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Embargos a Execução 
 
Constituem ação de conhecimento incidental ao processo de 
execução . 
 
O executado assume o polo ativo da relação jurídica, 
formulando pretensão consistente na anulação do processo 
de execução ou no desfazimento da eficácia do título 
executivo 
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Art. 884 da CLT - Garantida a execução ou penhorados os 
bens, terá o executado 5 (cinco) dias para apresentar 
embargos, cabendo igual prazo ao exequente para 
impugnação.  
§ 1º - A matéria de defesa será restrita às alegações de 
cumprimento da decisão ou do acordo, quitação ou 
prescrição da divida. 
§ 2º - Se na defesa tiverem sido arroladas testemunhas, 
poderá o Juiz ou o Presidente do Tribunal, caso julgue 
necessários seus depoimentos, marcar audiência para a 
produção das provas, a qual deverá realizar-se dentro de 5 
(cinco) dias 
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§ 3º - Somente nos embargos à penhora poderá o 
executado impugnar a sentença de liquidação, cabendo ao 
exequente igual direito e no mesmo prazo. (Incluído pela 
Lei nº 2.244, de 23.6.1954) 
 
§ 4o Julgar-se-ão na mesma sentença os embargos e as 
impugnações à liquidação apresentadas pelos credores 
trabalhista e previdenciário. (Redação dada pela Lei nº 
10.035, de 25.10.2000) 
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§ 5o Considera-se inexigível o título judicial fundado em lei 
ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo 
Tribunal Federal ou em aplicação ou interpretação tidas por 
incompatíveis com a Constituição Federal. (Incluído pela 
Medida provisória nº 2.180-35, de 2001) 
 
§ 6º A exigência da garantia ou penhora não se aplica às 
entidades filantrópicas e/ou àqueles que compõem ou 
compuseram a diretoria dessas instituições. (Incluído pela 
Lei nº 13.467, de 13.7.2017) 
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Matéria arguível 
 
CLT, art. 884 § 1º  – restritas ao   
1) cumprimento da decisão;  
2)  cumprimento do acordo;  
3)  Quitação da dívida;  
4)  prescrição da dívida.   
  
Vale destacar que o artigo  art. 525, caput e §1º do CPC 
determina que o devedor poderá apresentar impugnação à 
execução no prazo de 15 dias, e estabelece que: 
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Art. 525 do CPC - Transcorrido o prazo previsto no art. 
523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 
(quinze) dias para que o executado, independentemente 
de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios 
autos, sua impugnação. 

§ 1º Na impugnação, o executado poderá alegar: 

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de 
conhecimento, o processo correu à revelia; 

II - ilegitimidade de parte; 

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da 
obrigação; 
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IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; 

V - excesso de execução ou cumulação indevida de 
execuções; 

VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da 
execução; 

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da 
obrigação, como pagamento, novação, compensação, 
transação ou prescrição, desde que supervenientes à 
sentença. 
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Entendemos que o artigo 525, caput e § 1º do CPC será 
aplicado subsidiariamente ao processo do trabalho, visto 
que, o artigo 844,§ 1º da CLT não esgotou todas as 
hipóteses arguíveis via embargos à execução. 
 
Novas modalidades de execução 
 
Artigo 876 da CLT e artigo 784,I do CPC, c/c o artigo 13, IN 
39 de 2016, em caso de embargos à execução entendemos  
aplicável o artigo 917 do CPC.    
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Art. 917 do CPC - Nos embargos à execução, o executado 
poderá alegar: 

I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da 
obrigação; 

II - penhora incorreta ou avaliação errônea; 

III - excesso de execução ou cumulação indevida de 
execuções; 

IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos 
casos de execução para entrega de coisa certa; 
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V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da 
execução; 

VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como 
defesa em processo de conhecimento. 

 

- Prazo e Procedimento 

 
Os embargos serão apresentados no prazo de cinco dias, 
conforme o artigo 884 da CLT. 
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O juiz, nos termos do artigo 918 do CPC poderá rejeitar 
liminarmente os embargos nas seguintes hipóteses: 
 
• Quando intempestivos 
• Nos casos de indeferimento da petição e de improcedência 
liminar do pedido 
• Quando manifestamente protelatórios 
 

O juiz poderá designar audiência para a produção de provas, 
com oitiva de testemunhas arroladas pelo embargante, a 
qual será realizada dentro de cinco dias (art. 884, §2º da 
CLC) 
 

 



Formas  de defesa na Execução  

Não tendo sido arroladas testemunhas nos embargos, o juiz 
proferirá decisão, dentro de cinco dias, julgando subsistente 
ou insubsistente a penhora (artigo 885 da CLT) 
 

Art. 885 da CLT - Não tendo sido arroladas testemunhas 
na defesa, o juiz ou presidente, conclusos os autos, 
proferirá sua decisão, dentro de 5 (cinco) dias, julgando 
subsistente ou insubsistente a penhora. 
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Exceção de Pré-executividade 
Consiste na possibilidade de o devedor alegar determinadas 
matérias, sem que, para isso, necessite efetuar a garantia 
patrimonial da execução. 
 
Meio de defesa do devedor,  destinado a atacar o título 
executivo,  independentemente da garantia do juízo, que 
não se confunde com os embargos do devedor, pois estes 
constituem em ação incidental no processo de execução. 
 
Processamento 
Por simples petição, tão logo seja o devedor citado.    
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Natureza jurídica do ato jurisdicional que apreciar a 
exceção: 
 
a) Decisão interlocutória – Se recusada a exceção de pré-

executividade 
 
a) Sentença – Se a exceção de pré-executividade for 

acolhida, extinguindo-se, total ou Parcialmente a 
execução, ensejando, portanto, a interposição de agravo 
de petição pelo interessado   
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Embargos de terceiros 

CLT: omissa  

NCPC, Art. 674- Quem, não sendo parte no processo, 
sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que 
possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com 
o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou 
sua inibição por meio de embargos de terceiro. 

§ 1º Os embargos podem ser de terceiro proprietário, 
inclusive fiduciário, ou possuidor. 

§ 2º Considera-se terceiro, para ajuizamento dos 
embargos: 
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I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de 
bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no 
art. 843; 
II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de 
decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em 
fraude à execução; 
III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força 
de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo 
incidente não fez parte; 
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IV - o credor com garantia real para obstar expropriação 
judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha 
sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios 
respectivos. 
  
Objetivo: proteger posse ou a propriedade de bens de 
terceiros (desconstituir a constrição)   
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Competência: 
 
A distribuição dos embargos de terceiro será sempre por 
dependência  ao   juízo que ordenou a apreensão e 
autuados em apartado 
 
Carta precatória (Súmula nº 419 do TST).   
Súmula 419 do TST   
Na execução por carta precatória, os embargos de terceiro 
serão oferecidos no juízo deprecado, salvo se indicado pelo 
juízo deprecante o bem constrito ou se já devolvida a carta 
(art. 676, parágrafo único, do CPC) dias. 
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Os embargos poderão ser contestados no prazo de 10 dias 
findo proceder-se-á de acordo com o artigo 307 do CPC 
 
Apresentada a resposta aos embargos, o juiz realizará a 
instrução, se necessário ouvindo testemunhas, proferindo, 
posteriormente, a sentença. 
 
Recurso 
 
O recurso cabível em face da sentença é o agravo de 
petição, artigo 897, a da CLT. 
   


