumentos ou 

honorários forem aprovados por decisão judicial;  



VII - a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios, correspondente aos créditos inscritos na forma da lei;  

VIII - todos os demais títulos a que, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva.  

 

§ 1o A propositura de qualquer ação relativa ao débito constante do título executivo não inibe o credor de promover-

lhe a execução.  

 

§ 2o Não dependem de homologação pelo STF, para serem executados, os títulos executivos extrajudiciais, 

oriundos de país estrangeiro. O título, para ter eficácia executiva, há de satisfazer aos requisitos de formação 

exigidos pela lei do lugar de sua celebração e indicar o Brasil como o lugar de cumprimento da obrigação. 

 

 

TEJ e TEE = só existem se assim previsto em lei!!! 

 

O título executivo autoriza um procedimento expropriatório, ou seja, os TEJ e os TEE contém essa autorização legal, 

permitem que se de início a esse procedimento, retirando o patrimônio do devedor para pagar o credor. 

 

 

TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL 

 

Será objeto do cumprimento forçado da sentença (qualquer desses titulo previstos no art. 475-N).  

 

O cumprimento da sentença se dá dentro da chamada execução sincrética, que é parte/fase do processo de 

conhecimento. A partir do art. 475-J, representam uma fase no processo de conhecimento, a última fase, após o 

julgamento e a formação da coisa julgado ou formação do TEJ.  

 

Envolver no polo ativo ou passivo a Fazenda Pública 

Será adotado um processo autônomo, a chamada execução autônoma, ou seja, processo de execução que se forma 

pela ação executiva.  

 

TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL 

 

São declarações ou atos jurídicos bilaterais que o legislador reconheceu eficácia semelhante (não igual) a um TEJ.  

 

Que semelhança?  

Parte-se do princípio que a obrigação que parte do titulo é verdadeira e, portanto, deve ser cumprida. 

 

TEE sempre será o objeto que dará origem a um processo de execução autônoma!!!  

Previsão: livro II do CPC, art. 566 a 795. 

 

TEE constituído pela Fazenda Pública 

Temos a chamada Certidão da Divida Ativa, art. 585.  



O exequente, portanto, será a Fazenda Pública e estará regulado na Lei 6.830/80, uma execução especial, pois não 

esta no CPC, mas sim em uma lei especial. 

 

Afinal, o que há de diferenças entre o TEJ e o TEE? 

As diferenças estão nas questões procedimentais, assim como TEJ tem um grau muito maior de certeza, do que a TEE 

a execução sincrética tem uma forma de desenvolvimento mais célere, mais efetiva e o TEE pode permitir um maior 

número de incidentes, de matérias a serem discutidas antes de dar a execução de maneira definitiva. 

 

Qual o objetivo dessas execuções? 

São execuções que tem por objetivo recebimento de quantia certa em princípio contra devedor solvente. Será 

diferente apenas o procedimento deles, mas objetivo é mesmo, a expropriação de bens do patrimônio do devedor 

para pagamento ao credor.  

 

Existe uma quantidade certa para a expropriação? 

Não, aqui temos a satisfação da obrigação pecuniária, ou seja, pagamento, o objetivo é expropriar quantos bens 

forem necessários do patrimônio do devedor para satisfação do crédito, representado por um TEJ ou TEE. 

 

 

O que caracteriza um título executivo? 

 

LIQUIDEZ E CERTEZA 

 

Que seja identificado o valor. Liquidez é uma operação aritmética para que eu consiga chegar a um valor em pecúnia.  

 

Quando a sentença será ilíquida? 

Só será ilíquida a sentença que não contenha elementos suficientes para chega a este valor.  

 

Certeza é que eu não tenho dúvidas que terei que pagar, que resulta de uma promissória ou de um cheque de um 

debênture ou de uma letra de cambio ou de uma condenação judicial a pagamento de valor certo e determinado. Sei 

por quem é devido, quanto e para quem. 

 

EXIGIBILIDADE 

 

A partir de qual momento uma obrigação se torna exigível?  

Quando se (i) implementarem todas as condições para sua exigibilidade e que tenha (ii) passado o prazo, data de 

vencimento ou quando (iii) estabelecer tal condição a obrigação será exigível.  

 

A obrigação que pode ser objeto de execução e, portanto, constitui um TE é aquele exigível, que já não está 

pendente de nenhuma condição, já passou o prazo para cumprimento e não foi cumprida e assim além de exigível há 

o inadimplemento. 

 

 

 



AUSÊNCIA DE PAGAMENTO NO MOMENTO OPORTUNO 

 

O devedor inadimplente é um devedor que se encontra em mora. 

 

LITERALIDADE 

 

A literalidade do titulo deve ser compreendido sua obrigação pro ele apresentado. 
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Quem tem legitimidade para exigir o cumprimento de uma obrigação de um TEJ ou TEE e quem tem a obrigação de 

pagar? Credor e devedor? 

Na verdade, a atividade executória vai um pouco além dessas legitimidades, uma vez que existindo um TE é um título 

negociável e, portanto, podemos até ter cessão do titulo e ter a alteração dessas legitimidades, bem como as 

alterações por modificação da legitimidade por morte. 

 

Legitimidade Ativa 

 

Art. 566. Podem promover a execução forçada:  

Legitimidade ativa originária, que ordinariamente é do credor, aquele que consta no TE como credor. Essa 

legitimidade ordinária pode ser extraordinária, quando temos o MP em nome próprio mais postulando por nome 

alheio. 

 

I - o credor a quem a lei confere título executivo -> Ordinária. 

II - o Ministério Público, nos casos prescritos em lei -> Extraordinária. 

 

 

Legitimidade ativa derivada 

 

 

Art. 567. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: 

Legitimidade ativa derivada, aquela que decorre da transmissão da titularidade do crédito.  

 

Morte  

I - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do credor, sempre que, por morte deste, Ihes for transmitido o direito 

resultante do título executivo; 

 

Cessão – ato inter vivos, presume-se onerosa 

II - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo Ihe foi transferido por ato entre vivos; 

 

Sub-rogação  

III - o sub-rogado, nos casos de sub-rogação legal ou convencional. 

 



 

*Qual a diferença do sucessor e do sub-rogado? 

O sub-rogado paga no lugar do devedor e depois terá um direito de receber de volta. Ex: seguro, a seguradora paga 

no lugar do seu segurado e vai cobrar do causador do dano o valor ou o fiador que cobrará do locatário o valor por 

ele pago.  A cessão é a aquisição do crédito, no qual cumprirá a obrigação do devedor originário. 

 

 

Legitimidade passiva 

 

Devedor// 

 

Espólio// 

Não transmite a dívida aos herdeiros!!! Caso o patrimônio do falecido seja menor que o valor da dívida, a obrigação 

não passará aos herdeiros, pois o limite da dívida será até o patrimônio do falecido, podendo ocorrer do herdeiro 

não receber nada. 

 

Novo devedor// 

A titularidade passiva da divida pode ser adquirida por cessão, só que diferentemente da cessão do crédito, o 

cessionário só poderá assumir o lugar do devedor originário se houver expressa concordância do credor!!!! Eu como 

cobrador tenho que avaliar quem passará a ser o meu devedor, se tem patrimônio para sanar a divida.  

 

Assim a cessão do crédito não exige a concordância do credor, mas a cessão do débito é necessária a concordância 

do credor!!! 

 

 

Fiador judicial// 

O que é o fiança?  

É uma garantia pessoal, baseada na confiança. Um terceiro que não é parte do negocio assumi pessoalmente a 

obrigação de pagar no lugar do devedor caso não o faça. É aquele que emprestou uma garantia que assumirá em um 

processo.  

 

Na pendência de alguns recursos (como o especial) é possível a execução provisória da sentença. Dentre as 

garantias, encontramos a fiança, normalmente bancária que se aceita em juízo, chamada carta de fiança, no qual o 

Banco torna-se o fiador judicial (aquele que garante uma obrigação assumida no processo) do executado. Caso este 

levante a quantia executada, mas depois é revertida a decisão, o exequente que recebe a quantia tem que devolver, 

conforme art. 475-O, CPC. 

 

Art. 475-O. A execução provisória da sentença far-se-á, no que couber, do mesmo modo que a definitiva, observadas 

as seguintes normas:   

 

I – corre por iniciativa, conta e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar 

os danos que o executado haja sofrido;  

 



 

Responsável tributário// 

Geralmente é a fonte pagadora, como por ex, o IR fonte. É aquele que por previsão legal deve fazer o recolhimento 

do tributo sem ser ele o contribuinte, entretanto, se este deixa de fazer o recolhimento será solidariamente 

responsável pela dívida. Deixou de cumprir sua obrigação legal de reter o pagamento para repassar ao Fisco. 

 

 

Responsabilidade patrimonial 

A responsabilidade patrimonial é o que temos de mais importante na execução. Para que a execução seja contra 

devedor solvente é necessário que exista patrimônio. 

 

Art. 591: O devedor responde, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros, 

salvo as restrições estabelecidas em lei. 

 

Ou seja, tudo que for adquirindo no decorrer da divida, mas há duas exceções. 

 

 

� Bens impenhoráveis ou alienáveis por disposição de lei (Art. 648) e Bens impenhoráveis (art. 649) 

 

Art. 648: Não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis. 

 

Essa é a razão porque não fazemos contra a Fazenda Pública a chamada expropriatória, fazemos pelos precatórios.  

Dentro desse art. 648 temos a lei 8.009/90 que encontramos os bens de família, único imóvel de titularidade da 

família que serve como residência da unidade familiar ou do devedor sozinho.  

 

*O mais absurdo é que por muito tempo a pessoa que morava sozinha, não tinha proteção do imóvel de família 

(sumula 364- STJ). 

 

Súmula 364, STJ: o conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange também o imóvel pertencente a 

pessoas solteiras, separadas e viúvas. 

 

Nessa lei 8.009/90 temos exceções de situações que não poderá invocar essa proteção do bem de família: 

 

(a) Não há impenhorabilidade oponível aos alimentos. 

 

(b) Se o imóvel for comprado como produto de crime: ainda que sirva de residência de família, não pode ser 

protegido. 

 

(c) Dividas “propter rem”, adere ao imóvel, portanto não há impenhorabilidade contra elas. Persegue o imóvel. 

 

(d) O fiador da locação não tem a proteção legal: a jurisprudência tem considerado sim a penhorabilidade nas 

locações que tem fiança.  

 



(e) Pagamento dos salários e previdências sociais da própria residência: na JT não se respeita o imóvel da família e se 

penhora tudo. Essa exceção não é para qualquer débito trabalhista, mas dos funcionários do próprio imóvel. 

 

 

Art. 649 - São absolutamente impenhoráveis: 

 

I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; 

 

II - os móveis, pertences e utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor 

ou 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, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e 

montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os 

ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, observado o disposto no § 3º deste artigo; 

 

V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis 

ao exercício de qualquer profissão; 

 

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 - até o limite de 40 SM, a quantia depositada em caderneta de poupança.  

 

XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos, nos termos da lei, por partido político.  

 

 

O que pode ser penhorável na falta de outros bens? 

Art. 650.  Podem ser penhorados, à falta de outros bens, os frutos e rendimentos dos bens inalienáveis 

 

Temos exceção? 

Sim, salvo se destinados à satisfação de prestação alimentícia. 

 

 

 

 



Terceiro poderá responder pela divida que não foi por ele contraída? 

Sim, encontramos as hipóteses no art. 592 

 

Art. 592. Ficam sujeitos à execução os bens: 

 

SUCESSOR 

 

I - do sucessor a título singular, tratando-se de execução fundada em direito real ou obrigação reipersecutória;  

 

O Sucessor a título singular de uma obrigação real é alguém que adquiriu um imóvel sobre a qual existe um hipoteca 

ou um gravame semelhante. O fato de ter mudado de propriedade não muda a garantia legal, pois essa condição 

segue o imóvel. 

 

O que é obrigação reipersecutória? 

É a dívida que é relativa inerente ao próprio bem. IPVA, IPTU, são dívidas inerentes ao próprio bem, 

independentemente de quem seja seu titular. Por isso que é necessário na aquisição de qualquer imóvel, a certidão 

de quitação do condomínio. 

 

SÓCIO 

 

II - do sócio, nos termos da lei; 

 

Qual a regra da responsabilidade dos sócios?  

O patrimônio do sócio e o da sociedade são patrimônios diferentes, salvo outras disposições, como quando não 

houver integralização total do capital. 

 

Só há uma hipótese na lei que permite que seja quebrada a barreira da PF e PJ e faz com que a obrigação de uma 

invada o patrimônio da outra: 

 

�  Desconsideração da PJ, mas só poderá ser determinada quando houver o mau uso, prática de atos fraudulentos 

da administração, por ex.  

 

*É claro se tudo isso não for relação de consumo, pois o CDC sempre que para cobrar a obrigação de uma relação 

consumerista, essa barreira for uma maneira de dificultar ou impossibilitar o direito ao crédito, haverá a 

desconsideração, art. 28. 

 

Para que se chegue ao sócio é preciso que haja algumas das hipóteses previstas em lei, que deverá ser aplicada ao 

processo. 

 

� Art. 596. Os bens particulares dos sócios não respondem pelas dívidas da sociedade senão nos casos previstos 

em lei; o sócio, demandado pelo pagamento da dívida, tem direito a exigir que sejam primeiro executados os bens 

da sociedade. 

 



§ 1o Cumpre ao sócio, que alegar o benefício deste artigo, nomear bens da sociedade, sitos na mesma comarca, 

livres e desembargados, quantos bastem para pagar o débito. 

 

Desta forma, o sócio assim como o fiador tem o direito em (i) primeiro lugar de executar o patrimônio da própria 

sociedade. Apenas depois que esses tenham se esgotado, (ii) seus próprios serão atingidos.  

*A mesma coisa para o fiador, este poderá em primeiro indicar os bens do afiançado e depois terá seus bens 

executados. 

 

DEVEDOR 

 

III - do devedor, quando em poder de terceiros; 

 

É o bem locado, dado em comodato, ou seja, que continua de propriedade e titularidade do executado. 

 

CÔNJUGE 

IV - do cônjuge, nos casos em que os seus bens próprios, reservados ou de sua meação respondem pela dívida; 

 

Sim, os bens dos cônjuges podem ser atingidos por dívida contraída pelo outro.  

 

Quando esses bens reservado/pessoais do cônjuge podem ser atingidos? 

Quando a divida tiver sido contraída em beneficio da entidade familiar (já pacifica na jurisprudência), ou seja, a 

dívida contraída também é em benefício ao outro cônjuge. 

 

*Todo bem em condomínio, apenas de penhora a parte ideal pertencente ao devedor e não a totalidade do bem. 

Agora quando o condomínio for com cônjuge ou companheiro, leva a sua totalidade e ressarci o cônjuge ou 

companheiro em sua parcela em dinheiro. 

 

 

FRAUDE DE EXECUÇÃO  

 

V - alienados ou gravados com ônus real em fraude de execução. 

 

Diferente da fraude contra credores!!!  

 

A fraude à execução é um crime? 

É um crime contra a administração da justiça, é um crime próprio (não somente está no CP), tem uma lei própria.  

 

Previsão? 

Além de estar aqui no art. 592, V, também está no art. 593. 

 

 

Art. 593. Considera-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens: 

 



I - quando sobre eles pender ação fundada em direito real; 

 

II - quando, ao tempo da alienação ou oneração, corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência; 

 

III - nos demais casos expressos em lei. 

 

 

 

É uma fraude do devedor contra credor? 

Não é uma fraude do executado contra a atividade jurisdicional, estatal, pois isso matéria de ordem publica. 

Sempre que alguém já tiver sido citado de um processo que pode reduzi-lo a insolvência, pratica o crime de fraude a 

execução.  

 

Quando esse crime é praticado? 

 

(i) Já existe um processo em andamento capaz de reduzir o executado à insolvência ou; 

 

(ii) Em virtude da disposição do seu patrimônio fica reduzido a insolvência. 

 

 

Podemos presumir a fraude à execução? 

É indispensável que já tenha sido citado!!! Não se presumi a fraude a execução antes que o devedor tenha sido 

citado. 

 

 

Nas duas hipóteses do art. 593 dispõe que a transmissão dos bens que se fez quando já havia o processo, seja de 

conhecimento ou de atividade executória, é ineficaz, i.e, há uma quebra da barreira da mudança da titularidade do 

bem, de maneira que o bem, esteja com quem quiser, poderá ser penhorável e expropriado. 

 

Entretanto, se tiver ocorrida a figura de fraude contra credores, essa transmissão de bem não será ineficaz, mas 

haverá a necessidade que se promova uma ação própria para anular aquela venda. 

 

A fraude à execução é um instituto de (i) ordem pública, que pode ser (ii) decreta de ofício e a qualquer tempo, 

(iii)incidentalmente no processo de execução. 

 

A fraude contra credores também poderá ser reconhecida de ofício e incidentalmente? 

Não! A fraude contra credores é uma fraude, uma irregularidade de (i) ordem privada que só será reconhecida se o 

legitimado (credor fraudado) promover uma (ii) ação para desconstituir o bem. Ela reclama um processo próprio cujo 

objetivo é a (iii) nulidade, para (iv) tornar ineficaz transferência daqueles bens. 

 

 

 

 



O que caracteriza fraude contra credores?  

É que ainda não existe nenhum processo, o credor ainda não havia dado início a um processo contra um devedor 

quando houve a transmissão dos bens que reduziram o devedor a insolvência. 

 

A FRAUDE!!!! -> estado de insolvência, impossibilidade de fazer frente a divida!!!! 

 

 

Diferenças das fraudes? 

 

� Fraude a execução: mesmo que o bem esteja na mão de terceiro será penhorado e responderá pela divida.  

 

� Contra credores: o bem não será penhorado, a penhora eventualmente realizada será considerada írrita. O bem 

só poderá ser penhorável quando em ação própria for demonstrado que o bem foi passado para terceiro em razão 

de fraude contra credores. 

 

 

Essa ação da fraude contra credores tem um nome?  

Ação Pauliana ou Ação reivindicatória. Tem por objetivo a desconstituição da desconsideração patrimonial, em 

virtude da fraude contra credores. 

 

 

Existe prazo nesses dois tipos de fraudes? 

 

� Fraude à execução: é imprescritível, pode ser apontada a qualquer momento, inclusive se ofício. 

� Fraude contra credores: há prazo decadencial 

 

 

Temos uma súmula que protege o terceiro em detrimento ao credor 

Súmula 375 do STJ: O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da 

prova de má-fé do terceiro adquirente. 

 

 

JUÍZO COMPETENTE 

Vimos os titulares direito e obrigação, objeto da execução (expropriação de bens) para satisfação do credito do 

exequente. 

 

Agora em razão da competência, vamos analisar seja na execução sincrética (art. 475-P), seja na execução autônoma 

(art. 575). 

 

O titulo será executado perante a autoridade que o constituiu, mas estamos falando em um tipo de TEJ, que é 

aquele que se forma no processo estatal de primeiro grau, será então executado pela mesma autoridade. 

 

 



O exequente poderá optar pelo local da execução? 

Sim! Será possível ao exequente optar para que a execução seja feita não no lugar que o processo se desenvolveu e 

produziu o titulo, mas no local em que estejam os bens penhoráveis. 

 

De outro lado temos a questão da sentença arbitral e sentença estrangeira homologatória e condenatória, não 

houve um processo anterior pelo juiz civil, pois a estrangeira foi homologada pelo STJ, a outra criminal e outra pelo 

arbitro ou tribunal arbitral.  

 

� Estrangeira: Juiz federal de primeiro grau. 

 

� Arbitral e penal: executadas pela autoridade que teria sido competente caso tivesse existido um processo civil 
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Fraude à execução quando caracterizada leva a possibilidade que um bem seja constrito, penhorado, para responder 

a dívida contraída em fraude à execução. Essa fraude é a última das hipóteses que bens de terceiros venham a ser 

penhorados para responder da divida de outrem. 

 

Outros quais?  

Fiador, cônjuge, responsável tributário e sócio (apenas nas hipóteses em que se configure mau uso da PJ. Quando se 

dá os elementos necessários para desconsideramos a personalidade jurídica). 

 

Art. 50 trata da desconsideração, mas para as relações de consumo é diferente: no CDC (art. 28) está prevista um 

regra mais flexível, pois considera que todo contrato de consumo, se realizando a execução e não tiver patrimônio 

da empresa, vai se busca o patrimônio dos sócios, pois acreditam que não deve ser respeitada a barreira entre os 

dois patrimônios. 

 

 

Responsabilidade patrimonial  

Significa identificar os bens que estão sujeitos à constrição judicial, pois o objetivo da atividade executória é 

penhorar bens quantos forem necessários do patrimônio do devedor para expropriá-los e então satisfazer o crédito, 

o direito do credor.  

 

A expropriação será dada sob o patrimônio, no qual a regra é o patrimônio do devedor e a execução pode levar até a 

bens de terceiros. 

 

O que é expropriação?  

Retirada do patrimônio, fazer dinheiro do bem para pagar e entregá-lo ao credor, podendo ser em (i) espécie ou 

entregá-lo depois de (ii) transformar o bem em R$. 

 

Para chega a essa expropriação temos um caminho: se inicia com a constrição, ou seja, a penhora para acabar com o 

bem e, posteriormente, temos a expropriação do bem. 

 



Espécies de expropriação 

Os meios de constrição estão no art. 647, no qual encontraremos quatro formas.  

1. Adjudicação: é bom lembrarmos-nos da dação em pagamento, no qual tenho uma dívida, não tenho dinheiro e 

pago por meio de um bem, satisfazendo a obrigação, desde que haja concordância do credor. 

 

Adjudicação não é necessário fazer a venda do bem para depois haver o pagamento, o credor aceita o bem mesmo. 

 

2. Alienação particular: o legislador previu que seja possível fazer a venda do bem penhorado como se fosse a 

venda de um bem que estivesse no comércio, ou seja, é possível fazer uma venda particular sem necessariamente 

precisar de todos os requisitos que a venda pública/hasta pública exige. Tem muitas vantagens em relação a venda 

pública. Aqui o vendedor não é o proprietário, mas sim o juízo que assina e autoriza e recebe o dinheiro, fazendo a 

transmissão da propriedade. 

 

3. Alienação pública ou hasta pública: é a venda em praça (bem imóveis) ou leilão (bens móveis). É de longe a pior 

modalidade, pois envolve muitos requisitos que encarece o procedimento e é sempre ou quase sempre muito 

ruinosa, pois os valores são muito aquém do valor de mercado. 

 

4. Usufruto: de longe é a melhor maneira de se pagar a dívida, mas não é muito comum que seja possível, salvo 

quando possui bens que possui frutos, no qual poderá se esperar que os frutos sejam produzidos para satisfazer a 

dividia. 

 

Porque é muito boa?  

Porque não tira a propriedade do executado, somente se utiliza dos eventuais frutos. 

Durante um período são entregues os frutos para pagamento da dívida. Findo o valor integrado, a propriedade se 

consolida novamente ao proprietário. 

 

 

Quais são os atos preparatórios para expropriação? 

Penhora é um instituto que nos leva a possibilidade de expropriação judicial, ela só existe judicialmente, no qual 

não podemos considerar com o penhor (figura civil). Não podemos confundir também com a expropriação, pois esta 

é o ato de retirada do bem. 

 

PENHORA – NÃO É EXPROPRIAÇÃO, É UMA PREPARAÇÃO PARA VINCULAR O BEM AO PROCESSO!!! 

 

É um ato complexo no qual um bem é individualizado e torna-se a garantia para satisfação de um crédito 

judicialmente. É um ato puramente processual, no qual o bem passa a fazer parte de um processo e mesmo que haja 

a mudança da titularidade do bem, a penhora irá acompanhar o bem. Qualquer ato contra ou em desobediência as 

ordens judiciais, será fraude. 

 

 

A penhora poderá se dar sobre quais bens? 

Fundamentalmente se dá sobre (i) dinheiro ou sobre (ii) bens que possam ser transformados em dinheiro. Ou seja, 

são bens que possam estar em circulação no mercado, que tenham valor de mercado. 



 

Bens de baixo valor podem ser penhorados? 

Não, qualquer penhora envolve o pagamento de despesas, é muito caro se aparelhar da penhora. E quando não se 

paga por meio da justiça gratuita, temos uma morosidade assustadora. 

 

Penhora online (art. 655-A): penhora de artigos financeiros por meio eletrônico, uma penhora que se dá 

diretamente via banco central. 

 

 

Existe formalidades na penhora? 

Sim, a penhora se realiza sempre cumprindo uma formalidade, ou seja, um documento que formaliza a penhora. É 

um ato complexo que deve sempre ser intimado o executado e que obriga uma formalização no processo. 

 

Essa formalização se dá pelo (i)Auto de penhora ou (ii) Termo de penhora.  

 

(i) Auto de penhora: documento que formaliza a execução quando há intervenção do oficial de justiça, ou seja, é um 

tipo de bem que precisa ser apreendido e assim há a necessidade da intervenção do oficial. O auto de penhora é 

características dos bens móveis ou semimoventes, no qual é necessário o deslocamento do oficial para descrição do 

objeto. 

 

(ii) Termo de penhora: a penhora se dá documentalmente, sem a necessidade da intervenção de um oficial de 

justiça. É o que se faz quando se penhora um imóvel, assim o oficial não precisa ir lá para descrever o imóvel que 

está sendo penhorado, bastante que se leve a certidão imobiliária, esta já basta para a penhora. Assim como os 

ativos financeiros. 

 

 

E se for feita sobre dinheiro? 

Basta ser formalizado, citar o executado por meio do termo de penhora ou auto de penhora, porém, quando for 

sobre bens que temos um valor de mercado (bens com cotação oficial), os bens precisam ser avaliados, assim a 

penhora não se dá somente com a constrição dos bens, precisará ser avaliado também. 

 

 

Oficial de justiça avaliador 

Essa avaliação deve ser feita pelo próprio oficial de justiça, que hoje, há alguns anos, é o oficial de justiça avaliador. 

Entretanto quando esse oficial de justiça não tiver formação suficiente para realizar essa avaliação, não tendo um 

conhecimento técnico, o juiz deverá nomear um avaliador. Este, de confiança do juiz, é parecido com o perito, mas 

não podemos confundir, pois a avaliação é muito simples e rápida e não submetida ao contraditório (sem quesitos, 

sem nada). 

 

Depois de realizada a (i) avaliação, quando necessária, ou sem ela quando não necessária, temos ainda uma outra 

figura que podemos encontrar na penhora: (ii) depositário.  

 



Quando o bem é penhorado, a rigor, não deveria ser deixado sobre a guarda do devedor, mas deveria ser o bem 

entregue à guarda de um terceiro (que também não o credor), o depositário. Esse terceiro deve ser remunerado e 

quem paga é o credor e ao mesmo tempo aumenta a conta do devedor. Assim é cada vez mais comum que seja 

nomeado como depositário o executado ou exequente, mas de qualquer forma é necessário para ser formalizado 

um terceiro (“nomeado fulano de tal como depositário”) que passa a ser um responsável por guarda e manutenção 

do bem. Em determinadas penhoras de bens, como uma empresa, é necessário a nomeação de um terceiro que irá 

administrar essa empresa.  

 

 

Observação: pode ser feita vários bens a penhora. 

 

 

Depois disso temos a (iii) intimação do devedor, intimação da penhora e da avaliação e assim temos o 

aperfeiçoamento da penhora. Nenhum bem pode ser expropriado se o executado não for intimado. Quando forem 

penhorados imóveis, e for casado, seja lá qual for o regime de bens, é necessária a intimação do cônjuge. 

 

 

E quando o bem estiver na hipoteca? 

Se o imóvel for dado em garantia em pagamento de alguma dívida, o credor hipotecário também deve ser intimado. 

Assim, há um entendimento: não há impedimento que haja penhora de bem hipotecado, nem de bem que foi 

penhorado anteriormente.  

 

Resumindo: um bem pode ser penhorado várias vezes, nem é impedido a penhora de bem hipotecado. 

 

 

TÍTULOS CAMBIÁRIOS 

Cheque, nota promissória, duplicata, ou seja, transitam, podem mudar de titularidade. Aqui o crédito só poderá ser 

penhorado com o próprio título. Assim quando o executado é titular de um crédito cambiário, apreende o titulo e o 

devedor terá que pagar o título. 

 

Se por ex temos uma locação, como penhoro?  

Notifico o devedor, ou seja, o locatário, no qual a partir daquele momento ele terá que fazer o pagamento do aluguel 

no juízo.  

 

Essa penhora de crédito pode ser de crédito atual, futuro ou expectativa de direito, esta última podendo ser objeto 

de processo e neste caso temos um nome para essa penhora de créditos judiciais, a chamada penhora no rosto dos 

autos. Assim, quando um executado tiver um processo, pode ser de conhecimento, no qual potencialmente pode vir 

a receber algum valor, o juiz noticia o outro juiz que se ele receber algum valor, deve ser depositado para que o 

executado não receba. 

 

 

 

 



Publicidade da penhora! Muito importante 

Sempre que os bens penhorados tiverem algum tipo de registro, deve se dar ao máximo a publicidade da penhora, 

pois previne a fraude de execução. Assim quando temos a penhora de carro, navio, avião, ações na bolsa, a penhora 

deve ser averbada no registro correspondente, para termos a publicidade daquele ato. Isso também acontece com 

direitos que estão sendo objeto do processo. Quando for no processo, devemos anexar na capa dos autos 

informando, no qual esta inscrição é o que chamamos de penhora no rosto dos autos. 

 

 

Existe alguma medida de proteção ao exequente? 

Art. 615-A.  O exequente poderá, no ato da distribuição, obter certidão comprobatória do ajuizamento da execução, 

com identificação das partes e valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, registro de veículos ou 

registro de outros bens sujeitos à penhora ou arresto. 

 

Sim, justamente nesse artigo, encontramos a medida de proteção ao exequente, a partir do momento que distribui 

sua execução. Quando distribuo uma execução, devo extrair uma certidão do distribuidor para ser averbada essa 

execução a margem dos bens do executado, pois com isso dou publicidade de que esse sujeito está preso a uma 

dívida e que terceiros não se envolvam com ele podendo ocorrer um possível fraude a credor. 

 

Então a penhora não é válida caso não seja averbada no registro? 

Falso! A publicidade da penhora não é da essência da penhora, ou seja, a penhora não deixa de ser válida se não for 

averbada no registro correspondente, mas o exequente não se protege a fraude a execução, pois como não dá 

ciência a terceiros, corre o risco dos bens serem transferidos e o terceiro poderá alegar boa-fé, já que não sabia 

dessa condição. A averbação da penhora de imóveis se faz por meio eletrônicos. 

 

O que é o aresto? 

Acabamos de ver que a penhora só poderá ser executada quando o executado for citado. Então entra a figura do 

arresto, conhecido como uma pré-penhora, não consigo fazer a citação do executado, pois está se esquivando, 

endereço não é certo ou é desconhecido e etc, mas se encontram bens dele ou dinheiro pela pesquisa do banco 

central. Esses bens não poderão ser penhorados, mas serão separados por meio do aresto.  

 

O aresto é um ato praticado nos atos executórios que pode, inclusive, ser praticado pelo oficial de justiça quando 

não consegue executar o executado, mas sabe onde estão os bens do executado. Ato que se busca bens de alguém 

que tenho dificuldades de citar.  

 

O que autoriza a transformação do aresto em penhora?  

A citação, ainda que seja de forma ficta transforma o arresto em penhora. 

 

 

Execução dos títulos judiciais 

 

TJ são aqueles previstos no art. 475-N e sua execução se dá como fase do processo de conhecimento, denominada 

fase de cumprimento da sentença. A execução só pode se dar quando os títulos foram estáveis, tiverem transitado 

em julgado, ou seja, em regra há a sentença definitiva.  



 

Só é possível a execução após o transito em julgado da sentença? 

Não, salvo o I do art. 475-N (a sentença proferida no processo civil que reconheça a existência de obrigação de fazer, 

não fazer, entregar coisa ou pagar quantia), é possível que se inicie também a execução antes do transito em 

julgado, conforme o art. 475-O, ou seja, é possível a execução provisória.  

 

Quando se dará essa execução provisória? 

Quando o recurso contra a sentença não for dotado de efeitos suspensivos. Só se aplica a sentença condenatória 

proferida pelo juízo estatal civil, os demais só são executados na forma definitiva. 

 

O requisito indispensável de qualquer título é a liquidez, como a identificamos? 

Com o simples cálculo aritmético consigo chegar ao cálculo atualizado em moeda.  

 

Quanto aos TEE: (i) nascem líquidos ou (ii) não são títulos executivos.  

 

Quanto aos TEJ: podem ser ilíquidos (não possível atingir o valor com o mero calculo aritmético - art. 475-A,§2°) e 

quando assim forem, será necessário que antes de se dar início a sua execução se tenha a sua liquidação, a chamada 

fase liquidatória ou liquidação. A liquidação pode ser realiza até mesmo na pendência de recurso dotado de efeito 

suspensivo. 

 

Duas as forma de liquidação prevista no código: 

- Liquidação por arbitramento (art. 475-C e 475-D) 

- Liquidação por artigos (art. 475-E e 475-F) 

 

Observações: 

1. Não existem outros tipos de liquidação, pois quando o título for líquido é a própria parte, não há cálculo pelo 

contador, havendo a execução imediatamente. 

2. A sentença líquida pode ser civil, penal, estrangeira homologada, assim qualquer um dos títulos pode ser 

submetidos a fase de liquidação. 

3. Quando um título for parte líquida e parte ilíquida, isso geralmente na sentença penal, o código permite que 

concomitantemente seja executada a parte líquida e tramitada a parte ilíquida. 

4. Essa fase serve para que seja fixado o valor da condenação, ou seja, já ouve a condenação, mas ainda não há o 

valor. 

5. Não se inova no processo, se trata apenas de uma fase com a finalidade de fixar o valor da condenação. 

6. Fase se inicia com o simples requerimento (requerimento de liquidação), podendo ser a requerimento do devedor 

ou do credor (embora seja mais comum pelo credor) e se encerra por uma decisão interlocutória, que fixa o valor da 

condenação, passível de recurso do agravo de instrumento (art. 475-H). 

7. Art. 475-G deixa expresso que é vedado inovar nessa fase: É defeso, na liquidação, discutir de novo a lide ou 

modificar a sentença que a julgou. 

 

 

 

 



Diferença das duas liquidações: 

O que define a necessidade de uma das duas é a própria (i) natureza da sentença e o (ii) tipo de prova que precisa ser 

realizada para chegar ao valor da condenação. 

 

Por arbitramento: quando para fixar o valor será necessária a realização de uma prova técnica, de uma perícia.  

Ex: liquidação dos haveres de sócio excluído de uma sociedade. 

 

Art. 475-C: Far-se-á a liquidação por arbitramento quando:   

I – determinado pela sentença ou convencionado pelas partes; 

II – o exigir a natureza do objeto da liquidação. 

 

Art. 475-D. Requerida a liquidação por arbitramento, o juiz nomeará o perito e fixará o prazo para a entrega do 

laudo.  

 

Parágrafo único. Apresentado o laudo, sobre o qual poderão as partes manifestar-se no prazo de dez dias, o juiz 

proferirá decisão ou designará, se necessário, audiência. 

 

Que o juiz designe um perito, prazo para a perícia, o requerente pode apresentar os quesitos de perícia, indicar seu 

assistente técnico, intima a parte contraria. Esse tipo de liquidação não há necessidade de audiência, pois a prova é 

exclusivamente pericial. Encerrando a prova, o juiz fixará o valor. 

 

 

Por artigos: é a chamada de liquidação complexa. Aqui há necessidade de se provar um fato novo.  

 

Art. 475-E. Far-se-á a liquidação por artigos, quando, para determinar o valor da condenação, houver necessidade de 

alegar e provar fato novo. 

 

Ué mais esse fato novo não vai contra o disposto no art. 475-G? 

Na verdade não é um fato novo, já estão incluídos na causa, é pertinente a causa, porém, na fase de conhecimento 

não foi necessário sua apreciação. Então o que é novo? É o seu tratamento que é novo, nem poderia ser diferente, já 

que não pode inovar no processo de liquidação sob pena de ferir a coisa julgada. A prova não é só pericial, 

documental, pessoal, de regra envolve todas as espécies de prova, multiplicidade de espécie de prova. O 

requerimento do liquidante, não é simples como no arbitramento, pois aqui deve conter os artigos de liquidação, 

devo identificar todos os artigos e títulos que quero provar e quantificar. E o que vai ser o objeto do contraditório? 

A existência dos artigos e a obrigação do réu de pagar por eles e o valor de cada um deles. O requerimento aqui é 

muito parecido com a petição inicial, mas não é: intimada a parte contrária, esta impugnará os artigos, valores, 

documentos, forma de prova, portanto, um procedimento todo complexo. Entretanto, toda essa discussão tem que 

estar limitada aquilo que é objeto da condenação, não podendo discutir de novo, alargar o objeto.  

 

Caracterizada então pela: (i)necessidade de múltiplos tipos de provas (não 1 como no arbitramento) e (ii) a 

necessidade de fatos relacionados a obrigação de pagar, reconhecida na sentença, mas que não era necessário 

serem provados na fase de conhecimentos. 

 



Art. 475-F. Na liquidação por artigos, observar-se-á, no que couber, o procedimento comum (art. 272). 

 

*a professora esqueceu de falar: quando o pedido for genérico e que na fase de conhecimento não foi possível apurar 

os elementos necessários para fixar esse valor = situação em que o juiz poderá fixar a sentença ilíquida. Conforme o 

art. 475-A, §3° (§ 3o Nos processos sob procedimento comum sumário, referidos no art. 275, inciso II, alíneas ‘d’ e ‘e’ 

desta Lei, é defesa a sentença ilíquida, cumprindo ao juiz, se for o caso, fixar de plano, a seu prudente critério, o valor 

devido), hipótese que é proibido o juiz proferir sentença ilíquida, mesmo que o requerimento seja genérico. Essa 

sentença ilíquida que seja objeto dessa fase de liquidação. 

 

E como essa liquidação se encerra? Igual o arbitramento que é uma decisão interlocutória? 

Isso mesmo! Apesar dessa complexidade, essa forma de liquidação também se encerra com uma decisão 

interlocutória, passível de recurso de agravo de instrumento. 

 

 

Quando a sentença ilíquida: quando chega o momento de fixação do valor da condenação e temos a intimação das 

partes, apesar dessa decisão ser passível de agravo de instrumento, corre o prazo de 15 dias para que o devedor faça 

o pagamento espontâneo desse valor, depois dessa data ocorrerá o acréscimo de 15%. 

 

Quando a sentença líquida: liquida é quando é possível calcular o valor por simples cálculo aritmético, feito pela 

própria parte, seja o credor ou devedor. Esse cálculo, no entanto, normalmente é feito pelo credor e não devedor. 

Essa obrigação de fazer o cálculo, todos os credores se quiserem receber o objeto de um TEJ não há execução 

espontânea, de ofício, portanto, a execução desse valor mesmo com transito em julgado, dependerá de um ato 

dispositivo do credor!  

 

O credor deverá acompanhar o requerimento de cumprimento de sentença, é obrigado a apresentar uma memória 

de cálculo, art. 614, II, demonstrando todas as parcelas a ser somadas + correção monetária + juros de mora = valor 

total da condenação. Esse cálculo deve instruir o requerimento da sentença líquida. 

 

Art. 614. Cumpre ao credor, ao requerer a execução, pedir a citação do devedor e instruir a petição inicial: 

II - com o demonstrativo do débito atualizado até a data da propositura da ação, quando se tratar de execução por 

quantia certa. 

 

Exceções: 

 

(i) Exequente for beneficiário da justiça gratuita: sempre haverá um custo para elaborar o cálculo. Apesar de ser fácil 

o cálculo, se o exequente for beneficiário da justiça gratuita, não precisara apresentar o cálculo, requererá ao juiz 

que seja feito por algum contador do juízo. 

 

(ii) Quando os elementos para realização do cálculo estiverem na posse do devedor ou terceiro: Art. 475 –B, nessa 

hipótese o credor pode requerer que seja intimado o devedor ou terceiro para que seja apresentado os documentos 

ou elementos que ele precisa para realizar o cálculo. O juiz fixará o prazo máximo de 30 dias para que sejam 

apresentados. Se o devedor tiver esses, a intimação será por meio de seu procurador. Caso não apresente os 

elementos e não de justificativa plausível, o credor poderá fazer o cálculo com os dados que dispõem e o cálculo será 



visto como “bom”, não podendo ser impugnado. Caso esteja na posse de terceiro, este será intimado e caso se 

recuse, poderá ser condenado a indenizar as partes pelos prejuízos que causar.  

 

Se os documentos ou elementos não puderem ser apresentados (não por conta de recusa de devedor ou terceiro, 

mas sim porque é segredo, ou não tem determinado documento) a sentença passara de líquida para ilíquida. 

 

 

Líquida 

Requerimento de cumprimento, executado intimado por intermédio de seu procurador, salvo nos 3 títulos (§único 

do art. 475-N), para fazer o pagamento do valor alcançado no cálculo pelo exequente. Caso não faça o pagamento 

em 15 dias, será acrescido 10% (J) a título de multa + percentual de honorários advocatícios por aplicação extensiva 

do art. 652-A. Acréscimo tanto nas hipóteses em que foi o exequente que apresentou o cálculo, como nas hipóteses 

que houve fixação para o valor da sentença. 

 

 

Passando para a execução, o qual acontecerá? 

Temos a penhora de bens até que se consiga penhorar bens suficientes para atender valor executados. Portanto, no 

requerimento o exequente deve (não apenas pode) indicar os bens caso o executado não pague espontaneamente.  

 

Ué, mais não é o executado que indica seus bens para a penhora? 

Não, o executado paga ou se quiser impugnar qualquer vírgula, deverá ser feito depósito daquele valor para que ele 

fosse usar do meio previsto em lei para impugnar o valor. O executado não tem a faculdade de indicar bens, o que 

pode acontecer é que ele possa ser intimado para que indique seus bens passíveis de penhora, podendo responder 

por crime de desobediência a ordem judicial caso não cumpra a ordem. 

 

O direito é do exequente e não do executado!!! 

 

Apenas quando se encerrar a penhora de bens, com avaliação e etc, é que o executado será intimado da penhora e 

execução. Terá o direito depois de intimado do auto de penhora e termo de avaliação: 

 

(i) Em 10 dias requerer a substituição da penhora, desde que demonstra que o bem substituto tem igual ou maior 

liquidez do que o substituído e é mais fácil de ser vendido e que não traga prejuízos a nenhum exequente, ser 

transformado em dinheiro, conforme prevê art. 668. Caso contrário, será vedada a substituição. Lembrando que aqui 

ele não está impugnando a execução, apenas substituindo. 

*lembrando que poderá a qualquer tempo substituir o bem por R$. 

 

(ii) Em 15 dias da sua intimação poderá apresentar a impugnação art. 475-L e art. 475-M (única defesa em face de 

cumprimento de sentença). 

 

A impugnação da sentença tem natureza de defesa, é tratada como se fosse contestação, inclusive em relação ao 

prazo, que se conta após intimação do executado ou se forem vários, após a intimação do último. 

 

 



Em alguma hipótese teremos a intimação pessoal? 

Somente quando não tiver advogado envolvido.  

 

Qual é o prazo quando temos várias executados/ litisconsórcio? 

Prazo dobrado, quando representados por diferentes procuradores.  

 

 

Algum requisito específico para a impugnação? 

Sim, só pode ser apresentada depois de “seguro o juízo”, ou suficiente seja, quando tiver penhora ou depósito para 

garantir o recebimento do valor. É um incidente processual, mas de natureza defensiva, tratada semelhante ao 

direito de resposta, de contestação. Normalmente esse incidente será processado em apartado, pois como não 

suspende os atos executórios, para não atrapalhar estes, atua em apartado.  

 

Depois da penhora temos os atos de expropriação (em uma das quatro formas), assim a impugnação em regra não é 

dotada de efeito suspensivo. Apenas excepcionalmente se ocorrer hipótese de extrema gravidade, no qual terá 

prejuízos, um risco maior ainda, é que pode ser concedido efeito suspensivo.  

* se o exequente apresentar um contra garantia, será retirado o efeito suspensivo. 

 

Quando concedido o efeito suspensivo, a impugnação será processada nos mesmo autos em que se cumpre a 

sentença.  

 

Contraditório 

A impugnação será submetida ao contraditório, apesar de falta de previsão. Intimado o procurador do exequente, 

poderá este “impugnar” a impugnação, no prazo de 15 dias. Essa impugnação não haverá de regra audiência 

probatória, pois as matérias que poderão ser alegadas são muito restritas. 

 

O que ela pode objetivar? 

De regra objetiva a modificação de algum aspecto da execução e por exceção pode objetivar sua extinção. 

 

� Se a impugnação for rejeitada, a natureza da decisão que a rejeito será decisão interlocutória, passível de agravo. 

� Se acolhida, mas não levar a extinção total da execução, será interlocutória e passível de agravo. 

� Se acolhida e extinta totalmente a execução, art. 795, esse ato terá natureza de sentença, passivo do recurso de 

apelação. 

 

 

O que pode ser alegado na impugnação? (art. 475-L) 

 

Art. 475-L. A impugnação somente poderá versar sobre: 

I – falta ou nulidade da citação, se o processo correu à revelia 

II – inexigibilidade do título  

 

III – penhora incorreta ou avaliação errônea 



Penhorar bem impenhorável, bem que não pertence ao executado, sem cumprir com as formalidade do ato e a 

avaliação do bem (quando a avaliação não tiver de acordo com o valor do bem e ECT). 

*LEMBRANDO que a avaliação é feita sem contraditório 

 

IV – ilegitimidade das partes 

 

V – excesso de execução 

Não pode ser alegada quando a fase de exceção for precedida de liquidação, pois a liquidação da sentença com a 

fixação do valor já se deu pelo contraditório e a decisão que o juiz deu ao fixar o valor também é passível de recurso, 

portanto, excesso de exceção, só pode ser alegado quando as sentenças forem líquidas originalmente. O executado 

deve desde logo, indicar na sua impugnação o valor correto e este se torna incontroverso não podendo o executado 

mais discutir sobre o valor. 

 

VI – qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, 

transação ou prescrição, desde que superveniente à sentença.  

Aqui, se tiver ocorrido essas hipóteses de direito material citadas acima, superveniente a sentença, poderá tornar o 

titulo inexigível, pois modificou a sentença. Prescrição? Quando se prescreve o titulo executivo judicial? É o mesmo 

prazo previsto na lei civil para exercício da ação, que passa a fluir no momento do transito em julgado da decisão. 

 

§ 1o Para efeito do disposto no inciso II do caput deste artigo, considera-se também inexigível o título judicial 

fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo STF, ou fundado em aplicação ou interpretação 

da lei ou ato normativo tidas pelo STF como incompatíveis com a CF.  

 Sobre esse §1°, uma verdadeira rescisão ex-ofício. A sentença vale, mas não pode ser exigível. Seja sentença civil, 

penal condenatória, arbitral, estrangeira homologada, se o dispositivo foi declarado inconstitucional pelo STF ou sua 

interpretação for considerada inconstitucional pelo STJ, não poderá ser executada. 

 

§ 2o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da 

sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de rejeição liminar dessa 

impugnação. 

 

Obriga o executado indicar desde logo qual o valor correto. Se ele não indicar o valor correto será indeferida sua 

impugnação. É uma oportunidade que o executado tem de realizar o calculo, se informar o calculo, que foi realizado 

de forma unilateral pelo exequente. 

 

Não se confunde com excesso de penhora! Este é quando se penhora bens ou valores que excedam o valor do 

executado que cabe na execução do III. 

 

17.10.2013 

 

Se for sentença decorrente de arbitragem, além das matérias que são elencadas no art. 475-l que são objetos de 

impugnação, poderá alegar quaisquer umas das matérias previstas no art. 32 (ação de nulidade), passível então de 

impugnação. Tirando essa outra hipótese, nenhuma mais matéria poderá ser impugnada. 

 



 

Art. 475-Q: Quando a indenização por ato ilícito incluir prestação de alimentos, o juiz, quanto a esta parte, poderá 

ordenar ao devedor constituição de capital, cuja renda assegure o pagamento do valor mensal da pensão. 

 

Trata-se de uma hipótese de alimentos que foram fixados por força de decisão penal condenatória ou sentença civil 

contra ato ilícito de pessoa. 

 

Aqui se exige do executado que preste um calção para garantir os pagamentos futuro das prestações. É um capital/ 

garantia que é calcula de tal modo que caso o executado pare de pagar, reverterá em valor suficiente para 

pagamento dessa prestação mensal. 

 

Esse calção poderá ser dispensado quando se tratar de empresa publica. 

 

Carta fiança pode como garantia também? 

Sim, o que não se configura com penhora. É uma garantia que sempre pertencerá ao executado, não será o capital 

recebido pelo exequente, apenas é suficiente, garantidor das prestações que o exequente tem direito. Simples 

garantia, não se confundido com penhora e nem podendo ser expropriada. 

 

Há possibilidade de ser proposta de ação revisional que são fixados por ato ilícito. Lembrando que a obrigação 

alimentar e tendo uma pensão fixada, poderá ser revista, sempre que haja quebra do binômio necessidade x 

possibilidade. 

 

 

EXECUÇÃO AUTÔNOMA 

No nosso sistema, ela serve exclusivamente para títulos extrajudiciais, este estão nos art. 585. Os TEE são todos 

executados pela execução autônoma regulada pelo CPC, salvo as CDA posto que essas são executadas no disposto na 

Lei 6.830/80. 

*as sincréticas são aplicadas em quaisquer títulos executivos, tirando quando a parte for a Fazenda Pública.  

 

21.10.2013 

 

Para a execução deve ter uma petição, devem conter os requisitos do art. 614 e 282. 

 

Só poderá ser promovida se existir um TEE o que será indispensável à liquidez (diferente do TEJ que pode ter até 

posterior fase de liquidação). Essa liquidez além de estar presente no próprio titulo, esse valor deve ser atualizado 

com calculo que deve acompanhar a petição inicial, ou seja, o exequente além de apresentar o TEE original deve 

acompanha-lo um cálculo de valor (inclusive as despesas que incorreu ate aquele momento). 

 

É indispensável também, sob pena de indeferimento liminar, que tenha passado a data de vencimento sem que haja 

pago. 

 

 

 



Qual o pedido no processo de execução? 

É compatível com o objetivo da execução do art. 646. O título já o declara titular do direito, assim o pedido na inicial 

da execução é a expropriação dos bens do devedor, devendo se iniciar com a penhora, para satisfação do seu 

crédito. 

 

Há necessidade de atribuir um valor? 

Sim, será o débito atualizado até o momento da execução. 

 

Provas? 

Não precisa produzir provar, a única prova que deve acompanhar é o titulo. 

 

O que se requer? 

Deve o exequente indicar na PI os bens do executado que quer ver penhora-los caso não haja o pagamento. Essa 

indicação serve para não haver perda de tempo do processo pedindo posteriormente. 

 

Citação  

Art. 652-A : Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários de advogado a serem pagos pelo executado. 

 

Parágrafo único.  No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, a verba honorária será reduzida pela 

metade.  

 

 

Deve requerer que a citação do executado se de na forma em atendimento a esse art. recebida a PI e não sendo ela 

liminarmente indeferida (vícios gerais ou específicos- vamos ver ainda) o juiz deverá fixar o valor da verba honorária 

e deverá ser expedido Mandado de citação, para que haja a citação pessoal com intermédio de oficial de justiça, 

salvo, quando não possível encontrá-lo, fará a por edital. Assim o exequente fará pedido de que a citação se faça 

pessoalmente. 

 

 

Art. 615-A.  O exeqüente poderá, no ato da distribuição, obter certidão comprobatória do ajuizamento da execução, 

com identificação das partes e valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, registro de veículos ou 

registro de outros bens sujeitos à penhora ou arresto. 

 

Tão logo ajuizado a PI, o exequente deve se valer do direito que lhe assegura o art. 615-A. Como mencionamos 

anteriormente, esse art. trata de um benefício ao exequente tão logo ajuíze a PI, pode pedir que o distribuidor emita 

uma certidão (dados da execução) e vai ate os registros o qual estão registrados os bens do devedor, fazendo uma 

averbação da existência dessa execução na margem da matrícula, garantindo, então, que qualquer disposição 

patrimonial daí para frente será fraude à execução. Importante que não é necessária a citação anterior do devedor 

e que não poderá averbar quantidade maior de bens do que o valor da dívida, não podendo se exceder ao valor 

nem deixar de retirar essas averbações depois que o valor for pago. 

 

 



Se a PI não for indeferida ao aditada, teremos a citação do devedor. O Mandado citatório deverá ser expedido em 2 

vias. 

 

Afinal o executado poderá praticar quais atos, após a citação? – Consequência da citação 

 

1. PAGAMENTO ESPONTÂNEO 

Pagar o total do valor executado – 50%: após 3 dias o executado poderá pagar a dívida e se assim o fizer terá um 

desconto de 50% dos honorários que foram fixados pelo juiz. 

 

Como se conta o prazo? Será da juntada do MC nos autos. 

 

Quando a citação do executado se der por intermédio de carta precatória, começa a fluir – art. 738 – a partir da 

juntada do oficio do juízo de precário para o juízo deprecante (diferente do processo de conhecimento que será da 

juntada da carta precatório, mas na execução é diferente mesmo). 

 

Mesmo no caso de litisconsórcio passivo, o prazo sempre flui individualmente, para cada um deles a partir da 

juntada aos autos ou do oficio juntado aos autos (diferente do processo de conhecimento que passa a fluir o prazo 

para todos quando for citado o último). E não será aplicado o prazo em dobro, mesmo que os advogados forem 

diferentes para cada um. 

 

Cônjuges entre si – contando-se o prazo com a prova da citação do último deles. 

 

Esse pagamento levará a extinção do débito, nos termos do art. 195. 

 

2. SE NÃO PAGAR, PODERÁ RECONHECER O DÉBITO NA FORMA E COM OS BENEFÍCIOS DO ART. 745-A.  

 

Art. 745-A.  No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do 

valor em execução, inclusive custas e honorários de advogado, poderá o executado requerer seja admitido a pagar o 

restante em até 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês.  

 

Ou seja, terá o prazo de 15 dias para depositar o montante. 

 

�  Proposta deferida pelo juiz: o exequente levantará a quantia depositada e serão suspensos os atos executivos, ou 

seja, haverá a suspensão da execução (diferente do primeiro) que só se transformará em extinção com o pagamento 

de todas as parcelas. 

 

� Proposta indeferida: seguir-se-ão os atos executivos, mantido o depósito, ou seja, se o juiz não aceita, pois de 

repente o devedor não demonstrou que poderia pagar as parcelas, pelo fenômeno da preclusão consumativa, não 

tem direito de embargos e o exequente terá direito de levar os 30% depositados. Mesmo que tenha havido a 

penhora de bens, esta será mantida até o pagamento final, tendo em vista que se tiver acontecido essa situação, 

prosseguirá a execução. 

 

E se ele não pagar uma das parcelas? Consequências? 



§ 2o  O não pagamento de qualquer das prestações implicará, de pleno direito, o (i) vencimento das subsequentes e o 

prosseguimento do processo, com o imediato (ii) início dos atos executivos, imposta ao executado (iii) multa de 10% 

sobre o valor das prestações não pagas e (iv) vedada a oposição de embargos. 

 

 

3. PODERÁ EMBARGAR 

Se voltar contra a execução ou parte dela – art. 745. Se optar por esse, não poderá reconhecer o débito. 

 

Temos duas espécies: Embargos à execução (embargos de 1° fase – art. 745) e Embargos à expropriação (embargos 

de 2° fase – art. 746). 

 

O primeiro que são apresentados por meio de uma PI, não são dotados de efeitos suspensivos. No entanto, se o 

embargante requerer que esse efeito seja concessivo, é indispensável que haja a garantia do juízo. Lembrando que o 

art. 746 diz que os embargos são interpostos independentemente de garantia, somente usaremos quando quisermos 

a concessão do efeito suspensivo. 

 

Os embargos à execução objetivam a prolação de uma sentença desconstitutiva. O objeto é desconstitui o titulo por 

intero ou parte dele, ou seja, sempre é desconstituir, modificar ou retirar alguma coisa. 

 

Propositura: Legitimado passivo é sempre o executado. 

 

Deve rigorosamente seguir os requisitos do art. 282 e a matéria que pode ser alegada são aquelas prevista no art. 

746. 

 

Qual valor que deve ser considerado para pagamentos das custas? 

Lembrando que esse da 1° fase há necessidade do pagamento de custas e temos que tomar cuidado com o valor da 

causa, pois nem sempre o objetivo é desconstituir o título inteiro, mas uma parte e só esse valor que será o valor da 

causa e não o valor de todo o débito. 

 

Nesses embargos não se discute o negocio jurídico, vai se discutir a exigência da dívida ou a origem da dívida, ou 

seja, se há ou não o negócio jurídico. 

 

Todas essas causas do art. 745 são causas de pedir dos embargos à execução. Esses embargos uma vez apresentados 

podem ser liminarmente indefinido quando o juiz detectar que são protelatórios. Se eles não forem liminarmente 

indeferidos ao embargante será dada ciência para que apresente contestação, ou seja, o exequente não é citado, é 

intimado por intermédio de seu advogado, mas de qualquer forma tem efeito de citação para que haja a contestação 

no prazo de 15 dias. 

 

Depois de apresentada contestação ou passado o prazo sem ela, o juiz verificará se é o caso de haver a audiência de 

instrução. Mas o art. 740 deve haver a instrução e deverá ser rapidamente proferida sentença. 

 

Em qualquer circunstancia os embargos serão extintos por sentença! 

 



 

24.20.2013 

 

EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA 

A execução contra a fazenda pública está prevista nos artigos 730 e 731 do CPC. Essa execução que é autônoma será 

cabível tanto para os TEE e também para a execução dos TEJ. Temos uma peculiaridade que cabe apenas contra a 

Fazenda Pública que é a execução autônoma dos títulos executivos judiciais. 

 

Os embargos da FP estão regulados nos artigos 741 a 743.  A execução contra a FP se inicia com uma petição inicial 

que além das características típicas da execução e as características do artigo 282 mais as características do artigo 

614 e 615, temos as características típicas.  

 

Em primeiro lugar temos que tomar cuidado com o órgão competente para julgar a ação. Se a FP for a união será a 

Justiça Federal o órgão competente para julgar. Se for a FP estadual, a competência será da justiça estadual e nas 

comarcas que tiverem varas especializadas será a vara da fazenda pública. Todos os TEE e judiciais (SALVO UM), 

quando a FP for do Estado ou Município vão para a Justiça Estadual Comum. 

 

Qual é a única hipótese de uma sentença condenatória civil, mesmo que o executado seja a FP estadual ou 

municipal, essa execução não será de competência da justiça estadual?  

Sentença Estrangeira, porque há uma previsão constitucional de uma competência para executar sentença 

estrangeira homologada pelo STJ é exclusiva da Justiça Federal. 

 

Legitimidade: os que podem promover a execução (art. 566) é o credor  (que tem o título executivo) e o MP 

(expresso na lei) e os sujeitos passivos (art. 568) temos o devedor, espólio, novo devedor, fiador judicial e o 

responsável tributário. 

 

Qual a diferença para a execução que não é em face da FP? 

A diferença fundamental é que o regime não é expropriatório (não se requer a penhora de bens) e sim para receber 

bens mediante a locação de verbas no valor devido da previsão orçamentária do ente publico. 

 

 

Peculiaridades: 

(i) Citação: a citação dos entes públicos se dá por meio de seus procuradores.  O prazo para o ente público pagar ou 

opor embargos à execução é de 30 dias.  

 

CUIDADO - o Art. 730 do CPC originariamente prevê um prazo de 10 dias para a oposição de embargos, porém, a lei 

9.494/97, art. 1-B, ampliou esse prazo para trinta dias! 

 

 

(ii) Para a oposição dos embargos não se aplica o art. 188. Os embargos tem natureza de ação e não de contestação. 

 



(iii) Pedido: expedição de precatório para alocação de receitas. Essa requisição é feita pelo juiz da causa que 

requisita ao presidente do tribunal que expeça o precatório para a Fazenda envolvida. Os precatórios serão pagos 

por ordem de chegada, ou seja, por ordem de expedição. 

 

Exceção: os únicos precatórios que “furam fila” são os precatórios alimentares, que são pagos com antecedência. Os 

precatórios de pequenos valores são pagos com maior rapidez também. 

 

 

Embargos à execução pela Fazenda 

Será de forma autônoma (processo de conhecimento de jurisdição contenciosa) cujo objetivo é a obtenção é uma 

sentença desconstitutiva em todo ou em parte do débito executado. 

 

Qual a matéria que poderá ser alegada nos embargos? 

Art. 741 que já vimos anteriormente (falta ou nulidade de citação, se ocorreu revelia/ inexigibilidade do título/ 

ilegitimidades das partes/ cumulação indevida de execuções/ excesso de execução – nesse caso a FP deve indicar 

qual o valor correto / qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação) 

 

ATENÇÃO: a única hipótese que deve ser excluída dessa previsão é a do inciso VII que versa sobre alegação de 

“incompetência do juízo da execução, bem como suspeição ou impedimento do juiz”, que deverá ser alegado por 

meio das exceções de incompetência.  

 

 

Depois do julgamento dos EE, o que acontece se a sentença for desfavorável à FP? 

Aplicamos o art. 475, no qual teremos o reexame necessário independentemente se tratar de TEE ou TEJ.  

 

 

Quais são as hipóteses de exceção de execução? 

Estão elencadas no art. 743, porém, a única possível no caso da FP é inciso I: “quando o credor pleiteia quantia 

superior à do título”. 

 

04.11.2013 

 

Como vimos o executado pode mover duas ações:  

1. Embargos de primeira fase -> embargos à execução 

2. Embargos de segunda fase -> tudo que tiver acontecido no processo, onde os atos processuais se tiverem sofrido 

alguma nulidade ou fato novo, sempre depois da penhora de avaliação, poderá ser objeto. 

 

Quanto aos embargos de segunda fase... 

 

Em que momento pode ser proposta? 

Até cinco dias depois, prazo decadencial, da intimação do executado da autorização de expropriação de seus bens. 

 

Como se dá esse ato? 



Todas as formas de expropriação que já vimos no art. 647, se formalizam mediante um ato judicial que decreta 

adjudicação, arrematação, usufruto, ou seja, sempre há um ato judicial que decreta a expropriação e assim a partir 

daí o executado deve ser intimado e ai contamos os 5 dias. 

 

Adjudicação -> quando exercitado pelo exequente é a transferência do bem penhorado para pagamento do seu 

crédito. Como consta no §2° do art. 645-A, pode ser exercitada por outras pessoas em concorrência com o 

exequente, tais como cônjuge, descendentes, ascendentes. De qualquer maneira, seja em favor do exequente ou aos 

legitimados que a ele concorrem, vai ser expedido um ato judicial que autoriza a transferência da propriedade, ai 

também a partir da intimação começa a correr o prazo para os embargos. 

 

O documento que se realiza a transferência de propriedade: 

- se trata de bem imóvel: carta de adjudicação 

- se tratar de bem móvel: mandado de entrega. 

 

O nome dos embargos segue a modalidade: no caso embargos à adjudicação. 

 

Opostos os embargos, o terceiro que adquiriu o bem expropriado não faz parte do polo passivo e com a propositura 

da ação esse terceiro poderá desistir da compra tendo o seu dinheiro devolvido. 

 

Venda particular -> se realiza com as caracteristicas mais próximas de uma venda realiza fora do juízo, podendo ter 

corretor, as condições são negociáveis, mas a venda não é autorizada pelo proprietário do bem, mas pelo juízo! Há 

um ato que aceita a proposta de um terceiro para aquisição do bem e este ato que determina que seja o bem 

alienado, é da intimação deste ato que corre o prazo para opor os embargos à venda particular. 

 

Quando começa a correr o prazo? 

Quando o juiz autoriza a venda para o interessado, estabelece as condições de que está fechado o negocio. 

 

E cônjuge, quando versar sobre bem imóvel? 

Deve ser sempre intimado o cônjuge do executado, mesmo que o regime de bens não seja o da comunhão de 

aquestos. Entretanto, o direito de opor os embargos de segunda fase é exclusivo do executado. 

 

Venda pública -> está dividida em praça (bens imóveis) e leilão (bens móveis). Temos também o pregão eletrônico, 

mas este só pode ser autorizado desde que haja condições, como valores mais elevados, e desde que haja 

requerimento da parte, será regulado pelos Tribunais. 

 

- deve ser precedida das publicações de editais. Estes para serem publicados, devem respeitar os requisitos do art. 

686.  

- §3° do art. 686: os bens até 60SM dispensarão a publicação de editais. 

- edital será fixado no local de costume do fórum, 2 vezes no jornal de circulação e no Diário Oficial 

- deve constar no edital (para ser válido): duas datas de hasta pública, a primeira com uma distancia mínima de 10 

para a próxima. Na primeira data o bem pode ser vendido por valor igual ou superior a avaliação, na segunda o bem 

poderá ser vendido por qualquer valor, até se for inferior, desde que não seja vil. Quanto a esse valor vil apenas o 

art. 701 menciona algo, diz que o imóvel de incapaz seja vendido por valor inferior à 80% da sua avaliação, porém, 



podemos encontrar decisões que estabeleçam 50%, 90% e assim vai. Quanto mais alto o valor do bem maior 

margem de diminuição existe, isso sempre dependerá do caso concreto. 

 

A praça sempre se realiza na sede de juízo do negocio. É conduzida por leiloeiro (que não é funcionário do estado), 

este é remunerado recebendo um percentual. Os bens móveis podem ser leiloados em qualquer lugar, podendo ser 

onde se encontrarem também. 

 

Quem pode lançar? Participar da hasta pública? 

Art. 690-A. Estabelece quem não pode e quem pode participar do lance. 

 

(i) É admitido a lançar todo aquele que estiver na livre administração de seus bens, salvo os tutores, curadores, 

testamenteiros, administradores, síndicos ou liquidantes, ou seja, aquele que está na guarda dos bens tem até 

facilidade em manejar os bens. 

(ii) Proibição geral: servidores da justiça, todo juízo, funcionário do fórum, estão impedidos. 

 

§ único: o exequente pode participar da hasta pública, inclusive poderá arrematar por qualquer valor (o que é mais 

vantajoso que a adjudicação, pois lá tem um valor certo). Caso o valor seja superior ao valor que deve arrematar, o 

exequente deverá fazer um depósito com a diferença do valor. 

 

 

 

O que é a arrematação? 

O ato da arrematação é o ato que sacramenta a venda. É deste ato (auto de arrematação) que o executado será 

intimado e posterior prazo para opor os embargos. 

 

Art. 693: A arrematação constará de auto que será lavrado de imediato, nele mencionadas as condições pelas quais 

foi alienado o bem. 

 

Além do auto de arrematação (autorização da venda para arremate) temos carta de arrematação, o qual está se dá a 

transferência da propriedade. 

 

A venda parcelada pode?  

Sim, desde que o interessado ofereça suas propostas antes da hasta pública. Essas propostas só serão avaliadas após 

a hasta pública. O juiz irá analisar a proposta da venda a prazo e se chegar a conclusão que é mais vantajosa do que a 

venda à vista, ele determinará que seja a prazo. 

 

O que acontece se for descumprida qualquer uma dessas formalidades? 

Poderá levar a nulidade do auto, podendo haver a oposição de embargos ao auto de arrematação. 

 

Usufruto -> muito menos risco que seja invalidado, pois quando acordado, é algo recíproco das partes. 

 

 



Vimos que opostos os embargos o terceiro que adquiriu o bem ele está livre para desistir da aquisição, seja por 

adjudicação, venda particular, hasta pública, sem ônus. Prevê o art. 746, que os embargos forem considerados 

meramente protelatórios o juiz poderá fixar a multa que poderá tingir até 20% do bem, da venda. Esta multa poderá 

ser destinada ao adquirente que desistiu do negocio. Não sendo essa hipótese se ser terceiro prejudicado, a multa 

será em favor do exequente, que agora é o embargado. 

 

Os embargos de segunda fase são dotados de efeitos suspensivos? 

Não! Podendo então ter a expedição da carta. Caso não seja concedido efeito suspensivo aos embargos de segunda 

fase e os bens expropriados, se os embargos forem julgados procedentes o exequente deve indenizar o executado 

pelo valor do bem, ou seja, se não for dado efeito suspensivo mesmo que tenha sido transferido o bem, a 

procedência dos embargos não leva o desfazimento do negócio, particular ou publica, o exequente deve indenizar o 

executado. 

 

A sentença que julga os embargos de segunda fase, se a decisão for para julga-los improcedente, rejeitá-los, essa 

apelação não será dotada de efeito suspensivo. 

 

Art. 746: É lícito ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da adjudicação, alienação ou arrematação, 

oferecer embargos fundados em nulidade da execução, ou em causa extintiva da obrigação, desde que 

superveniente à penhora, aplicando-se, no que couber, o disposto neste Capítulo 

 

§ 1o  Oferecidos embargos, poderá o adquirente desistir da aquisição.  

 

 

§ 2o  No caso do § 1o deste artigo, o juiz deferirá de plano o requerimento, com a imediata liberação do depósito 

feito pelo adquirente (art. 694, § 1o, inciso IV).  

 

§ 3o  Caso os embargos sejam declarados manifestamente protelatórios, o juiz imporá multa ao embargante, não 

superior a 20% (vinte por cento) do valor da execução, em favor de quem desistiu da aquisição. 

 

 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

Superveniente a propositura da ação, propositura da execução. Art. 40 da Lei 6.830/80, mas não está expresso no 

CPC. Essa prescrição que ocorreria no meio do processo, tem como origem a inércia do exequente. 

 

Art. 791 autoriza a suspensão do processo por todos os motivos previstos no art. 265, inclusive quando não houver 

bens para serem penhorados. Apesar de que a execução pode ficar suspensa se não tiver bens penhorados, essa 

execução só poderá ser exercido em 1 ano. Se o exequente não conseguir encontrar bens passíveis de execução e 

não praticar nenhum ato (inerte), prazo superior para o exercício do direito de ação, teremos a prescrição 

intercorrente. 

 

Se tivesse ocorrido essa prescrição, ou essa execução parda o embargante pode alegar a prescrição intercorrete 

contra a expropriação. 

 



Depois dos embargos de segunda fase... chegamos a parte final da execução = satisfação/ pagamento 

 

 

SATISFAÇÃO/PAGAMENTO 

O pagamento pode ser pelo dinheiro, adjudicação em favor de exequente ou pelo usufruto do bem que é um 

pagamento parcelado em que os frutos do bem vão pagando o valor. 

 

Dinheiro -> parece ser o mais fácil, mas é o que dá mais trabalho, pois há alguns entraves para seu recebimento. Este 

dinheiro pode ter diferentes origens: pode ser um dinheiro que (i) depositou para embargar, o dinheiro que foi (ii) 

diretamente penhorado ou o dinheiro que foi (iii) produto da expropriação de outros bens que foram vendidos. 

 

O exequente elabora uma petição pedindo para levantar o dinheiro, pode também acontecer de sobrar dinheiro na 

execução, prevê o art. 710, assim a importância que sobejar será restituída ao devedor. 

 

Concurso particular de credores 

Previsão do art. 711 é possível que o dinheiro não vá para o bolso de nenhum deles, podendo estabelecer sob ele o 

concurso particular de credores. 

 

Art. 711: Concorrendo vários credores, o dinheiro ser-lhes-á distribuído e entregue consoante a ordem das 

respectivas prelações; não havendo título legal à preferência, receberá em primeiro lugar o credor que promoveu a 

execução, cabendo aos demais concorrentes direito sobre a importância restante, observada a anterioridade de cada 

penhora. 

 

Este concurso não estabelece o rateio entre eles. Forma-se um incidente em separado da execução, o exequente é 

intimado à responder, podendo ser feita até mesmo instrução quando necessária, mas a liberação sobre os 

requerimentos tem natureza de decisão interlocutória (até 2006 era considerado sentença). Art. 711/712/713. 

 

Assim o fim da execução se dá por, Art. 794, pode ocorrer pelo pagamento, transação, renúncia. 

 

Qual a diferença de perdão e renuncia? 

Perdão é personalíssimo e não transcende a pessoa. Na renuncia temos a relação com o direito, para o executado 

não faz diferença. 

 

 

EXECUÇÃO ESPECIAL DE ALIMENTOS 

Expressamente regulado no art. 732 a 735. Elas tem de especial não ser expropriatória como as demais. Estudamos 

quando o credor tem o crédito liquido e exigível pode expropriar quantos bens forem necessária para satisfazer o 

crédito. Aqui nos alimentos não se ameaça o devedor com a perda do patrimônio, mas se ameaça para que dê o 

dinheiro. 

 

A sanção é de cunho pessoal, uma exceção também, com a perda de liberdade pela ausência de pagamento. É o 

único caso de prisão civil hoje permitida. O exequente aqui quer que o pagamento seja feito e caso assim não seja 

feito quer a prisão. Aqui não há o pedido de expropriação. 



 

A súmula 309 do STJ: a possibilidade do alimentando morrer de fome é que se prende o alimentante. Quando não 

houver risco a ele morrer de fome, risco a vida, não se permitirá a prisão, pois qualquer coisa abaixo da vida não é 

pouco para que se determine a restrição da vida. Isso não é uma regra que divide a forma de executar pensões mais 

velhas e mais novas, mas apenas excepciona até onde posso pode em risco a liberdade em relação a vida. 
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Essa execução especial serve para todos os tipos de alimentos. Apesar de não haver nenhuma proibição legal, não 

será aplicado no débito de alimentos decorrentes de ato ilícito (pelo júris). 

 

Essa previsão especial que objetiva a decretação da prisão do executado caso não faça em 3 dias o pagamento do 

alimentos em atrasado, está na súmula 309 do STJ. 

 

Competência – foro do domicilio do alimentando (sempre onde o alimentando estiver, independentemente da onde 

tenha transitado sentença e etc). 

 

A petição inicial deve ser instruída com: 

(i) Prova do pagamento dos alimentos e  

(ii) Cálculo nos molde do inciso II do art. 14 

 

 

 

Requerendo a prisão caso não seja pago. Lembrando que não é uma execução expropriatória e sim para a pena de 

prisão. Executado deve ser intimado pessoalmente por oficial de justiça. Juntado o mandado aos autos, o executados 

tem 3 dias para um de três providencias possíveis: 

 

(i) Pagar 

 

(ii) Demonstrar que já pagou ou não deve mais pagar (exonerado por decisão judicial/transação) 

 

(iii) Justificando a impossibilidade de fazer o pagamento. Deve ser fundamentada, demonstrando ao 

alimentando de que ele não pode fazer o pagamento por se não passará fome 

 

Da justificativa será intimado o alimentando para se manifestar. A prisão em si não resolve o problema, pois o débito 

continuará existindo. Para ser satisfeito poderá ser utilizado meio expropriatório. 

 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO 

Se acolhida ou não a justificativa, caberá agravo de instrumento. 

Art. 558 – previsão 

 



Se não acolhida a execução especial, a pessoa poderá se valer da execução expropriatória. Quem promove a exceção 

não é obrigada utilizá-la, pois poderá utilizar a expropriatória. 

 

Se não for usar dessa via excepcional (especial) quer porque a parte não quer utilizar ou perdeu o prazo, se for 

originária de ato judicial (desde que não seja extrajudicial) a execução se dera pela sincrética que está prevista no 

art. 475-J e não há dúvida, pois a dúvida é produzida pelo juízo (rs),a lei é muito clara! 

 

A expropriatória é executada igual as demais sentenças, salvo se os alimentos tiverem sido por meio de um titulo 

extrajudicial, como uma transação entres as partes, sendo assistida pelo advogados. Só nessa hipótese em que a 

obrigação foi assumida em um TEE, será por meio da execução autônoma. 

 

Algumas probleminhas que são levantados... 

• Os alimentos podem vir a ser devidos depois de muito tempo de adimplemento e com isso como a execução 

sincrética prevê que não há citação, mas intimação do procurador, não saberia mais de o advogado representa ainda 

o devedor. Solução: art. 475-J, diz que quando o devedor não tiver representação nos autos, será citado o devedor. 

 

• O alimentando tem foro privilegiado, sempre devendo correr o processo em seu domicilio e o a execução 

sincrética não permitiria a deslocação da execução – mentira! Art. 475-P, pois ela permite sim. 

 

 

Ausência de barreira para penhora de credito alimentar 

O crédito alimentar faz com que tudo seja passível de penhora! Pode buscar até dinheiro em outra execução, pois é 

o credito privilegiado em relação aos demais. 
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EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE 

É uma defesa para o executado, mas também uma figura que não existe no código, nenhuma lei especial. É uma 

figura sem previsão legal. É uma forma de intervenção no processo, seja sincrético, seja autônoma (TEE), direta do 

executado sem que seja preciso utilizar das formas previstas em lei por intermédio do qual ele pode alegar matéria 

de ordem publica que pode levar a extinção total ou parcial da execução. 

 

Esse direito de intervir ao processo a qualquer momento para alegar matéria pública é uma regra informadora do 

processo, é simples poder de intervenção de qualquer um particularmente de quem está no polo passivo para alegar 

matéria de ordem pública. 

 

O executado pode a qualquer tempo apresentar um requerimento direto no procedimento executório alegar a 

matéria publica, desde que consiga provar por documentos. 

 

Matéria publica de ordem processual -> coisa julgada, litispendência, incompetência absoluta, ilegitimidade, 

podendo ser reconhecida de ofício a qualquer tempo. É nulo o processo que não tem a citação válida também! 

 

Qual a vantagem do executado fazer essa alegação antes dos embargos e impugnação? 



A impugnação só pode ser apresentada depois da penhora. Se tão logo ele toma conhecimento do início da 

execução, porque ele vai esperar atingir seu patrimônio, esperar ter uma serie de restrição patrimonial se ele pode 

alegar que a dívida foi paga? Quando uma sentença é fundada em um dispositivo de lei que o supremo veio 

posteriormente declarar sua inconstitucionalidade, paras que vou esperar? Claro que essas matérias que são 

alegadas antes ou fora dos embargos não poderão ser alegadas novamente... 

 

E se não aleguei nos embargos?  

Sem problemas, pois como é matéria de ordem publica pode ser alegado posteriormente a qualquer tempo, sem 

qualquer formalidade, em requerimento simples em qualquer tipo de execução. 

 

Essas alegações de forma incidental, sem qualquer figura de juiz, devem ser demonstradas por prova documental. 

Não há possibilidade de alegar algo por essa via que tenha a necessidades de dilação probatória. 

 

Abre vista ao exequente e depois deste de manifestar, haverá o julgamento. Se o julgamento foi pela extinção da 

execução, será passível de apelação. Se o julgamento for pela procedência da execução, será passível de agravo de 

instrumento. 

 

Nomenclatura 

A exceção é matéria de ordem privada, de interesse privado, tem que ser alegado pelo polo passivo, o beneficiado. 

Lembrando que é diferente de objeção! 

 

 

 

EMBARGOS DE TERCEIRO 

Terceiro que é atingido pela ameaça de contrista 

É qualquer pessoa que seja titular de um bem que é constrito de um processo que não participe, pouco importa a 

proximidade desse terceiro, se ele não participa, não esta no polo passivo é terceiro! Esse terceiro não tem direito à 

impugnação (no caso da sincrética) ou dos embargos (na autônoma). 

 

Ele tem que se utilizar dos embargos de terceiro! 

 

É um procedimento especial, art. 1046 a 1054. Assim é qualquer pessoa, seja física ou jurídica, que não participe do 

processo, mas que tenha ao menos a simples ameaça aos seus bens. 

 

Tem o objetivo de obter uma sentença constitutiva negativa, esta é uma sentença que vai desconstituir a penhora 

que tenha sido realizada sobre esse bem que terceiro alega ser de sua titularidade. 

 

Prazo 

Essa ação que será distribuída por dependência ao processo de execução (processo em que houve a penhora ou que 

haverá a penhora) é desde da ameaça que surja a constrição até antes da expedição de documento de transferência 

de propriedade expropriado. Lembremos que o momento em que o juiz transfere a propriedade o juízo da execução 

exaure a jurisdição sobre ela e somente sobre outro instrumento autônomo poderá ser discutido sobre o bem. 

 



O que esse terceiro terá que demonstra na PI? 

Art. 1046: – o terceiro tem que demonstrar com a PI que ele é (i) titular de direito daquele bem como também (ii) 

exerce a posse sobre o bem penhorado.  

 

E se tiver apenas um desses requisitos? 

Infelizmente não será possível. É preciso dos dois. 

 

Polo passivo 

 

� Será composto exclusivamente (corrente majoritária) pelo exequente. Ao instruir a PI dos seus embargos o 

terceiro deve instruí-la com copia da execução e da procuração (para poder intimar o embargado para se defender). 

 

� Uma segunda corrente, diz que é uma figura muito similar a oposição, pois deveriam estar no polo passivo além 

do exequente o executado, pois na verdade tanto um como o outro se beneficiam com o bem na execução. 

 

 

O que o terceiro pede? 

O terceiro ao fazer prova de titular do bem além de pedir que seja (i) desconstituída a penhora sobre determinado 

bem, poderá pedir também para que seja (ii) devolvido o bem ou que seja (iii) reintegrado na posse do bem (pode 

ser que alem de constrito o bem poderá ter havido a arrecadação do bem – retirado de sua posse). Esse pedido pode 

ser concedido antecipadamente, liminarmente o juiz determina a devolução do bem, poderá determinar que 

terceiro preste caução caso haja deterioração da coisa ou caso os embargos venha a ser julgado improcedente. 

 

Situação em que a penhora é justificada! 

Vimos que o art. 592 as hipóteses dos que ficam sujeitos à execução do bem, ou seja, situações em que bem de 

terceiro ou na posse de terceiro pode vir a ser penhorado em um execução em que terceiro não participe, tais como: 

sucesso a título singular/ sócio/ devedor quando em posse de terceiro/ cônjuge/ alienados ou gravados com ônus 

real de execução a alienação ou oneração de bens. 

 

Aqui a penhora é justificada e terceiro terá julgado improcedente seu pedido, tal como sócio, cônjuge e etc. de todas 

essas situações a mais importante é no caso da fraude à execução, pois essa não pode ser confundida com a fraude 

contra credores. 

 

Poderá pedir antecipação de tutela quando opostos os embargos de terceiro? 

Sim! 

 

Julgamento dos embargos: se julgados improcedentes? 

Se os embargos vierem a ser julgados improcedentes ou vieram a não ser admitidos contra a sentença aplica o inciso 

V do art. 520, ou seja, a apelação será recebida apenas no efeito devolutivo, não sendo dotada de efeito suspensivo. 

Esse inciso trata da apelação em face de embargos de execução, mas aplicaremos ao embargos de terceiro também. 

 

Valor da causa 

É o valor do bem, o bem que o terceiro quer desvincular da execução e não o valor da execução. 



 

 

 


