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§ 2o A alegação de impedimento ou suspeição observará o disposto nos 
arts. 146 e 148. 

 

 

§ 3o Aplica-se à impugnação o disposto no art. 229. 
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§ 6o A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos 
executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a 
requerimento do executado e desde que garantido o juízo com 
penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito 
suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o 
prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar 
ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. 
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§ 7o A concessão de efeito suspensivo a que se refere o § 6o não impedirá 
a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da 
penhora e de avaliação dos bens  

 

§ 8o Quando o efeito suspensivo atribuído à impugnação disser respeito 
apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à 
parte restante. 
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§ 9o A concessão de efeito suspensivo à impugnação deduzida por um 
dos executados não suspenderá a execução contra os que não 
impugnaram, quando o respectivo fundamento disser respeito 
exclusivamente ao impugnante. 

 

§ 10.  Ainda que atribuído efeito suspensivo à impugnação, é lícito ao 
exequente requerer o prosseguimento da execução, oferecendo e 
prestando, nos próprios autos, caução suficiente e idônea a ser 
arbitrada pelo juiz. 
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§ 11.  As questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para 
apresentação da impugnação, assim como aquelas relativas à validade 
e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos 
subsequentes, podem ser arguidas por simples petição, tendo o 
executado, em qualquer dos casos, o prazo de 15 (quinze) dias para 
formular esta arguição, contado da comprovada ciência do fato ou da 
intimação do ato 

 

 

 


