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Processo de Execução

MEIOS DE DEFESA DO CÓNJUGE/COMPANHEIRO:

 Súmula 134/STJ c/c art. 674, § 2º, I: embargos de terceiro: “impugnar a
presunção de comunicabilidade das dívidas assumidas por apenas
um dos cônjuges” (REsp 874.273/RS,Rel. Min. Nancy Andrighi,

Terceira Turma, DJe 18.12.2009)

 Embargos à execução: impugnar a dívida



Processo de Execução

V - alienados ou gravados com ônus real em fraude à execução;

 ato atentatório à dignidade da justiça (774, I) + crime (179, CP)

 Hipóteses (792)

 Requisitos:

1) Pendência de uma demanda condenatória ou executória. Citação?

2) Situação de insolvência (exceção: 792, I e III)

3) má-fé do terceiro (exceção: atos gratuitos)
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FRAUDE À EXECUÇÃO X FRAUDE CONTRA CREDORES

 Viola ordem pública Viola interesse privado

 Litispendência Insolvência

 Ineficácia relativa Anulabilidade (158, CC)

 Reconhecimento incidental Ação pauliana (161, CC)

 ofício requerimento
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PROVA DA MÁ-FÉ:

792, 2o No caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro
adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a
aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no
domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem.

- Distribuição do ônus da prova?
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TRÊS SITUAÇÕES:

a) bem que não estava sujeito a qualquer tipo de registro;

b) bem que se submetia a registro, mas não estava registrado

c) bem que se submetia a registro e estava registrado quando foi adquirido
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a) bem que não estava sujeito a qualquer tipo de registro;

 O ônus é transferido para o terceiro: 792, § 2º
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b) bem que se submetia a registro, mas não estava registrado;

 1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente
aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova.
1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o
ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de
demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de tornar-se
letra morta o disposto no art. 659, § 4º, do CPC. (Resp 956.943, Corte
Especial, 20.08.2014)
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Discussões:

Rel. Nancy, voto vencido: “Aplicando-se a teoria da distribuição dinâmica do
ônus da prova à hipótese específica da alienação de bem imóvel em fraude
de execução, conclui-se que o terceiro adquirente reúne plenas condições de
demonstrar ter agido de boa-fé, enquanto que a tarefa que incumbiria ao
exequente, de provar o conluio entre comprador e executado, se mostra
muito mais árdua”
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Discussões:

Yussef Said Cahali: “não encontramos fundamentação convincente (se é que
existe), para a afirmação, no caso, de uma pretensa presunção de boa-fé ou
inocência em favor do adquirente que terá deixado de tomar, quando do
negócio, as cautelas elementares devidas, beneficiando-se de sua própria
omissão ou desídia” (Fraudes contra credores. São Paulo: RT, 4ª ed., p. 406).
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Discussões:

Noronha, vencedor: “Quanto ao ônus da prova da intenção do terceiro
adquirente, não me parece razoável adotar entendimento que privilegie a
inversão de um princípio geral de direito universalmente aceito, o da
presunção da boa-fé, sendo mesmo milenar a parêmia: a boa-fé se presume;
a má-fé se prova”.
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Cesar Asfor Rocha, ao relatar o REsp n. 113.871/DF:

"[...] A segunda questão que se coloca é saber se no cartório imobiliário
consta algum registro dando conta da existência da ação. Em caso afirmativo,
há a presunção 'juris et de jure' de que o adquirente sabia da pendência da
ação. Na hipótese contrária, milita em favor do adquirente a presunção de
que ele desconhecia, quando da aquisição, a existência da ação, razão pela
qual deve o exequente arrostar com o ônus de provar o contrário. (...)
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(...) “É que não havendo, no cartório imobiliário, nenhum registro da
existência da ação, não se pode imputar ao adquirente nenhuma obrigação
de ter ciência desse fato, sendo até impossível disso com segurança ele saber
(salvo se obtivesse certidões negativas de todos os cartórios de distribuição
por esse Brasil afora), por isso mesmo que não lhe cabe provar a sua
ignorância quanto a tanto, pois a sua boa-fé, que é presumida, há de ser
preservada, até prova em contrário”
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c) bem que se submetia a registro e estava registrado quando foi adquirido

 Súmula n. 375/STJ: O reconhecimento da fraude à execução depende do
registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro
adquirente

 Art. 844

 RGI (LRP, 167)
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Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à
execução:

I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com
pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido
averbada no respectivo registro público, se houver;

 art. 790, I

 novidades: registro público (LRP, 167) e ação reipersecutória

 se não levar ao registro? 792, IV

 registro afeta o bem que deve ser entregue: independe de insolvência
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II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo
de execução, na forma do art. 828;

CUIDADO: registro de protesto contra alienação de bem (301) não gera fraude
à execução (RMS 1.555, STJ, 3ª T.)

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
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III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou
outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a
fraude;

 Art. 844. Para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, cabe ao
exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no registro
competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo,
independentemente de mandado judicial.
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JULGADOS:

 “Se a fraude refere-se à alienação do bem constrito (penhora, arresto,
sequestro), sua configuração independe da insolvência do alienante (STJ,
3ª Turma, REsp 4.198-MG)

 “Não havendo registro da penhora, não há falar em fraude à execução,
salvo se aquele que alegar a fraude provar que o terceiro adquiriu o
imóvel sabendo que estava penhorado (STJ, 3ª Turma, REsp 113.666-DF).
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JULGADOS:

 “A penhora de bem imóvel, antes de registrada (Lei n. 6.015/73, arts. 167,
I, n. 5, 169 e 240), vale e é eficaz perante o executado, mas só é eficaz
perante terceiros, provando-se que estes conheciam ou deviam conhecer
a constrição judicial” (STJ, 4ª Turma, REsp 9.789)

 “Somente com o registro da penhora se tem a presunção de fraude contra
o terceiro adquirente” (STJ, 4ª Turma, Ag. 4.602-PR-AgRg)
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IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o
devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;

 Indispensável a citação?

Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação: 1.1. É
indispensável citação válida para configuração da fraude de execução,
ressalvada a hipótese prevista no § 3º do art. 615-A do CPC (Resp 956.943,

Corte Especial, 20.08.2014)
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Temperamento:

“quando da alienação do bem, portanto, no momento caracterizador da
fraude, o devedor-executado tinha pleno conhecimento do ajuizamento da
execução e, como forma de subtrair-se à responsabilidade executiva
decorrente da atividade jurisdicional esquivou-se da citação de modo a
impedir a caracterização da litispendência e nesse período adquiriu um bem
imóvel em nome dos filhos” (REsp 799.440/DF, 4ª Turma, Rel. Min. João
Otávio de Noronha, DJe de 02.02.2010)
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V - nos demais casos expressos em lei.

- Art. 856, § 3º

- Art. 185, CTN: Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou
rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda
Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem
sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento
da dívida inscrita.
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§ 4o Antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro

adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, no prazo de 15
(quinze) dias.

- art. 674, § 2º
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- Enunciado 191/FPPC (arts. 792, § 4º, 675, caput, parágrafo único): O prazo
de quinze dias para opor embargos de terceiro, disposto no § 4º do art.
792, é aplicável exclusivamente aos casos de declaração de fraude à
execução; os demais casos de embargos de terceiro são regidos na forma
do caput do art. 675.

- Enunciado 54/ENFAM: A ausência de oposição de embargos de terceiro no
prazo de 15 (quinze) dias prevista no art. 792, § 4º, do CPC/2015 implica
preclusão para fins do art. 675, caput, do mesmo código
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VI - cuja alienação ou gravação com ônus real tenha sido anulada em razão do
reconhecimento, em ação autônoma, de fraude contra credores;

 Requisitos:

1) Credor quirografário

2) Anterioridade do crédito

3) Eventus damni

4) Consilium fraudis? Scientia fraudis
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AÇÃO REVOCATÓRIA:

 Independe de TJSC

 “(...) Em se tratando de ação anulatória (pauliana) para
tornar sem efeito negócio jurídico,há litisconsórcio necessário
entre todos os que participaram do ato,porquanto a
sentença será, necessariamente, a mesma em relação às
partes litigantes. (...)” (REsp 242.151/MG, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 15.09.2008).
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SÚMULAS DO STJ:

 “Em embargos de terceiro não se anula ato jurídico, por fraude
contra credores” (Súmula 195, Corte Especial, j. 01.10.1997)

 “É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados
em alegação de posse advindado compromisso de compra e
venda de imóvel, ainda que desprovido do registro” (Súmula
84, Corte Especial, j. 18.06.1993)
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VII - do responsável, nos casos de desconsideração da personalidade jurídica.

§ 3o Nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, a fraude à

execução verifica-se a partir da citação da parte cuja personalidade se
pretende desconsiderar.

- ENUNCIADO 52/ENFAM: A citação a que se refere o art. 792, § 3º, do

CPC/2015 é a do executado originário, e não aquela prevista para o incidente
de desconsideração da personalidade jurídica (art. 135 do CPC/2015).
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Execução de direitos reais limitados

Art. 791. Se a execução tiver por objeto obrigação de que seja sujeito passivo
o proprietário de terreno submetido ao regime do direito de superfície, ou o
superficiário, responderá pela dívida, exclusivamente, o direito real do qual é
titular o executado, recaindo a penhora ou outros atos de constrição
exclusivamente sobre o terreno, no primeiro caso, ou sobre a construção ou a
plantação, no segundo caso.
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 Cisão do direito real: pp do terreno X construção/plantação

 Pp resolúvel do superficiário é penhorável

 Art. 799, V c/c VI: intimação do pp ou superficiário: objetivo: consolidação
da propriedade

 Direito de adjudicação (876, § 5º)
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Art. 793. O exequente que estiver, por direito de retenção, na posse de coisa
pertencente ao devedor não poderá promover a execução sobre outros bens
senão depois de excutida a coisa que se achar em seu poder.

- Vantagem contra a insolvência

- Possuidor de boa-fé (1.219, CC); Credor anticrético (1423, CC); Credor
pignoratício (1433, CC)
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Art. 794. O fiador, quando executado, tem o direito de exigir que primeiro
sejam executados os bens do devedor situados na mesma comarca, livres e
desembargados, indicando-os pormenorizadamente à penhora.

- Súmula 268/STJ: “O fiador que não integrou a relação processual na ação de
despejo não responde pela execução do julgado”
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Benefício de Ordem

§ 1o Os bens do fiador ficarão sujeitos à execução se os do devedor, situados

na mesma comarca que os seus, forem insuficientes à satisfação do direito do
credor.

§ 2o O fiador que pagar a dívida poderá executar o afiançado nos autos do

mesmo processo

§ 3o O disposto no caput não se aplica se o fiador houver renunciado ao

benefício de ordem.
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Art. 795. Os bens particulares dos sócios não respondem pelas dívidas da
sociedade, senão nos casos previstos em lei.

- regra: autonomia patrimonial

- exceção: Sociedade simples, comum, em nome coletivo, desconsideração da
pj
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Benefício de Ordem

§ 1o O sócio réu, quando responsável pelo pagamento da dívida da

sociedade, tem o direito de exigir que primeiro sejam excutidos os bens da
sociedade.

§ 2o Incumbe ao sócio que alegar o benefício do § 1o nomear quantos bens

da sociedade situados na mesma comarca, livres e desembargados, bastem
para pagar o débito.

- Não se aplica p desconsideração da pj
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Art. 796. O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha,
cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção
da parte que lhe coube

 Após inventário: espólio?

 Alienação dos bens herdados? Execução na proporção da cota recebida
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DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em 
que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução 
no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o 
direito de preferência sobre os bens penhorados.

Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o 
mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de 
preferência.
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-Princípio da efetividade da tutela executiva

-Devedor insolvente: art. 1.052: ultraatividade CPC/73

-Direito de preferência
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Direito de Preferência – prior tempore, potiur iure

- Liebman: “Princípio da prioridade dos exequentes em face 
dos outros quirografários”

-Art. 905 c/c 908, § 2º

-Não constitui direito real, mas tem ef. erga omnes
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Prior tempore, potiur iure

- arresto cautelar (301) e executivo (830): AgRg Resp
902.536, j. 27.03.2012

-Momento: 839 (X averbação registro competente –
presunção abs. para terceiros- 844)
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Prelação de Direito Material (905, II, CPC/15)

-Art. 957/CC: Não havendo título legal à preferência, terão 
os credores igual direito sobre os bens do devedor comum

-Art. 958/CC: Os títulos legais de preferência são os 
privilégios e os direitos reais.

-Art. 961/CC: O crédito real prefere ao pessoal de qualquer 
espécie; o crédito pessoal privilegiado, ao simples; e o 
privilégio especial, ao geral
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Ordem de preferência (RESP 776.482)

1)Alimentar

2)Trabalhista

3)Tributário

4) condominial

5)Garantia real

6)Privilégio especial

7)Privilégio geral

8)quirografário
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Concurso de Preferências entre os quirografários

Art. 908. Havendo pluralidade de credores ou exequentes, 
o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a 
ordem das respectivas preferências
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§ 1o No caso de adjudicação ou alienação, os créditos que 
recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter
rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a 
ordem de preferência.

§ 2o Não havendo título legal à preferência, o dinheiro será 
distribuído entre os concorrentes, observando-se a 
anterioridade de cada penhora.
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Art. 909. Os exequentes formularão as suas pretensões, 
que versarão unicamente sobre o direito de preferência e a 
anterioridade da penhora, e, apresentadas as razões, o juiz 
decidirá. 

-Incidente apartado

-Produção de provas

- Súmula 270/STJ: O protesto pela preferência de crédito, 
apresentado por ente federal em execução que tramita na 
Justiça Estadual, não desloca a competência para a Justiça 
Federal
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Despesas condominiais X reais

TJ-MG – 101450306246730011

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE
EXECUÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESPESAS
CONDOMINIAIS - PREFERÊNCIA SOBRE CRÉDITO
HIPOTECÁRIO - ARREMATAÇÃO - IMÓVEL HIPOTECADO -
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - INTERFERÊNCIA NO
PROCESSO - POSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA
ESTADUAL - SÚMULA 270 DO STJ - SALDO
REMANESCENTE - CRÉDITO - PREFERÊNCIA DO CREDOR
HIPOTECÁRIO
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• O protesto pela preferência de crédito, apresentado por
ente federal em execução que tramita na Justiça
Estadual, não desloca a competência para a Justiça
Federal - inteligência da Súmula 270 do colendo Superior
Tribunal de Justiça. As despesas condominiais por se
constituírem obrigação 'propter rem', ou seja, que
acompanham o bem e visam a sua própria preservação e
conservação, devem preferir ao débito que deu ensejo a
hipoteca sobre o imóvel levado à constrição judicial.
Todavia, uma vez realizada a aludida arrematação do bem
e descontados os valores relativos aos débitos
condominiais, deve o valor restante ser vertido ao credor
hipotecário
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Por se tratar de obrigação proter rem, o crédito oriundo de
despesas condominiais em atraso prefere ao crédito
hipotecário no produto de eventual arrematação." (Resp.
540025/RJ - 3ª Turma - Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ
30/06/2006)

A arrematação tem o efeito de extinguir os ônus que
incidem sobre o bem imóvel arrematado, passando este ao
arrematante livre e desembaraçado dos encargos
tributários. (REsp n.° 166.975/SP, Rel. Min. Sálvio de
Figueiredo Teixeira, DJ 04.10.1999)
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Omissão no edital de praça acerca da dívida condominial...

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que se
trata a dívida de condomínio de obrigação propter rem,
sendo a pessoa que arrematou o bem e cujo nome consta
no registro do imóvel como proprietário responsável pelo
pagamento das cotas condominiais vencidas, ainda que
anteriores à arrematação, ressalvada a hipótese de
omissão do edital quanto aos referidos débitos. (AgRg no
AREsp 227546/DF, j. 27.08.2015)
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“A obrigação dos condôminos de contribuir com as
despesas relacionadas à manutenção da coisa comum -
assim como a obrigação de pagar os tributos incidentes
sobre o imóvel - qualifica-se como obrigação propter rem,
sendo, portanto, garantida pelo próprio imóvel que deu
origem a dívida.

A responsabilização do arrematante por eventuais
encargos omitidos no edital de praça é incompatível com
os princípios da segurança jurídica e da proteção da
confiança.
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Considerando a ausência de menção no edital da praça
acerca dos ônus incidentes sobre o imóvel, conclui-se pela
impossibilidade de substituição do polo passivo da ação
de cobrança de cotas condominiais, mesmo diante da
natureza propter rem da obrigação” (REsp 1297672 / SP,
j. 24.09.2013)
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• “A responsabilização do arrematante por eventuais
encargos omitidos no ato Estatal – edital de praça – é
incompatível com os princípios da segurança jurídica e da
proteção da confiança. Com efeito, ela compromete,
inclusive, a eficiência da tutela executiva, pois acarreta o
descrédito da alienação em hasta pública, afastando o
interesse de eventuais arrematantes em adquirir bens por
meio de alienação judicial (REsp 1.092.605/SP, 3ª Turma,
DJe 1º/08/2011).
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Para se imitir na posse, arrematante precisa ajuizar ação
autônoma?

“O sistema processual considera que a arrematação é um
ato de alienação que se processa sob a garantia do
Judiciário. O arrematante não necessita, em
conseqüência, para imitir-se na posse do bem, de intentar
qualquer ação. Esse ato opera-se por força da alienação
realizada. A exceção é quando o edital de arrematação
esclarece que o imóvel está ocupado e que pese sobre ele
ônus locatício ou de outra qualidade, o que não é o caso
dos autos. (EDcl no REsp n.° 469.678/RS, DJ 14.04.2003)
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O exercício do direito de preferência exige ação executiva 
e/ou penhora?

- Garantia real (799,I c/c 804): “Na linha da jurisprudência
desta Corte, a preferência do credor hipotecário
independe de sua iniciativa na execução ou na penhora.
(Resp 162.464/SP)

- Demais prelações: Resp 25.028/SP
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INICIAL DA AÇÃO EXECUTIVA

Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente:

I - instruir a petição inicial com:

a) o título executivo extrajudicial;

- Princípio da demanda (X 536 c/c 538)
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Nulla executio sine titulo

- Valor elevado: nomeação de depositário mediante termo 
de exibição (Resp 595.768)

- Cópia autenticada (Resp 256.449)

- Cópia do contrato: não circula...
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Requisitos da PI:

- 771 § c/c 319

- Pedido de citação? 

- Correio (X 222, d, CPC/73)



Das Diversas Espécies de Execução

- Cumulação de execuções (780) 

- Súmula 27/STJ: Pode a execução fundar-se em mais de 
um título extrajudicial relativos ao mesmo negócio.
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"Em verdade, não vejo como esposar a tese estampada no
v. acórdão recorrido, à míngua de expressa vedação
legal. Nenhuma norma processual impede o credor de se
utilizar de vários títulos representativos do mesmo
crédito para aparelhar execução forçada contra devedor
inadimplente.[...] destarte, instrumentalizando a
execução com mais de um título, caracterizados na
norma processual como executivos, a eventual
imprestabilidade de um não induz, necessariamente, a
invalidade dos demais.
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E, por via de consequência, havendo apenas um dentre eles
válido, idônea se afigura a execução no sentido de
satisfazer o crédito do exequente, pela realização daquilo
que se contém no título eficaz, ressalvada a posição de
avalistas se imprestável o título cambial, uma vez
inexistir aval fora deste." (REsp 2531 MG, Rel. MIN.
SALVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, julgado em
29/06/1990)

http://www.stj.jus.br/SCON/sumanot/RESP'.clas.+e+@num='2531')+ou+('RESP'+adj+'2531
http://www.stj.jus.br/SCON/sumanot/RESP'.clas.+e+@num='2531')+ou+('RESP'+adj+'2531
http://www.stj.jus.br/SCON/sumanot/RESP'.clas.+e+@num='2531')+ou+('RESP'+adj+'2531
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b) o demonstrativo do débito atualizado até a data de 
propositura da ação, quando se tratar de execução por 
quantia certa;
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Parágrafo único. O demonstrativo do débito deverá conter:

I - o índice de correção monetária adotado;

II - a taxa de juros aplicada;

III - os termos inicial e final de incidência do índice de 
correção monetária e da taxa de juros utilizados;

IV - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o 
caso;

V - a especificação de desconto obrigatório realizado.
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Exceção:

- art 2º, § 5º LEF: “O Termo de Inscrição de Dívida Ativa
deverá conter: II - o valor originário da dívida, bem como o
termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e
demais encargos previstos em lei ou contrato” (Resp
751.776, j. 27.03.2007)
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Execução diferida – exequibilidade retardada (JCBM)

c) a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o 
termo, se for o caso;

d) a prova, se for o caso, de que adimpliu a contraprestação 
que lhe corresponde ou que lhe assegura o cumprimento, se 
o executado não for obrigado a satisfazer a sua prestação 
senão mediante a contraprestação do exequente;

- 787; 803, III; 917, § 2º, IV e V
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II - indicar:

a) a espécie de execução de sua preferência, quando por 
mais de um modo puder ser realizada;

b) os nomes completos do exequente e do executado e seus 
números de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no 
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica;

c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível.



Das Diversas Espécies de Execução

Art. 799. Incumbe ainda ao exequente:

I - requerer a intimação do credor pignoratício, hipotecário,
anticrético ou fiduciário, quando a penhora recair sobre
bens gravados por penhor, hipoteca, anticrese ou
alienação fiduciária;

- 889 (alienação judicial)

- 804: ineficácia
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• "Não são impenhoráveis, em particular, os bens gravados
por penhor, hipoteca, anticrese ou usufruto; é
indispensável, somente, que se proceda, conforme o caso,
à intimação do credor pignoratício hipotecário ou
anticrético ou do usufrutuário (art. 615, nº II) sob pena
de não produzir efeitos, em relação à pessoa que devia
ter sido intimada, a eventual alienação do bem no curso
do processo executivo (art. 619).“ (in O Novo Processo
Civil Brasileiro, Forense, Rio de Janeiro, 1996, pg. 263).
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• No processo de execução, é indispensável a intimação do 
credor hipotecário (art. 615, nº II, do CPC), sob pena de 
não produzir efeitos, em relação à pessoa que devia ter 
sido intimada, a eventual alienação do bem no curso do 
processo executivo” (AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 
345.902 – SP)
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Intimação da FP federal desloca competência? CC 1.723, 2ª 
Seção, j. 24.04.1991
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II - requerer a intimação do titular de usufruto, uso ou
habitação, quando a penhora recair sobre bem gravado
por usufruto, uso ou habitação;

III - requerer a intimação do promitente comprador, quando
a penhora recair sobre bem em relação ao qual haja
promessa de compra e venda registrada;

IV - requerer a intimação do promitente vendedor, quando a
penhora recair sobre direito aquisitivo derivado de
promessa de compra e venda registrada;
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V - requerer a intimação do superficiário, enfiteuta ou
concessionário, em caso de direito de superfície,
enfiteuse, concessão de uso especial para fins de moradia
ou concessão de direito real de uso, quando a penhora
recair sobre imóvel submetido ao regime do direito de
superfície, enfiteuse ou concessão;

VI - requerer a intimação do proprietário de terreno com
regime de direito de superfície, enfiteuse, concessão de
uso especial para fins de moradia ou concessão de direito
real de uso, quando a penhora recair sobre direitos do
superficiário, do enfiteuta ou do concessionário;
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VII - requerer a intimação da sociedade, no caso de
penhora de quota social ou de ação de sociedade anônima
fechada, para o fim previsto no art. 876, § 7o;

- Direito de preferência

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
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VIII - pleitear, se for o caso, medidas urgentes;

- 852, I: alienação antecipada de bens

- Averbação no registro do veículo de “vedação de
transferência” (Resp 59.593)

- Substituição do depositário

• E em favor do executado?

- Suspensão da execução face à propositura de AR (Eresp
770.847)
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IX - proceder à averbação em registro público do ato de
propositura da execução e dos atos de constrição
realizados, para conhecimento de terceiros.

- 828

- 844

- 797: PRESUNÇÃO ABSOLUTA
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EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ALTERNATIVAS

Art. 800. Nas obrigações alternativas, quando a escolha
couber ao devedor, esse será citado para exercer a opção
e realizar a prestação dentro de 10 (dez) dias, se outro
prazo não lhe foi determinado em lei ou em contrato.

- 325

- Aplica p cumprimento de sentença?

- Aplica p obrig. facultativa
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Opções do executado:

1) Escolhe e cumpre

2) Apenas faz a opção

3) Omissão

1) Impugnação à escolha: 812
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INCIDENTE DE CONCENTRAÇÃO DA OBRIGAÇÃO

- IUS ELIGENDI -

§ 1o Devolver-se-á ao credor a opção, se o devedor não a
exercer no prazo determinado.

§ 2o A escolha será indicada na petição inicial da execução
quando couber ao credor exercê-la.

- Fase preliminar da execução, com nat. cognitiva


