
São Poulo  SP 

ISBN 978-8'>{)2.Q470Q-6 obra compleln 
ISBN 978-8'>{)2·10824.Q valume 3 

Dados Internacianais de Catalogaçõo na Publicaçôo (CIP) 

bel 
1577·9565 

íNDICE 

livro X 
DA EXECUÇÃO 

CAPÍTULO I - DA EXECUÇÃO EM GERAL ........................... .. 17 


1. Introdução .. ........................................ ,.,,, .. ,.,, .. ........ ... . , .... , .. ,., .... , 17 


2. As técnicas de execução ............... ....... .................. ...................... . 19 


3. Espécies de execução .................................................................. . 21 


3.1. 	Execução imediata e específica. Diferenças. As técnicas usa

das pela específica ... ............................. ............................. .. . 21 

3.2. 	Execução por título judicial e extrajudicial ..... .... " .......... .. .. " 22 


3.3. 	Execução definitiva e provisória .......................................... . 23 


4. Princípios gerais da execução ........ ........ ........................ .............. . 27 


S. Atos executivos .................... , .. ............................ , .. .. ....... ..... ...... ,. 31 


6. Execução e institutos fundamentais do processo civil ................. .. 33 


6.1. Execução e jurisdição ..................... .. ............................ ... .... . 33 


6.1.1. A competência no processo de execução .................. .. 
 34 

6. 1 . 1. 1. Competência na execução por título judicial .. 34 

6.1.1.2. 	Competência na execução de título extra-

judicial ........................................................ . 36 

376.2. A ação de execução .......................... ..... ...... .................. ..... .. 


6.2.1. Condições da ação executiva .................................. .. .. 
 39 

6.2.1.1. Possibilidade jurídica do pedido .................. . 
 39 

6.2.1.2. 	Interesse de agir.. ............... ...... ......... .......... . 
 39 

6.2.1 .3. Legitimidade ad cousam........... ..... ................. 
 40 

6.3. 	 Processo executivo ........................... .. ............ , ...... , ..... ....... .. 
 40 

417. As partes na execução ................................................................. . 


,oom 

lIJ1l 

~edmeflto 

""""Gmnde 

!<lo HOOlon~ 

(Cõmora Brasileiro do livro, SP, Brasil) 

Gonçalves, Morws Vinicils Rios 
Novo ClKSa de aJeito [lIOCessuol civil : execuçiio eprocesso 

routelm : volume 3 / MoKUS Vinicius Rios Gonçalves. - 4. 
ed. - soo Paulo: Soroivo, 2011. 

BibHgrofio. 

1. Processo civil 2. Processo cM . Brosi I. Tíhllo 

COlJ-347.9(81l10-12084 

indices pora calÓloga sistemático: 
3479(81 )1. Brasil: Direito pro[essual civil 
347.9(81)2. Brasil: Processo civil 

3~~ .ll I·'J oS erA) 

G,~~rw "I :3 

~. e1 y. :L 


Diretor etrorial Antonio Luiz de loledo Pinta 
Diretor de produção editorial Luiz Roberto Curia 
Gerente de produção editorial Ugio Alves 
fdffor Jônotas Junqueiro de Mello 
Ass~tente de produçóo edfforiol C1arw Boroschi Mario 
Preporaçõo de origina~ Uana Ganiko Brito Catenocei 
Arte ediogromoçõo Cristina Aparecida Agudo de Freitas 

AIcIo Moutinho de Azevedo 
Rev~ão de provas Rito de Cássio Queiroz Gorgoti 

Amando Mario de CaNalha 
Serviços editoriais Ano Paulo MOllOCO 

floine Cristina do Silvo 
(opa Aero Comunicação 
Foto do autor Nelson loledo 
Produçíio gráfico Marli Rompim 
ImprCSSÕO Prol Gráfica 

~UPERIOH TRIBUNAL DE JUSTiÇA 
BIBLIOTECA M. OSCAR SARAIVA 

Xedfe 

Df>:rA 

Dúvidas? 
·1567 Acesse www.saraivajur.com.br 

Nenhuma parte desto publi((]~õo podaló !>!lI lepl oduzi do p!lI Qua!Quer meio 

ou fmmo sem (] prévio autorização do €dilo ro SOHlivo, 

Avioloçõo dos direitos oulOlOis é crime e$lobele(ido no lei n. 9.610/98 e 

JMJnrdo 11'10 ,,1\go 18~ do Código Penol. 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.saraivajur.com.br


7.1. Legitimidade ordinária e extraordinária ... ... .... ... .... .. .. ....... ... . 41 


7.2. Dos legitimados para a execução .... ... .... ... .. ... .. ...... .. .. ...... ... . . 42 


7.2.1. O credor e o devedor .... ...... .... .... ..... ... ... ... ...... .. .... ... . 42 


7 .2.2 . O sucessor .... ..... .. .... ..... .. ... ... ... ...... ....... ..... ... .. ... ...... . 42 


7 .2.3 . O sub-rogado ... .. .. .... ........... ....... ... .. .. .. .... ........ .... ..... . 43 


7.2 .4. Fiador sub-rogado .... .. ... .. .... .... .. .. ... .. .... ..... ... ... ... ... ... . 44 


7.2 .5. Fiador no polo passivo .. .... .... ..... .... .. .... .... ... .. .. .. ... ..... . 44 


7 .2.6 . Ofendido ... .... .. ... .. .. ... ... .. .. .... .... .. ........ .. ........ .. .... ... .. . 46 


7 .2.7 . Responsável tributário ... ... ... .. .. .... .. .. .. .. .. .. .......... ... .. .. . 47 


7 .2.8. Avalista ......... ..... .. .... ..... ..... .. .... ..... .. ..... ..... ... ... ..... ... ... 47 


7.2.9. Advogado ..... ... .. .... ........ .. .. .. .. ... .. .... ........ .. .. .. .. ... .. .... .. 48 


7.2.10. Empregador .. ............ .. .... .. ... .... ... ... .. .... .. ... .. . 48 


7.2.11. Ministério Público ............ .. .... ... ... .... ... ..... .. .. 49 


7 .3. Pluralidade de partes na execução (litisconsórcio) ... .. .. ...... .. . 51 


7.4. Jntervenção de terceiros .................. ... ..... .. ............... .... ... .. .. 5 I 


8. Dos requisitos necessários para a execução ...... .. .. .. .... ........ .. .... .. . . 53 


8. 1. Do inadimplemento do devedor. ... ..... .. ......... .. ... .. .... .. ..... .... . 53 


8. 1.1. Momento, lugar e prova do inadimplemento ........ .. .. . 54 


8. 1.2. Obrigação líquida ... .. .. .... .. .. .... ... .. ...... ..... .. .. . .. .. .. .. 56 


8. 1.3 . Obrigação condicional e a termo .. .. .. ....... .... .... .. ... .... . 56 


8.1.4. Obrigações bilaterais .. ........ .. ..... ... ... .... .. .. .. ........ ....... . 57 


8.2 . Título executivo ....... ........... .. ................ .... .. ...... .. ..... ...... .... . . 58 


8.2.1 . Introdução ..... .. ... .... .. .... .. .. ... .... .. .. .. ..... .. .. ... ..... .. .. .. .. .. 58 


8.2.2. T.1Xatividade e tipicidade do título executivo .. .. .... .... .. 60 


8.2.3. Eficácia do título executivo .... .... ......... ..... .. ... .. .. .... .... . 61 


8.2.4 . Pluralidade de títulos ... ...... ...... ... ... ... .................. ..... .. 62 


8.2 .5. Apresentação do título executivo (original e cópia) .. 63 


8.2 .6. Requisitos do título executivo ... ....... .... ........ ... ......... .. 64 


8.2.6.1 . Certeza .................. .. ... .... ..... ...... .... .... .. .. .... .. 65 


8.2.6.2 . Liquidez ... ... ...... ..... .. ..... .... ............. ... ... ..... .. . 65 


8.2.6 .3. Exigibilidade ... .... ... ...... .. ............. .. .... ... ... ... .. 66 


8.2 .7 . Títulos executivos judiciais e extrajudiciais .. .. ... .. .... .. . 66 


8 .2.8. Títulos executivos judiciais ....... ... ..... .. ...... .. .. ..... .. .. .. . 67 


6 

8.2.8 . 1. Sentença condenatór 

civil ...... .. .. .. .... ........ . 

8.2 .8.2. Sentença penal cone 

julgado .... .. ............. . 

8.2.8.3 . Sentença homologa 

transação ......... ....... .. 

8.2.8.4. Sentença arbitral .. .. .. 

8.2.8 .5. Acordo extrajudicial 

homologado judicialr 

8.2.8 .6 . Sentença estrangeira 

rior Tribunal de Justi 

8.2.8.7. Formal e certidão de 

8.2.8 .8. Outros títulos execul 

8.2.9. Títulos executivos extrajudicL 

8.2.9 . I . Letra de câmbio, not 

cheque, debêntures .. 

8.2.9.2. Escritura pública Ol 

blico assinado pelo d 

8.2.9.3. Documento particul< 

e duas testemunhas. 

8.2.9.4 . Instrumento de tran 

Ministério Público, [ 

los advogados dos trar 

8.2.9 .5. Contratos garantidm 

anticrese .............. .. . 

8.2.9 .6. Caução ...... ........... .. 


8.2.9 .7. Seguros de vida ..... . 

8.2.9 .8. Foro e laudêmio .... .. 

8.2.9.9. Aluguel e encargos a· 

8.2.9 . 10. Crédito de 

8.2 .9. 11 . Certidão d 

8.2.9. 12 . Outros titu 

8.2 .9.13 . Honorário 

9 . Responsabilidade patrimonial .... ............ . 


7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http:8.2.9.13
http:8.2.9.11


rdinária e extraordinária ..................... .... ... ... . 41 


;s para a execução .... ............. ....... .. ......... ...... . 42 


r e o devedor .......................................... ..... . 42 


lor ......... ...... ......... ... .............................. .. .... . 42 


ogado .... ............. ... ......... .... .... ...................... . 43 


ub-rogado ....... ..... .. .... ...... ... ..... .. ................ .. . 44 


10 polo passivo ........... ..... ............................ .. . 44 


lo ................. .. ... .. ...... .. ......... .................. ...... . 46 


;ável tributário ....... ........... .. ... ... .... .... .... ... ..... . 47 


47 


lo .... ................................ ... .......... . ·· ... ... .... ... . 48 


Empregador ...................... ....... ............... .. .. . 48 


Ministério Público ......................... ........ .... .. . 49 


partes na execução (litisconsórcio) .............. .. 51 


r terceiros ..................................... ··· ....... ·· .. .·. 51 


ssários para a execução ................................ .. 53 


nento do devedor. .... .... ....... ................ ... ... .... . 53 


to, lugar e prova do inadimplemento ........... .. 54 


;ão líquida ... ..... ........ ............................... ... ... . 56 


;ão condicional e a termo ........ .. .. ........ .. ....... .. 56 


;ões bilaterais ........ .. ........................ ..... ......... . 57 


58 


lção .............. ... ... ................ .. ................ .. .. .... . 58 


dade e tipicidade do título executivo ........ .. ... . 60 


l do título executivo .......... ....................... .. ... .. 61 


lade de títulos .................. .. .......... .................. . 62 


ntação do título executivo (original e cópia) .. 63 


tos do título executivo .... ...... .. .... .................. .. 64 


· Certeza ................ ... ........ ... ... ........ .. ... .... ... .. . 65 


· Liquidez................. ................ .... .......... .... ... . 65 


· Exigibilidade ........................................... ... .. 66 


executivos judiciais e extrajudiciais ............... . 66 


executivos judiciais ...................................... . 67 


10 ................... .... .. ...... · .... ·· .. ······· .. ·· .. ·· .... · ...... · 


6 

8.2.8. 1. Sen tença condenatória proferida no processo 


civil ......... .. .. ............ .................................. .. . 67 


8.2.8.2. 	Sentença penal condenatória transitada em 


julgado .... ....... ... ... ............... ........................ . 68 


8.2.8 .3. Sentença homologatória de conciliação ou 


transação .......... ... .. ................................. ..... . 71 


8.2.8.4. Sentença arbitral ......................................... . 72 


8.2.8.5. Acordo extrajudicial, de qualquer natureza, 


homologado judicialmente ......................... .. 72 


8.2.8.6. Sentença estrangeira homologada pejo Supe

rior Tribunal de Justiça .... ... .. ........ .. .. .......... .. 73 


8.2.8.7 . Formal e certidão de partilha ..................... .. 73 


8.2.8.8. Outros títulos executivos judiciais .. .......... .. .. 74 


8.2.9. Títulos executivos extrajudiciais ........ .......... .. .. .......... . 7 5 


8.2.9.1. Letra de câmbio, nota promissória, duplicata, 


cheque, debêntures .................................... .. 75 


8.2.9.2. 	Escritura pública ou outro documento pú

blico assinado pelo devedor ....... ... .... ........... . 77 


8.2.9 .3 . Documento particular firmado pelo devedor 


e duas testemunhas ................................. .. ... 77 


8.2.9.4. 	Instrumento de transação referendado pelo 


Ministério Público, Defensoria Pública ou pe

los advogados dos transatores ........................ .. 79 


8.2.9.5. 	Contratos garantidos por hipoteca, penhor e 


anticrese ... ...... .... .................................. ...... . 
 80 
8.2.9 .6. Caução .... .............. .................. ....... .... ........ . 
 81 

8.2 .9 .7 . Seguros de vida ...... .. ........... .. .... .. .. .. .......... .. 
 83 

8.2 .9 .8. Foro e laudêmio..... ..................................... . 
 83 

8.2 .9.9. Aluguel e encargos acessórios .................... .. . 
 83 

8.2.9.10. Crédito de auxiliares da justiça .... .. 
 85 

8.2.9.11. Certidão de dívida ativa ............... .. 
 86 

8.2.9. 1 2. Outros títulos previstos em lei especial 
 86 

8.2.9.13. Honorários advocatícios ........ ...... .. 
 87 

9. Responsabilidade patrimonial ..................................... .. .... ......... . . 
 88 

7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http:8.2.9.13
http:8.2.9.11
http:8.2.9.10


. 

. 

. 

9.1. Obrigação e responsabilidade ..... .... ...... .. .. .... .... ............. ...... . 88 


9.2. Bens sujeitos à execução ...................... .......... .. ................. .. . 90 


9.3. Bens não sujeitos à execução.... ...... ............. .. ... ... ...... .. ........ . 91 


9.4. Alegação de impenhorabilidade .. .... ................ .... ................. . 94 


9.5. Responsabilidade patrimonial de terceiros ........................... . 94 


9.5.1. Bens do sucessor a título singular (art. 592, I) ........ . .. 94 


9.5.2. Bens dos sócios .... .. .. .............................. ........... .. ..... . 94 


9.5.2.1. Desconsideração da personalidade jurídica .. 95 


9.5.3. Bens do devedor em poder de terceiro .. .. .............. .. . . 97 


9.5.4. Bens do cônjuge ....................................................... . 97 


9.5.5. Alienados ou gravados com ônus real em fraude à exe

ru~ .. .................................................................. . 98 


9 .5.5.1. Fraude à execução ....................................... . 98 


9.5.5.2. Requisitos da fraude à execução .......... .. .. .... . 100 


9.5.5.3. Ineficácia da alienação .......... .......... .. ... ...... .. . 104 


9.5.5.4. Reconhecimento das fraudes ... .................... . 105 


9.5.6. Posição do terceiro responsável .. .. .. ............ .. ... ....... .. . 106 


CAPÍTULO II - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA .. .. .. .. ....... ........ . 107 


1. 	 Introdução ............................. .................................................... . 107 


2. Das diversas espécies de liquidação .. .......... ... .. ......................... ... . 107 


3. 	 Fase de liquidação .................................................................... .. . 108 


4. Intimação para a liquidação ... .............. ..... .. .. ........ ...................... . 110 


S. 	A liquidação provisória .............................. ........ ...... .................. . . 110 


6. Vedação de sentença ilíquida ............................... .. ...... ... ............. . 1 1 1 


7. Sentença parte líquida, parte ilíquida ................ ....... .. ..... .. .......... . 112 


8. 	Cálculo do contador ............................. .. ...... .. ..... ... .. ...... ....... .. ... . 112 


9. Liquidação por arbitramento ....... ..... ... ....... .. .. ... ......................... . 115 


la . Liquidação por artigos .................... .. .. .. ... ..... ...... ................ ..... .. 116 


11. Decisão final .............. ........... ........ .. .. .. ............... ...... ................. . 118 


12. 	Liquidação da sentença genérica em ação civil pública para a 


tutela de interesses individuais homogêneos ... ... ... .. .. .. .. ......... .... . 118 


13. Liquidações no curso da fase de execução ................ .... ..... .. ...... . 120 


8 

CAPÍTULO III - EXECUÇÃO ESPECÍF 

1. Das diversas espécies de execução .... ..... . 

2 . Execução imediata (cumprimento de sen 

3. 	 Execução específica ............................... 


4. Execução específica e imediata .. ... ...... .. . 


S. 	 Execução específica e as providências q 

prático equivalente ................................ . 

6. Conversão em perdas e danos ................ . 


7. Mecanismos para compelir o devedor a =1 

7.1 . Multa .. .... ....... ...... .. ...... ............... . 


7.1.1. Fixação da multa ................ .. 


7 . 1. 2. Momento para a fixação ..... .. 

7.1.3 . Cobrança da multa ... ....... .. ... 


7.1.4. Valor da multa ..... ................ . 


CAPÍTULO IV - PROCEDIMENTO DAS 1 

DE EXECUÇÃO ........... ..... .... ........ ..... . 


1. Execução tradicional... ................. .. ........ . 


2. Petição inicial .... .. ... ... .. ...... .. ... .. .. .. .... .... .. 


3. 	Citação do executado ...... ........... .. .... ..... . 


4. Efeitos da citação válida ........................ .. 


S. 	 Processo de execução para entrega de coi 

6. Execução de entrega de coisa incerta ...... 

7. Processo de execução de obrigações de fa 

7.1. Procedimento ..................... .......... . 


7 .2. Execução das obrigações de fazer fUI 

7.3. Execução das obrigações de fazer in.li 

7.4. Execução das obrigações de não fazer ( 

7.5. Obrigações de emitir declaração de' 

8. Execução por quantia certa contra deved 

título executivo extrajudicial.. .. ..... .. .... ... . 

8.1. Introdução.................. .. ..... ......... .. . . 


8.2. Petição inicial ................................ . 


9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ponsabilidade .............. .. .. ..... .. ... ............. .. ... . 88 


~xecução ... ........ ....... ... ....... .. .... .... ............ ... . 90 


)s à execução .. ...... ........ ..... ....... ..... .. .... ........ . 91 


94
)enhorabilidade .......................... ··· .... ····· ····· . 


le patrimonial de terceiros ......... .............. ... .. 94 


'Sucessor a título singular (art. 592, I) ......... .. 94 


; sócios ................... ....... ..... ......................... . 94 


Desconsideração da personalidade jurídica .. 95 


devedor em poder de terceiro ..................... . 97 


97
cônjuge ....... .. ........................... ·· ·· .. ······· .. ····· 


,s ou gravados com ônus real em fraude à exe

....... .. ... ................ ... .. .... ... ..... .. ...................... 98 


Fraude à execução .......... .................. .... .. ... ·.. 98 


Reconhecimento das fraudes ............... ....... .. 


Requisitos da fraude à execução .............. . .. .. lOO 


Ineficácia da alienação.................... .. ........ .. .. 104 


lOS 


do terceiro responsável ............... .. ........... .... . 106 


IIDAÇÃO DE SENTENÇA.............. .. .. ... .. . 107 


107
....... .. .................................... ... .......... ... ....... 


s de liquidação ..................... .. .. .... .. ............. .. l07 


....... ............. ... ................. .... ...... .... ... ............ l08 


uidação ...... .. ....... ...... ................ ........... ....... . . 110 


110Iria ..................... ... ...................... ... ..... ........ . 


I ilíquida ....... ...... .......... ....... ... ... .... ······· ..... ... . 111 


Ida, parte ilíquida ..................................... .. .. .. 112 


112
r ...... .... ................... ·.. ·.. · .... ·· ··· ·· .. ···· .. ···· .. ·· ·· ·.. 


tramento .... ... ........... ............. ....... ................ . 115 


,igos .......... ........... ................. .. . .. ... .......... ... ... . Il6 


118
.................... .... .... .. ....................... .......... ..... 


ltença genérica em ação civil pública para a 


; individuais homogêneos ........... .. ........ ... ...... . 118 


rso da fase de execução .. .................... ........ ·.. · 120 


8 


CAPÍTU LO III - EXECUÇÃO ESPECÍFICA E fMEDIATA ...... . 120 


I. Das diversas espécies de execução .............................................. .. 120 


2. Execução imediata (cumprimento de sentença) ......................... .. 121 


3. 	Execução específica ...... ... ....................... .. ... .... ..... ... ........... ..... ... . 122 


4. 	Execução específica e imediata ........................................... ........ . 123 


5. 	 Execução específica e as providências que assegurem resultado 


prático equivalente .............. .. ..... .... ................... .. ....... ................ . 124 


6. 	Conversão em perdas e danos ......................... .. ......... .......... .. ..... . 125 


7 . Mecanismos para compelir o devedor a cumprir a obrigação ....... ........ . 125 


7.1 . Multa ....... .... .................................. ...... ............................... . 126 


7.1.1. Fixação da multa ........ .. .... ................................ ....... .. 127 


7.1.2. Momento para a fixação .............. ................ .. ........... . 128 


7.1.3 . Cobrança da multa ....................... .. .. ... .................... .. 128 


7.1.4. Valor da multa .............. .. .. .. ............ .. ... .. ............... .. .. . 129 


CAPÍTULO IV - PROCEDIMENTO DAS DIVERSAS ESPÉCIES 

DE EXECUÇÃO.......... .. ... ........ .................................... ..... .. .... . 130 


I. Execução tradicional.... .. ..... ... ................. .. ...... .. .... .... ........ ........... 130 


2. 	Petição inicial .. .. .............. .... ................................. .... ....... ..... ... ... . 130 


3. Citação do executado .................. .............. .............. ........ .. ........ .. 132 


4. 	Efeitos da citação válida .............. .................... ............ .. ........... .. .. 132 


5. Processo de execução para entrega de coisa certa ..... ...... .. .. ..... .... . 134 


6. 	Execução de entrega de coisa incerta ........................... ...... .... ..... . 136 


7. Processo de execução de obrigações de fazer e não fazer .......... ... . 137 


7.1. Procedimento ............ .. ..................... ....... .......................... . 137 


7.2. Execução das obrigações de fazer fungíveis (procedimento) .. 138 


7.3. Execução das obrigações de fazer infungíveis (procedimento) 140 


7.4 . Execução das obrigações de não fazer (procedimento) ..... .......... . 140 


7 .5. Obrigações de emitir declaração de vontade ............. .. ........ .. 141 


8. Execução por quantia certa contra devedor solvente fundada em 


título executivo extrajudicial .................. ........ ............................ . . 142 


8.1. Introdução............................................... ..... ................ ...... . 142 


8.2. Petição inicial ............. .. ....... .. ....... ............... .. .. .... .... .... ...... .. l43 


9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



. 8.3. Citação .. .... .. .... .. ..... ......... ............... ... .... ...... .. ... .......... ...... .. . 145 


8.4. Arresto .. .. ... ... ... ..... ..... ...... ... ............. ..... ... .. .......... ... .. ........ . . 147 


8.5. Curador especial .. ....... .. ................ .......... .. ... ..... .. .. ............. .. 148 


8.6. O pagamento ...... .. ............................................. ..... ........... . 148 


8.7. Da penhora e do depósito ............... .... .. .. .... .. .. ... .... .. .... .. .. .. .. 149 


8.7.1. Bens sujeitos à penhora ............... .... .......... ....... .. ...... . 151 


8.7.2. Efetivação da penhora .............. ... ... ... .. .. ...... ....... ...... . 152 


8.7.3. A penhora no rosto dos autos ............. .. .. .. .. .. ......... .. .. 153 


8.7A. Penhoraonline .. .. .................................. .. ............ .. .. .. 154 


8.7.5. Registro da penhora .. ................ .. .... .... .... ... .. .... .. .. .. .. . 155 


8.7.6. Substituição do bem penhorado ............................ ... . 155 


8.7.7. Segunda penhora ..................... .. ............. .. ........... .. ... . 157 


8.7.8. Redução ou ampliação da penhora .... .. ................ .. .... . 157 


8.7.9. Pluralidade de penhoras sobre o mesmo bem .......... .. 158 


8.7.10. Do depositário .. .................. .. .................. .......... .... .. 159 


8.7 . 10.1. Responsabilidade do depositário ............ .. 160 


8.8. Da avaliação .. .... ..... ... ... .... ..... .. .... .. ......... .. ... .. ...... .. .. ... ....... .. . 161 


8.9. Intimação do executado .... .. .... .. .. ...... .. .... .. .. .. ........... .. ........ .. 162 


8.10. Outras intimações ............................ .. ................ ........ .. ..... . 163 


8.11. Da expropriação .. ................................... .. .... .. .. .... .. .. ....... . .. 164 


8. 11 . I. Da adjudicação .. ............................. .. .... .. .... .. .... .. . 165 


8.11.2 . Alienação por iniciativa particular .. .. .... ... .. .. ... .. .. .. .. . 166 


8.1 1.3 . Alienação em hasta pública .... .. .. .. ........ .. .. .. .. .... .. ... .. 167 


8. 11.3.1. Hasta pública .............. .... .... ...... .......... .. .. 167 


8. 11.3 .2. Providências preparatórias da hasta pública .. 168 


8.11.3 .3. Os licitantes e os lanços .. ...... ...... .. .. .. .... . 169 


8. I 1.3 A. O aperfeiçoamento da arrematação .. .... .. . 171 


8.11.3. 5. A possibilidade de antecipar a alienação 


dos bens .................... .. .......................... . 172 


8.IIA. Do usufruto de móvel ou imóvel ........ .. ................ .. 173 


9. Da defesa do devedor nas execuções fundadas em título extraju 

dicial .. ... .. ... ..... ...... .... ..... .... .. .... ... .. .. ... ....... ... .. .. .... .... .... ... .. .. ... ... .. 174 


9 . 1. Introdução .. ...... ...... .. .. .... .... .... .... .. .... .. ...... ....... .. ................ . 174 


10 

9.2. Dos embargos de devedor .... .. .. .. .. .. 

9.2.1. Introdução ...... .. .. .. .. .. .......... . 


9.2.2. Competência .. .. .................. .. 


9.2 .3. Desnecessidade da garantia d 

9.2A. Prazo dos embargos .. .... .. .... .. 

9.2.5 . Condições da ação de embar! 

9 .2.6. Objeto dos embargos à execu 

9.2.7. Matérias que podem ser alegê 

9.2.8. Procedimento dos embargos 

9.2.8. I. Petição inicia!... ....... 


9.2 .8.2. Recebimento dos eml 

9.2.8.3. Rejeição liminar dos 

9.2.8A. Intimação e respost: 

9.2.8.5. A falta de impugnaç 

9.2.8.6. Exceções de incomF 

suspeição .. .... .. .. .... . 

9.2.8 .7. Demais atos do proc 

9.2.8.8. Sentença e recursos 

9 .3. Outras formas de defesa .. .. .. .. ...... .. 


9.3.1. Exceções e objeções de pré-. 

9.3.2. Ações de conhecimento autê 

10. Execução por quantia certa contra deve 

título judicial ...................... .. ........ .. .... . 

10.1. A evolução da execução por títul( 

10.2 . Procedimento da execução por qu 

solvente fundada em título judiei. 

10.2.1. Do início da execução .. .. 

10 .2.2. A multa .. .. .. .... .... .. .... .... . . 


10.2.3. O requerimento do exeq 

1O.2A. Do arquivamento por in. 

10.2.5. Prescrição intercorrente 

10.2.6. Honorários advocatícios 

10.2.7. Mandado de penhora e 2 


10.2.8 . Intimação da penhora ... 

11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



145.................................... ..... .. .. ..... ... . .. .. 


147
.... ... ...... ........ ... .. ... ......................... ... .. .... . ... 


............. .. .. ..... .. ..... . ......... .............. ...... . ....... 	 148 

I· .... ......... ..... ............ ·.··········· ·· ··· ·· ·· ............. . 
 148 


149
I depósito ........ ..... .. .......... .... .. ..... ··· ·· ····· .. ... . 


itos à penhora ...... .... ........... ..... ....... .. .. · .... .. · 151 


) da penhora ......................... .... ...... ...... .. .. .. 152 


153 


154 

a no rosto dos autos ..................... .... .......... . 


da penhora ........................... .......... .... .. ... ... . 155 


;ão do bem penhorado .............................. .. 155 


157 


In fine ..................... ....... ... ...... . ................... . 


penhora ..................................... ·········· ..... .. . 


ou ampliação da penhora ......................... .. .. 
 157 


de de penhoras sobre o mesmo bem ..... .. ... .. 158 


159ositário ..... .. ................... .. ... ............. ........... . 


1. Responsabilidade do depositário ..... .. .. ... .. 160 


... ............................... ...... .. .. .... .. . ... .... . ....... . 161 


162
(ecutado ......... ...... .... .. ········· ··· ·· ·· ·········· ....... . 


;ões ... ........ .... ..... ....... .. ................ ... ...... ... . ... . 163 


ão .... ...... ...... ··.· ··· ····························· .. .......... . 
165 

164 


udicação ...... ..... ........ .. ........ ······.··········· .... ... . 


~ão por iniciativa particular ..................... .. .. .. 166 


ção em hasta pública ..... .............. .... .. .. ......... . 167 


.1. Hasta pública ......... ............................... .. 167 


.2. Providências preparatórias da hasta pública .. 168 


.. 3. Os licitantes e os lanços ........................ .. 169 


,A. O aperfeiçoamento da arrematação ....... .. 171 


i.5. A possibilidade de antecipar a alienação 


dos bens ...... .. .............. ......................... .. 
 172 

Jr nas execuções fundadas em título extraju

173 

174 


.ufruto de móvel ou imóvel ........................... · 


...... ....................... . ... .. . ................................. 


174
.... ... ...... .. ............. . . .. ............. .. ...................... 


10 

9.2. Dos embargos de devedor ...... .. ............... ........................... .. 174 


9.2.1. Introdução ................. .. ........................................... .. 174 


9.2.2 . Competência ......... .............................. ... .... ............ .. . 175 


9.2.3. Desnecessidade da garantia do juízo .......... ... .. .... .. .. ... 176 


9.2A. Prazo dos embargos ............................................ .. .. ... 177 


9.2.5. Condições da ação de embargos de devedoL.. ............ 179 


9.2.6. Objeto dos embargos à execução ............................ ... 180 


9.2.7. Matérias que podem ser alegadas em embargos.......... 182 


9.2.8. Procedimento dos embargos ................................... .. 183 


9.2.8.1. Petição iniciaL............................................ 183 


9.2.8.2. Recebimento dos embargos e efeito suspensivo 184 


9.2.8.3. Rejeição liminar dos embargos ..................... 185 


9.2.8.4. Intimação e resposta do embargado.............. 186 


9.2.8.5. A falta de impugnação .. .... ... ......................... 187 


9.2.8.6. Exceções de incompetência, impedimento e 

suspeição .. ................ ................................. .. 188 


9.2.8 .7 . Demais atos do procedimento dos embargos.. 188 


9.2.8.8 . Sentença e recursos...................................... 189 


9.3. Outras formas de defesa ... ....................................... .. ........ .. 190 


9.3.1. Exceções e objeções de pré-executividade ....... .. ........ 190 


9.3.2. Ações de conhecimento autônomas ........................... 190 


lO. Execução por quantia certa contra devedor solvente fundada em 

título judicial.......................... ............. ...................................... 192 


10. 1. A evolução da execução por título judiciaL...................... 193 


10.2. Procedimento da execução por quantia certa contra devedor 

solvente fundada em título judiciaL.......... ...... ................. 194 


10.2 .1. Do início da execução.. .. .. ...................... .. ... .. ....... 194 


10.2.2. A multa........ .... ..... .... ........................ .... ..... ... ... .. .. 195 


10.2.3. O requerimento do exequente .... .. ....................... 198 


10.2A. Do arquivamento por inércia ..... ....... ................... 199 


10.2.5. Prescrição intercorrente....................................... 200 


10.2.6. Honorários advocatícios.................................... .. . 200 


10.2.7. Mandado de penhora e avaliação .......... .. .. .. .......... 201 


10.2.8. Intimação da penhora .......................................... 201 


II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.2.9. Da impugnação ...... ....... ............ .... .... ... ....... .. ...... . 202 


10.2 .9. 1. Natureza ........ .... ............... .. ....... .. ...... .. 202 


10.2 .9.2. Prazo ... ............... ..... ........ .. .. .... ... .... ... .. . 203 


10.2 .9 .3. Garantia do juízo........ .. ........ .. ... .. ......... 203 


10.2.9.4. Efeito suspensivo .... ...... .. ....... ... ........... . 203 


10.2.9.5. Cognição no plano horizontal ... .. ........ . 204 


10.2.9.6. Cognição no plano vertical. .................. . 209 


10.2 .9.7. Fases do procedimento na impugnação. 210 


10.2 .10. Impugnação após a arrematação ou adjudicação ... 211 


10.2 . 11 . Exceções de incompetência, impedimento e sus

peição ..... .... .. .. .. ... .. .. ... .. ..... ... .. ....... ..... .... ..... ... . . 211 


10 .2 .12 . Exceções e objeções de pré-executividade ........ . 211 


10.2.13. Após a impugnação ....... .............. ..... ... .. ... .... .... . 214 


10.2 . 14. Execução de sentença condenatória por ato ilí

ci~ ........................... ......... .. .. .. ....... .... .. ........ . 214 


10.2.15. Competência .................................................... . 215 


10.2 .16. Execução de sentença penal condenatória, sen

tença arbitral e sentença estrangeira ........ .. ... .. .. . 216 


10.2 . 17. Direito intertemporal .. ............. .. ......... .. .... ...... .. 217 


10.3. Execução contra a Fazenda Pública .... ........ .. ... ........ .. ... ... . 218 


10.3. 1. Impossibilidade de penhora de bens... .... .. .. .. . ...... . 219 


10.3 .2. Procedimento ...... ..... .. .. .. ............ .. ... .. .. ............ ... . 220 


10.3.3 . Dos embargos à execução contra a Fazenda Pública 221 


10.4. Execução de pensão alimentícia .. ... ...... ... .. .. ......... .. . 222 


10.4 . 1. Desconto em folha de pagamento ... ....... ............. . 225 


10.5. Execução por quantia certa contra devedor insolvente ..... . 226 


10.5.1 . Introdução ... ....... ........ .. ....... ......... ... .. .. .. ... ....... .. . 226 


10.5 .2 . Insolvência requerida pelo credor ...................... . 227 


10.5 .3 . Insolvência requerida pelo devedor ou seu espólio 227 


10.5.4 . Declaração judicial de insolvência ...................... .. 228 


10.6. Da suspensão do processo de execução ........................... . 228 


10.7. b.1:inção do processo de execução ... ...... ....... ..... .... ... .. .... . 230 


10.7. I. Hipóteses do art. 794 ............ ... ... .... .. .... ............ .. 231 


10.7 .2. Outras hipóteses de extinção ............................... . 231 


12 

livro XI 

DO PROCESSO CAUTELA~ 


CAPÍTULO I - INTRODUÇÃO ... .... .. .... . 


I. Os três tipos de processo ... ... .. .. .... ... ..... . 


2. O processo e o tempo ................ .. .... ... .. 


3. Tutelas de urgência ..................... ...... .. .. . 


-4 . Cautelares satisfativas .. ... ..... .. ................ . 


5. Processo cautelar e medidas cautelares ... 

6. Liminares ..... .... ................ ... .. ........ ...... . 


7. Características do processo cautelar ...... . 

7 . 1. Acessoriedade .............. .. .. .... .. .... ... . 


7.2. Autonomia .............. .. ........ ... .... .... . . 


7.3. Urgência ............................. .......... . 


7.4. Sumariedade da cognição ............. . . 


7.5. Provisoriedade ........................... .. .. 


7.6 . Revogabilidade ...... ... .... .... ....... ... ... . 


7.7. Inexistência de coisa julgada materi 

7 .8. Fungibilidade ............................... . 


8. Do poder geral de cautela .. .... .... ....... .... . 


8.1. Momento para o exercício do pode 

8.2. Direito substancial de cautela .. ... ... . 


9. Os requisitos para a concessão da tutela. 

9 . 1. Fumus boni juris .. .. ....... ... ... . .. .... .. ... .. 


9.2. Pericu/um in mora ... .... ...... .... .. ........ .. 


9 .3 . Proporcionalidade ....................... .. 


CAPÍlULO 11 - PROCEDIMENTO DO P 

I. Introdução ........................................... . 


2. Processo cautelar preparatório e inciden 

3. Competência ...... ... .. .. ........ .. ... ... ........ ... . 


13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



lpugnação ......................... ... ....... ... ............. . 202 


9.1. Natureza ............................................ .. 202 


:9.2. Prazo ............................................. .. .... · 203 


9.3. Garantia do juízo ........ ................... ....... 203 


9.4. Efeito suspensivo .......................... .. ... .. . 203 


9.5. Cognição no plano horizontal ............ .. 204 


9.6. Cognição no plano vertical.. ................ .. 209 


9.7. Fases do procedimento na impugnação. 210 


lUgnação após a arrematação ou adjudicação ... 211 


:eções de incompetência, impedimento e sus

;ão .............. .. ........... ..................... ... .... ....... . 211 


:eções e objeções de pré-executividade ....... .. 211 


)s a impugnação ......................................... .. 214 


~cução de sentença condenatória por ato ilí

) ............. ............... ................... ................... . 214 


mpetência .................................................... . 215 


~cução de sentença penal condenatória, sen

ça arbitral e sentença estrangeira .................. . 216 


'eito intertemporal .. .. .. .... ..................... ...... .. . 217 


ntra a Fazenda Pública ................................ .. 218 


mibilidade de penhora de bens ....... ...... ...... .. 219 


edimento ... ..... ..... ..... ........... ..... .. ·········· ....... . 220 


embargos à execução contra a Fazenda Pública 221 


: pensão alimentícia ..................................... .. 222 


:onto em folha de pagamento ...................... .. 225 


.)r quantia certa contra devedor insolvente .... .. 226 


Ddução ... .............. ........................................ . 226 


,\vência requerida pelo credor ....................... . 227 


,lvência requerida pelo devedor ou seu espólio 227 


\aração judicial de insolvência........................ 228 


io do processo de execução ........................... . 228 


processo de execução ............. ........... .. ....... .. 230 


5teses do art. 794 ................ ........... ............. .. 231 


ras hipóteses de extinção .......... ..... ............. ... . 231 


12 

livro XI 

00 PROCESSO CAUTELAR 


CAPÍTULO I - INTRODUÇÃO .. ... .... ... ........ .... ... ....... ..... ..... ..... .. . 233 


1. Os três tipos de processo ................... ......................................... . 233 


2. O processo e o tempo ............ ....... ............................ ........ .. ....... . 233 


3. Tutelas de urgência .................. ........................ ........ .................. .. 234 


4. Cautelares satisfativas ............ ......... ..... ..................................... .. . . 236 


5. Processo cautelar e medidas cautelares ........................................ . 238 


6. Liminares ............................... ... ... .. .. ..... .... ....................... .. ...... .. . 240 


7. Características do processo cautelar ........................ .. .................. . 243 


7. I. Acessoriedade ................ ............. ...... ..... ... .... ........ ...... .... .... . 243 


7.2. Autonomia .......... .... .......... ....... .............. .. ....... ....... ... .......... . 244 


7.3. Urgência .......................... .. ............ .... ... ........ .. ... ........... .. .. .. . 245 


7.4. Sumariedade da cognição ................................................... .. 245 


7.5. Provisoriedade ................................ ........................ .. .......... . 246 


7.6. Revogabilidade ............... .. ....... .............. ... ............... ............ . 246 


7.7. Inexistência de coisa julgada material ....... .. .. .. ........ .. .......... .. 248 


7.8. Fungibilidade .............. .. ........... ....... ................. .... ... ....... .. ... . 249 


8. Do poder geral de cautela ........................................................... . 251 


8. I. Momento para o exercício do poder geral de cautela .......... .. 255 


8.2. Direito substancial de cautela ........................ ............ .......... . 255 


9. Os requisitos para a concessão da tutela cautelar ........................ .. 256 


9.1. Fumus bani juris ..... .............. ................................ .. .. . .. .. ....... .. 258 


9.2. Pericu/um in moro ........ .. ................. .. ........ ...... .. .................... .. 259 


9.3. Proporcionalidade ............................... ... ... .. ......... .. .. .. ... ..... . 260 


CAPfruLO 11 - PROCEDIMENTO DO PROCESSO CAUTELAR 261 


I. Introdução....... ......................... ............................. ..................... 261 


2. Processo cautelar preparatório e incidental........... .. ........ .... ... ...... 261 


3. Competência ............ ......... ................................ .................... ...... 264 


13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



. 

4. Petição inicial ...... ....... ............ ............... .. ............ .......... ............. . 267 


4.1. Indicação do órgão a que é dirigida e das partes ..... .. ....... .. .. . 267 


4.2. Lide principal e seus fundamentos ...... .......... .. ...... ...... .. .. ... .. 268 


4.3. Direito ameaçado e receio de lesão ................ ........... ..... .. .. .. 269 


4.4. Demais requisitos .. ......... .. ............................ ..... ....... ... .... .. .. 271 


5. Da intervenção de terceiros no processo cautelar ................ .... ... .. 271 


6. Liminar .. ... .. ..................... .. .... ..... ... ....... .... ...... ........... .... ..... ..... . .. 274 


7. Eficácia da medida cautelar .. .. .. ........ .. .... .. .. .... ........... ................ . .. 278 


8. Citação e resposta ..... .. .. .. .... .. .. ............... .. ........ .. ........... .. ..... ..... . .. 281 


9 . Sentença, recursos e coisa julgada .... .. ................................... .. .... . 283 


lO. Caução e responsabilidade civil do requerente .. .................. .. .... .. 285 


CAPÍTULO III - PROCEDIMENTOS CAUTELARES ESPE
CÍFICOS .................. .. .................... ..... .............................. . 288 


I. Introdução .. ..... ..... .. .. ..... .. ................ ................ .... ....... .. ...... .. .... . . 288 


2. Arresto ................ .. ... ..... .. ... .. .. .... .... .. .......... .. .. .. .... .. ..... .. .... .... ..... . 288 


2.1. Introdução.... ......... .... .. .......... .......... ........ ..... ... .. .... ..... ... .... .. 288 


2.2. Requisitos ......... .... ... ... .. ........ .. ............... .. ..... .. .... .. .. ..... ...... .. 289 


2.2.1. O crédito ............. .. ......................... .. ......... .. ... . ..... . 289 


2.2 .2. O perigo de prejuízo irreparável ...... .. .... ...... ... ..... .... .. 291 


2.3. Bens que podem ser arrestados .................. .. .......... .. .. .... ... . .. 293 


2.4. Procedimento do arresto ............... .. .................... .. ............. . 293 


2.5. Extinção do arresto ........................... .. ..................... ..... .. .. .. 295 


3. Sequestro ..................... ........................................................ ... .. .. 295 


3.1. Introdução............. .. ..................................... ..................... .. 295 


3.2. Requisitos ........... .... .............. ...................... ... ......... ........... .. 297 


3.3. Procedimento ..... ........... ...... .. ........... .......... .. ......... .. ......... .. . 299 


4. Da caução .. ..... .... ........ .......... .. ......... ................ ........ ...... ... ....... .. . 300 


4. I. Introdução. Caução cautelar e não cautelar ............ ............ .. 300 


4.2. Procedimento da caução ......... .. ............... .. ........................ .. 302 


4 .3. Caução real e fidejussória ........ .. ......... .. ......... ................... .. .. 302 


4.4. Procedimento da caução .. .................. .. ......... .. .................... . 303 


4 .5. Caução prestada por domiciliado no exterior ................ .. ... .. 304 


14 

5. Busca e apreensão ......... .. ............ .. .... .. .. 


5.1. Introdução... .. ..... ... .. ...... .. .......... ... . 


5.2. Procedimento ... .. ............. .. .......... .. 


6. Da exibição .... .......... ....................... .. .. .. 


6 . 1. Introdução.. ......................... ..... .. ... 


6.2. Cabimento...... .. ......... ... ..... ........... . 


6 .3. Procedimento ...... .. .... .. ... .. .... .. ..... .. 


7 . Produção antecipada de provas . .... .. .... . .. 


7.1. Introdução.................... .. ............. .. 


7.2. Procedimento ......................... .... . .. 


7.2.1 . Petição inicial ..................... . 


7.2 .2. Competência ............. .. ........ 


7.2.3. Da citação, resposta e prodw 

8. Dos alimentos provisionais ... .... .......... . .. 


8. 1. Introdução................................... .. 


8.2. Procedimento ...................... .. ...... .. 


9. Arrolamento de bens ..... ...................... .. 


9.1. Introdução....... .. .... ... ........ .. ......... .. 


9 .2. Procedimento ....................... ... .... .. 


10. Da justificação ............................ ... ..... . 


10.1. Introdução ................... .. ........... . 


10 .2. Procedimento .................. .. ...... .. 


li. Dos protestos, notificações e interpelaç 

11.1. Introdução ............................... .. 


11.2. Procedimento .... .. .... ................ .. 


12. Da homologação de penhor legal... ..... .. 

12.1. Introdução ................ .. ........ .. .... .. 


12.2 . Procedimento............................ .. 


13. Da posse em nome do nascituro .. .... .. .. 


13.1. Introdução ............... ................ .. 


13.2. Procedimento ......................... .. 


14. Do atentado....... .. .. ... ... .. ................ .. .. .. 


14.1. Introdução .... .. .... .. ................ .. . . 


15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



....... ... .. ..... .. ...... ....... .... ......... .. . ..... . .. .......... 267 


ão a que é dirigida e das partes ...... .. ....... .. . . 267 


;eus fundamentos ......................... ........ ..... . 268 


) e receio de lesão ......... .. .... ... ......... .... ... ... . 269 


IS ............................... .. ..... ...... • . ..... • ............ 271 


ceiros no processo cautelar. .. .. .. .. ..... ........ .. . 271 


............................................. .. .. . . ......... ... . . . 274 


utelar........... ..... ... ... ......... ... .. .. · ......... .. ..... .. . 278 


....... .. .. .... .... ............. . ... .. .. ... . ....... . .... .... .. ... 281 


:oisa julgada ..... ...... ..... ........ .......... ... ........ .. . 283 


!idade civil do requerente ... .. ....... ... ... ..... .... . 285 


:EDIMENTOS CAUTELARES ESPE

.............................. ...... . . ........ .. . . ... . .. .. ... 288 


.... . ... ............. .. .... .. . . .. .. ... ... . ........ ...... .. .. ... . ... 288 


.................. . ......... . .. . . . ... ........... . .... . . ....... . .... 288 


........................ . .......... . ..... ..... ..... ...... .. ........ 288 


...................... .. ...... ... . ... .. .... . .. ............... .. 289 


289 


de prejuízo irreparável ..... ....... ...... .... ......... . 291 


1 ser arrestados .......... ... ...... .. ....... ... ... ... ··· ···. 293 


I .................................... ··••·••··••·••·• • .. •• • .. • • ·· •· 


o arresto ............................ .. ...... .. .... .. ... ... .. . 293 


~sto .................. .......... ......... ..... .. .... .... .. ..... . . 295 


.. .... .. ..... ... ..... .. ......... ...... .. . .. .... .. . . . .. .. ........... . 295 


....... .. .... . .. ... ... . . .. ....... ....... . .. . .. . ... . ... ... ...... . .... 295 


........... . ....... ........ .................... ..... .. . ....... .... . 297 


! .... . .. . ... .. . .. .... .......... . ..... . .. . .... .............. . ... .. . . 299 


......... ...... . .... . ............ . ........ ... ... . .... ... .. . ........ 300 


tção cautelar e não cautelar .... ........ .. .. .. ... .... . 300 


la caução ..... ... .............. ............................... . 302 


dejussória ... ........ .... .............. ...... ....... .......... . 302 


la caução .............................. .. ..... ..... .. ......... . 303 


1 por domiciliado no exterior ..... .... ... .. ... ..... . 304 


5. Busca e apreensão .... ... .... ... ..... ....... ....... .. ............ .... ........... ........ . 305 


5.1 . Introdução ........... .... ........ ... .... ... .... ...... ... ... ... ...... ........ ........ . 305 


5.2. Procedimento ....... ....... ... .... ... .... .. ... ............... ... .................. . 307 


6. Da exibição ............ ......... .... ... ... ... ....... ..... .... .... .. .. ....... ..... ..... ..... . 309 


6.1. Introdução .. .......... ....... ... .............. ...... .. .... ........ ..... ..... ... ..... . 309 


6.2. Cabimento... ... .... ... ........... ................ ... .......... ... ....... ...... .. ... . 310 


6.3. Procedimento ..... ..... ............... ..... ....... ........... ...... ............... . 313 


7. Produção antecipada de provas .. ... ........ .... ... ....... ............. ....... ... . . 313 


7.1. Introdução......... ... .......... ..................... .................... ....... ... . . 313 


7.2. Procedimento .... ............. . .. ........ .......... .. ........ ................. .... . 315 


7.2 . 1. Petição inicial ........... ... ...... ............ ... ... .... ...... .......... . . 316 


7.2.2. Competência ............................. ........................ .. .. ... . 317 


7.2.3. Da citação, resposta e produção da prova ... ...... .... ... . . 318 


8. Dos alimentos provisionais .............. .......... ................................. . 320 


8. 1. Introdução ............... ..... .... ... .. .. ....... .. ...... .. . .. ....... .. ... .. ......... . 320 


8.2. Procedimento ..... ... ... ... .... ............ .. .. .... ..... ...... .. .. .. ..... ......... . 323 


9. Arrolamento de bens ............... ... .... .. ......... .. .. ........ ... ... ....... ........ . 323 


9.1. Introdução ..... .... .. ... ........ .. ... ..... ... ...... .. .............. ... .... ....... ... . 323 


9.2. Procedimento ....... .. ..... .. ..... .... .. ..... .... .. ....... ......... .. .. .. ......... . 32 5 


10. Da justificação .... ........ ... .... ... ... .. ..... ... ... ....... ....... ........... ........ ... . 326 


10. 1. Introdução .. .................... ....... ....... ...... .... ...... .... ..... ........ . . 326 


10.2. Procedimento ......................................... ... ....... ... ... ........ . 328 


Il. Dos protestos, notifi cações e interpelações ............................... . . 329 


11.1. Introdução .................. ................................................. ... . 329 


11 .2. Procedimento ............................................ ................. .. .. . 331 


12. Da homologação de penhor legal... ................ ....... ....... ... ........... . 334 


12.1. Introdução ................................ ................................... ... . . 334 


12.2. Procedimento.. ... .. ............ ......... ...... ... .. .... ... .... .... .......... ... . 336 


13. Da posse em nome do nascituro ..... .............. ..... .. ............. .... .... . 338 


13.1 . Introdução .... ... ... ... ........ .... ... .... ... ............ ............ .... .... ... . 338 


13.2 . Procedimento .. ... ..... ... .... ........... .. .. .. ... .. .. ... ........ .... ...... ... . 339 


14. Do atentado .... ...... ........ .... ........... .. ..... .. .... .... .... ....... ... ...... ..... ... . 340 


14.1. Introdução ....... ........... .. ..... .. .. .. .................. .... ................. . 340 


15 14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



341 livro X14.2. Natureza do atentado ....... .. ...... ..... .. .. ............................ .. 


14.3. Procedimento ................. .... ............. .. ... ...... ................ .. .. . 


15 . Do protesto e apreensão de títulos ............ ... ..... ........ ... ... ........ .. 


16. Outras medidas provisionais ................... ... .............................. .. 


P,iblioarifia ...... .. ....... .. .. .... ..... ................ ..... .. .... ... ... ... ...... ............ .... . 


342 

343 

345 

347 

16 


DA EXECUÇÃO 


capítulo I 
DA EXECUÇÃO EM GEI 

1. INTRODUÇÃO 

A edição das Leis n. 11.232 , de 22 de 

6 de dezembro de 2006, modificou em gran 

em nosso ordenamento jurídico. O Códigc 

dividido em cinco livros. O segundo era de 

de execução, fundada em título judicial ou , 

O legislador do Código considerou a ' 

tônomo, ainda quando fundada em título jt 

regulamentando-lhe o procedimento. 

Não havia diferenças substanciais entre 

execução por título extrajudicial e judicial 

autônomo, que exigia citação do devedor. 

Com a Lei n. 11.232/ 2005, houve fi 

originária: deixou de existir um processo 

executivo judicial (exceto nos casos de sente 

condenatória). A execução passou a ser apt 

que se compõe ainda da fase cognitiva prece 

execução de título judicial, mas fase de curr. 

Antigamente, da propositura da demar 

possível detectar até três processos diferent~ 

(quando necessário) e o de execução. Cada qu 
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