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A citação do devedor:
Art. 827: Ao despachar a inicial, o juiz fixará, 
de plano, os honorários advocatícios de dez 
por cento, a serem pagos pelo executado.
§ 1o No caso de integral pagamento no prazo 
de 3 (três) dias, o valor dos honorários 
advocatícios será reduzido pela metade.

Da Execução Por Quantia Certa



§ 2o O valor dos honorários poderá ser 
elevado até vinte por cento, quando 
rejeitados os embargos à execução, podendo 
a majoração, caso não opostos os embargos, 
ocorrer ao final do procedimento executivo, 
levando-se em conta o trabalho realizado pelo 
advogado do exequente.

Da Execução Por Quantia Certa



Decorre de uma situação objetiva: não 
encontrado o executado para ser citado, o 
oficial de justiça deve comunicar ao juízo as 
suas tentativas frustradas, e, em seguida, 
independentemente de ordem judicial, 
realizar o arresto.

Do Arresto Executivo do Art. 830



“A penhora é um ato executivo instrumental 
(preparatório) da execução por expropriação, 
e, por meio dela, apreende(m)-se bem (ns) do 
executado, com ou contra sua vontade, 
conservando-os afetados à execução para a 
expropriação, [...]

Da Penhora (Art. 831-869,CPC)



[...] o ato executivo que torna concreta a 
responsabilidade executiva, na medida em 
que individualiza o (os) bem (ns) que será (ão) 
expropriado (s) para a satisfação do credito”. 
Marcelo  Abelha, Manual de Execução Civil, 
p.317.

Da Penhora (Art. 831-869, CPC)



Art. 833: São impenhoráveis:

I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato 
voluntário, não sujeitos à execução;

II - os móveis, os pertences e as utilidades 
domésticas que guarnecem a residência do 
executado, salvo os de elevado valor ou os que 
ultrapassem as necessidades comuns [...]

Bens Impenhoráveis (Art. 833)



[...] correspondentes a um médio padrão de vida;

III - os vestuários, bem como os pertences de uso 
pessoal do executado, salvo se de elevado valor;

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os 
salários, as remunerações, os proventos de 
aposentadoria, as pensões, os pecúlios [...]

Da Execução Para a Entrega de Coisa



[...] e os montepios, bem como as quantias 
recebidas por liberalidade de terceiro e 
destinadas ao sustento do devedor e de sua 
família, os ganhos de trabalhador autônomo e 
os honorários de profissional liberal, 
ressalvado o § 2o;

Da Execução das Obrigações de Fazer e Não Fazer



V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os 
utensílios, os instrumentos ou outros bens 
móveis necessários ou úteis ao exercício da 
profissão do executado;
VI - o seguro de vida;  

Da Execução das Obrigações de Fazer e Não Fazer



VIII - a pequena propriedade rural, assim 
definida em lei, desde que trabalhada pela 
família; 

X - a quantia depositada em caderneta de 
poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-
mínimos;

Da Execução das Obrigações de Fazer e Não Fazer



I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou 
aplicação em instituição financeira;

II - títulos da dívida pública da União, dos 
Estados e do Distrito Federal com cotação em 
mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em 
mercado;

Ordem de Preferência – Art. 835



IV - veículos de via terrestre;
V - bens imóveis;
VI - bens móveis em geral;
VII - semoventes;
VIII - navios e aeronaves;
IX - ações e quotas de sociedades simples e 
empresárias;

Ordem de Preferência – Art. 835



A penhora será realizada mediante auto ou 
termo, que conterá (a indicação do dia, do 
mês, do ano e do lugar em que foi feita; os 
nomes do exequente e do executado; a 
descrição dos bens penhorados, com as suas 
características; a nomeação do depositário 
dos bens.

Formalização da Penhora – Art. 838



Pode ocorrer a modificação do bem 
penhorado no caso de ampliação ou redução 
no seu valor, nos casos previstos na lei.

Modificação da Penhora Arts. 847-853



Pode ainda ocorrer a substituição:
Art. 847. O executado pode, no prazo de 10 
(dez) dias contado da intimação da penhora, 
requerer a substituição do bem penhorado, 
desde que comprove que lhe será menos 
onerosa e não trará prejuízo ao exequente. 

Modificação da Penhora Arts. 847-853



Art. 824. A execução por quantia certa realiza-
se pela expropriação de bens do executado, 
ressalvadas as execuções especiais.

A Expropriação



Art. 825. A expropriação consiste em:

I - adjudicação;

II - alienação;

III - apropriação de frutos e rendimentos de 
empresa ou de estabelecimentos e de outros 
bens.

A Expropriação



Segundo o art. 826 antes de adjudicados ou 
alienados os bens, o executado pode, a todo 
tempo, remir a execução, pagando ou 
consignando o valor da dívida atualizada.

A Expropriação



Art. 876: É lícito ao exequente, oferecendo 
preço não inferior ao da avaliação, requerer 
que lhe sejam adjudicados os bens 
penhorados.

Adjudicação (Art. 876-878)



Art. 879: A alienação far-se-á:

I - por iniciativa particular;

II - em leilão judicial eletrônico ou presencial.

Da Alienação (Art. 879-903, CPC)



Preço Vil

Art. 891: Não será aceito lance que ofereça 
preço vil.

Parágrafo único. Considera-se vil o preço 
inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e 
constante do edital, e, não tendo sido fixado 
preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a 
cinquenta por cento do valor da avaliação.



Art. 903: Qualquer que seja a modalidade de 
leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo 
arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação 
será considerada perfeita, acabada e 
irretratável, [...]

Arrematação



[...] ainda que venham a ser julgados 
procedentes os embargos do executado ou a 
ação autônoma de que trata o § 4o deste 
artigo, assegurada a possibilidade de 
reparação pelos prejuízos sofridos.

Arrematação
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