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A) OBJETO DA EXECUÇÃO: 

 
 A) OBJETO DA EXECUÇÃO: 

 Objetiva a expropriação de bens do devedor a fim 
de satisfazer o direito do credor (art. 591, CPC). 

 A expropriação consiste na adjudicação de bens em 
favor do exeqüente ou das pessoas indicadas no § 
2º, do artigo 685-A do CPC, na alienação por 
iniciativa particular ou, ainda, na alienação em hasta 
pública (647, CPC). 

 O devedor pode a todo o momento remir a 
execução, pagando ou consignando a importância 
da dívida, mais juros, custas e honorários 
advocatícios (artigo 651, CPC - antes de 
arrematados ou adjudicados os bens). 



B) CITAÇÃO DO DEVEDOR  

 Citação é o ato de chamamento do devedor ao processo. 

 No processo de execução o devedor é citado para pagar a 
dívida (artigo 652, CPC) no prazo de 03 (três) dias. 

 Em caso de não pagamento o oficial de justiça irá penhorar e 
avaliar os bens do devedor. 

 Os bens serão indicados pelo credor ou o juiz pode determinar 
que o devedor indique os bens a serem penhorados (artigo 
652, §3º, e artigo 656, § 1º, CPC). 

 Na execução por quantia certa será admitida a citação por 
oficial de justiça e a por edital. 

 A citação por hora certa só não será cabível na execução por 
quantia, entretanto é aceita nas demais espécies. 

 Não se admite citação feita por correio. 



B.1) CONTAGEM DO PRAZO 

 Após a citação o oficial aguardará o prazo 

de 03 (três) dias para que o devedor efetue 

o pagamento da dívida. 

 A contagem do prazo inicia-se da efetiva 

citação e não da juntada do mandado nos 

autos. 



B.2) ARRESTO 

 Caso o oficial de justiça não encontre o devedor poderá 
proceder ao arresto de tantos bens quantos bastem para 
garantir a execução. 

 Nos 10 dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de 
justiça procurará o devedor três vezes em dias distintos; não o 
encontrando, certificará o ocorrido (653 do CPC). 

 Compete ao credor, dentro de 10 dias, contados da data em 
que foi intimado do arresto requerer a citação por edital do 
devedor. 

 Findo o prazo do edital, terá o devedor o prazo a que se refere 
o art. 652, CPC (03 (três) dias para pagar). 

 Após ocorrerá a conversão do arresto em penhora no caso de 
não-pagamento. 

 Se o devedor não tiver bens no foro da causa, far-se-á a 
execução por carta, penhorando-se, avaliando-se e alienando-
se os bens no foro da situação (art. 747, CPC). 



C) PENHORA 

 Se o devedor não pagar, o oficial de justiça penhorar-lhe-á tantos bens 
quantos bastem para o pagamento do principal, juros, custas e honorários 
advocatícios (659, CPC). 

 A penhora é o primeiro ato da execução por quantia certa. 

 A penhora deve ser feita normalmente por oficial de justiça munido de um 
mandado 

 O oficial apreenderá os bens que lhe forem indicados pelo devedor, ou pelo 
credor, se aquele não o fizer. 

 A penhora imprime sobre o bem penhorado à responsabilidade executória; 

 Individualiza-o como objeto da execução expropriatória; 

 Gera direito de preferência em favor do credor primeiro penhorante (612 do 
CPC); 

 Sempre que necessário, o juiz requisitará força policial, a fim de auxiliar os 
oficiais de justiça na penhora dos bens e na prisão de quem resistir à ordem, 
podendo ainda dar ordem de arrombamento conforme o caso; 

 A penhora estará concretizada com a lavratura do termo de apreensão e 
depósito para cada penhora (art. 665 - auto de penhora); 



C.1) SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA  

 O devedor ou responsável pode, a todo 

tempo, antes da arrematação ou da 

adjudicação, requerer a substituição do 

bem penhorado por dinheiro; 

 Caso em que a execução correrá sobre a 

quantia depositada (668, CPC). 



C.2) PODE RECAIR A PENHORA 

 Sobre créditos; 

 Dívidas de dinheiro a juros; 

 Sobre direitos; 

 Estabelecimento comercial, industrial ou agrícola; 

 Semoventes; 

 Plantações ou edifício em construção, dentre 

outros direitos patrimoniais; 

 A nova modalidade da penhora em dinheiro é a 

penhora on line (655-A). 



C.3 – IMPENHORABILIDADE DE 

BENS (648, 649 e 650 do CPC). 

 Aqueles que a lei considera impenhoráveis 

ou inalienáveis. 



D) INTIMAÇÃO DA PENHORA 

 A intimação da penhora autoriza a oposição de embargos do devedor. 

 No entanto, o devedor tem a faculdade de opor embargos à execução 
independentemente de penhora, depósito ou caução, contados da data da 
juntada aos autos do mandado de citação (736, 738 do CPC). 

 A intimação da penhora também pode ser feita por hora certa, e mesmo que 
ela recaia sobre os bens de um só dos executados, todos os demais devem 
ser intimados. 

 Devem ser intimados os credores pignoratícios, hipotecários ou anticréticos e 
o usufrutuário, quando os bens estiverem gravados desses ônus. 

 Caso os credores com garantia real não tenham sido intimados da penhora 
poderão interpor embargos de terceiros visando impedir a realização da 
hasta pública. (artigo 655, § 1º, CPC). 

 O devedor possui 15 dias para opor embargos do devedor 
 Contado da data da juntada do mandado de citação ou da carta precatória nos 

autos (738) 



E) AVALIAÇÃO DO BEM 

 Após a realização da penhora dos bens do devedor é 
necessário que estes sejam avaliados para que sejam levados 
à hasta pública. 

 Pode não ser necessária a avaliação quando: 

 O credor aceitar a estimativa feita na nomeação bens; 

 Se tratar de títulos ou de mercadorias, que tenham cotação 
em bolsa, comprovada por certidão ou publicação oficial; 

 Se os bens forem de pequeno valor (684, CPC). 

 Caso o oficial de Justiça não tenha condições técnicas de 
avaliar o bem penhorado, nos termos do artigo 680, o Juiz 
nomeará avaliador, fixando-lhe prazo não superior a 10 (dez) 
dias para entrega do laudo. 

 Após essas providências o juiz dará início aos atos de 
expropriação de bens (artigo 685). 



F) FORMAS DE EXPROPRIAÇÃO  

ORDEM PREFERENCIAL 
 O antigo artigo 647 estabelecia, em ordem gradativa: 

 A alienação de bens do devedor (inciso I) 

 A adjudicação em favor do credor (II) 

 E ou usufruto de imóvel ou empresa (III) 

 O novo art. 647 (11.382/06): 
 Acrescenta a alienação por iniciativa particular (II) 

 Substitui o usufruto de imóvel ou de empresa por usufruto de 
bem móvel ou imóvel (IV) 

 Altera a ordem gradativa da expropriação (647) 

 Ato Expropriatório: 
 A adjudicação ao credor passou a ser o primeiro ato 

expropriatório 

 Em seguida vem a alienação particular 

 Venda em hasta pública (que era a primeira da gradação) 



ADJUDICAÇÃO: 

 Anteriormente encontrava-se nos artigos 

714/715 

 Agora se encontra nos arts. 685-A a 685-B 

 Passou a ser apenas Da Adjudicação (antes 

era Da Adjudicação de Imóveis) 

 ADJUDICAÇÃO A CREDORES (685-A): 

 685-A: 

 A adjudicação pode ser requerida pelo exeqüente; 

 Pode ser requerida pelo credor com garantia real; 

 Pode ser requerida pelos credores concorrentes 

que penhoraram o mesmo bem. 



MOMENTO DO PEDIDO DE 

ADJUDICAÇÃO 
 Não resta explícito na lei o momento em que o exeqüente pode 

requerer a adjudicação e até quando poderão fazê-lo os demais 
interessados 

 Artigo 652 – citação do executado 

 Não pagamento 

 Segunda via do mandato – Oficial de Justiça penhora bens e os 
avalia 

 Lavra o auto 

 Intima o executado 

 Não há previsão para a intimação do exeqüente e do prazo 
para falar sobre a penhora 

 Naturalmente será de 5 dias 

 Cabe observar-se que até 10 dias de sua intimação poderá o 
executado requerer a substituição da penhora (668) 

 Lógico que os atos de execução só terão início a partir de tal 
prazo 

 A intimação do executado ainda poderá ser dispensada pelo 
juiz (652, § 5º). 



ADJUDICAÇÃO POR OUTROS 

CREDORES 
 Credor hipotecário ou credores de outras execuções 

 Qualquer deles poderá adjudicar (714, § 1º). 

 A preferência de pagamento é apurada em 
procedimento incidente (711) 

 O adjucatário deverá depositar o valor da adjudicação 
até a solução definitiva do concurso de preferências 

 Juiz pode optar por caução (798) 

 Se houver mais de um pretendente credor: 

 Preferência do cônjuge, descendentes, 
ascendentes. 

 Procede-se a licitação se o preço ofertado for o 
mesmo 

 Sem preferência: 

 Maior preço ofertado (685-A, § 3º). 



AUTO DE ADJUDICAÇÃO 

 Decididas todas as questões pelo juiz 

 Cabe agravo de instrumento 

 O juiz mandará lavrar o Auto de Adjudicação (685-A, § 

5º). 

 Lavrado o Auto de Adjudicação – assinatura do juiz, 

escrivão, adjudicante, executado. 

 Se bem imóvel expede-se a Carta de Adjudicação 

 Se bem móvel expede-se o mandado de entrega ao 

adjudicante (685-B) 

 Só será expedida a Carta após o pagamento do 

imposto, se houver. 

 Na Carta deverão constar as particularidades do 

bem (685-B, § único). 



EMBARGOS 

 1 – INTRODUÇÃO: 

  

 No processo de execução o réu não será chamado para se defender (213, CPC), 

mas, o executado é citado para cumprir a obrigação, nada mais. 

  

 Todavia, o devedor ou terceiro atingido por atos executivos não fica totalmente de 

mãos atadas, eis que a lei processual civil lhes garante, sob certas circunstâncias, o 

direito de resistir à execução, defendendo seus interesses. 

  

 A resistência apresentada pelo executado é denominada “Embargos”, que, segundo 

o entendimento doutrinário, tem natureza jurídica de ação de cognição incidental. 

  

 Os embargos não são uma resposta do executado, até mesmo porque no processo 

de execução não há contraditório, mas como uma ação que impugna os 

pressupostos da ação executiva, procurando desconstituí-la ou alterar o seu limite e 

extensão. 



 2 – ESPÉCIES: 

  

 No CPC estão previstas duas espécies de embargos: embargos do devedor e 

embargos de terceiro. 

  

 Os embargos do devedor podem ser de duas espécies: embargos à execução e 

embargos à arrematação e à adjudicação. 

  

 No processo que visa o Cumprimento da Sentença não há possibilidade de o 

executado resistir aos atos executivos por meio de embargos, mas, por Impugnação 

(475-J, § 1º, CPC). 

  

 Destarte, não caberão embargos à execução quando a execução fundar-se em 

cumprimento da sentença, salvo se a executada for a Fazenda Pública (475-N, 

CPC), que mantém legitimidade para tanto, conforme preconiza o art. 741 do CPC, 

de acordo com a redação inserida pela Lei nº 11.232/05. 



 2.1 – EMBARGOS À EXECUÇÃO: 

  

 O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, 

poderá opor-se à execução por meio de embargos (736, CPC). 

  

 A lei nº 11.382/05 inovou, neste sentido, quando acabou com a 

necessidade de que primeiro o devedor segurasse o juízo pela 

penhora. 

 

 Agora, citado em execução, o executado tem o prazo de 15 dias 

para oferecer embargos, tenha ou não tido bens seus penhorados 

(738, CPC), sendo que a contagem do prazo iniciar-se-á após a 

juntada aos autos do mandado de citação. 

 



 2.1.1 - LEGITIMIDADE: 

  

 Tem legitimidade para embargar o próprio devedor (obrigado, fiador, sucessor, sub-rogado, herdeiro, 

etc.). 

  

 2.1.2 – COMPETÊNCIA: 

  

 Os embargos devem ser oferecidos no mesmo juízo em que se processa a execução (arts. 108 e 109, 

CPC). 

  

 Se a execução é feita por carta precatória será competente o juízo deprecado, seja para proceder à 

penhora, à arrematação e conhecer eventuais embargos. 

  

 Assim dispõe o art. 658 e 747, CPC. 

 

 2.1.4 – EFEITOS: 

 

 A Lei nº 11.383/06 estabeleceu que os embargos “não tem” o efeito suspensivo, sendo que o juiz 

poderá, excepcionalmente, conceder tal efeito nos termos do § 1º do art. 739-A. 

 

 



QUESTÕES 

  

 EXECUÇÃO 

  

 2013 (Segundo)  

(XI Exame Unificado - Caderno Tipo I - Branca - Gabarito Definitivo 06/09/13) 

 Direito Processual Civil 

  

  

 55ª Questão:  

 

No processo de execução, cabe ao credor instruir a petição inicial com o título extrajudicial, com o demonstrativo do crédito atualizado, 

comprovando tratar-se de crédito líquido, e a prova de que se operou a condição ou termo, tornando-o exigível. 

 

Sobre a temática, assinale a afirmativa correta. 

 a) Na execução por quantia certa com devedor solvente, cabe ao executado indicar os bens a serem penhorados. 

 b) A expropriação segue, necessariamente, a seguinte ordem legal: alienação em hasta pública, alienação por iniciativa particular e 

adjudicação em favor do exequente. 

 c) O juiz pode determinar de ofício, e a qualquer momento, a intimação do executado para indicar bens passíveis de penhora. 

 d) Se admite, no processo de execução, a citação pelo correio, por oficial de justiça e por edital. 

 

  

 

 

 C  

 



 EXECUÇÃO 

  

 2010 (Segundo)  

(II Exame Unificado) 

 Direito Processual Civil 

  

  

 33ª Questão:  

 

Com relação ao procedimento da execução por quantia certa, contra devedor solvente, fundado em título extrajudicial, é 

correto afirmar que: 

 a) o executado é citado para, no prazo de três dias, apresentar embargos. 

 b) o credor só pode indicar os bens a serem penhorados se o executado não se manifestar no prazo legal, após ser citado. 

 c) o juiz pode, de ofício, e a qualquer tempo, determinar a intimação do executado para indicar bens passíveis de penhora. 

 d) o juiz somente fixará os honorários de advogado a serem pagos pelo executado ao fim do processo de execução. 

 

  

  

 

 

 

 

 C 

 



 EXECUÇÃO 

  

 2013 (Primeiro)  

(X Exame Unificado - Caderno Tipo I - Branca - Gabarito Definitivo 28/05/13) 

 Direito Processual Civil 

  

  

 54ª Questão:  

 

A respeito da penhora, assinale a afirmativa correta. 

 a) A penhora não será realizada quando o bem estiver na posse, detenção ou guarda de terceiro. 

 b) Havendo mais de uma penhora, lavrar-se-á um único auto de penhora. 

 c) Se o devedor fechar as portas da casa, a fim de obstar a penhora dos bens, o oficial de justiça providenciará o arrombamento, 

independente de qualquer autorização judicial. 

 d) O juiz autorizará a alienação antecipada dos bens penhorados quando houver manifesta vantagem. 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 D 

 



 EXECUÇÃO 

  

 2012 (Primeiro)  

(VII Exame Unificado - Caderno Branco - Gabarito Definitivo 19/06/12) 

 Direito Processual Civil 

  

  

 43ª Questão:  

 

A respeito do processo de execução, assinale a alternativa correta. 

 a) A sentença arbitral, a letra de câmbio, a nota promissória e a duplicata são títulos executivos extrajudiciais. 

 b) O exequente poderá, no ato da distribuição, obter certidão comprobatória do ajuizamento da execução, para fins de 

averbação no registro de imóveis, de veículos ou outros bens sujeitos a penhora ou arresto. 

 c) O executado que, intimado, não indica ao juiz a localização de seus bens, não pratica ato atentatório à dignidade da 

justiça. 

 d) A ausência de liquidez não impede a instauração do processo de execução. 

 

  

 

 

 

 

 B 

 



 EXECUÇÃO 

  

 2011 (Segundo)  

(V Exame Unificado - Caderno Branco) 

 Direito Processual Civil 

  

  

 41ª Questão:  

 

Considerando a ação de execução de título extrajudicial, é correto afirmar que 

 a) caso a petição inicial se ache desacompanhada do título executivo, deverá ser indeferida de plano, não se admitindo prazo para 

correção, dada a natureza sumária das ações executivas. 

 b) caberá ao devedor indicar a espécie de execução que prefere, quando de mais de um modo puder ser efetuada. 

 c) deverá ser extinta se o título não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível. 

 d) cabe ao devedor provar que o credor não adimpliu a contraprestação, quando a satisfação da obrigação do executado estiver 

condicionada à realização daquela. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 C 

 


