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Os Embargos à Execução têm natureza de 
processo incidental que se manifesta por 
intermédio do exercício  de uma ação 
incidental que se opõe às execuções fundadas 
em título executivo extrajudicial.

Embargos à Execução



Art. 914: O executado, independentemente 
de penhora, depósito ou caução, poderá se 
opor à execução por meio de embargos.

Embargos à Execução



§ 1o Os embargos à execução serão 
distribuídos por dependência, autuados em 
apartado e instruídos com cópias das peças 
processuais relevantes, que poderão ser 
declaradas autênticas pelo próprio advogado, 
sob sua responsabilidade pessoal.

Embargos à Execução



Art. 919: Os embargos à execução não terão efeito 
suspensivo. 
§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, 
atribuir efeito suspensivo aos embargos quando 
verificados os requisitos para a concessão da 
tutela provisória e desde que a execução já esteja 
garantida por penhora, depósito ou caução 
suficientes. 

Efeito Suspensivo



Art.916: No prazo para embargos, 
reconhecendo o crédito do exequente e 
comprovando o depósito de trinta por cento do 
valor em execução, acrescido de custas e de 
honorários de advogado, o executado poderá 
requerer que lhe seja permitido pagar o 
restante em até 6 (seis) parcelas mensais, [...]

Parcelamento



Parcelamento

[...] acrescidas de correção monetária e de 
juros de um por cento ao mês.

§ 1o O exequente será intimado para 
manifestar-se sobre o preenchimento dos 
pressupostos do caput, e o juiz decidirá o 
requerimento em 5 (cinco) dias.



Parcelamento

§ 2o Enquanto não apreciado o requerimento, 
o executado terá de depositar as parcelas 
vincendas, facultado ao exequente seu 
levantamento.



Parcelamento

§ 3o Deferida a proposta, o exequente 
levantará a quantia depositada, e serão 
suspensos os atos executivos.

§ 4o Indeferida a proposta, seguir-se-ão os 
atos executivos, mantido o depósito, que será 
convertido em penhora.



Parcelamento

§ 5o O não pagamento de qualquer das 
prestações acarretará cumulativamente:

I - o vencimento das prestações subsequentes 
e o prosseguimento do processo, com o 
imediato reinício dos atos executivos;



Parcelamento

II - a imposição ao executado de multa de dez 
por cento sobre o valor das prestações não 
pagas.

§ 6o A opção pelo parcelamento de que trata 
este artigo importa renúncia ao direito de 
opor embargos.



Parcelamento

§ 7o O disposto neste artigo não se aplica ao
cumprimento da sentença.



Art. 917: 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;

Matéria de Defesa



IV - retenção por benfeitorias necessárias ou 
úteis, nos casos de execução para entrega de 
coisa certa;
V - incompetência absoluta ou relativa do juízo 
da execução;
VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir 
como defesa em processo de conhecimento.

Matéria de Defesa



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;

Matéria de Defesa



Art. 920: Recebidos os embargos:
I - o exequente será ouvido no prazo de 15 
(quinze) dias;
II - a seguir, o juiz julgará imediatamente o 
pedido ou designará audiência;
III - encerrada a instrução, o juiz proferirá 
sentença.

Matéria de Defesa



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.

Embargos de Terceiro (Arts. 674-681)



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

§ 2o Considera-se terceiro, para ajuizamento 
dos embargos:

Embargos de Terceiro (Arts. 674-681)



Embargos de Terceiro (Arts. 674-681)

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;

Embargos de Terceiro (Arts. 674-681)



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.

Embargos de Terceiro (Arts. 674-681)



A grande novidade introduzida pelo novo CPC 
consiste no caráter preventivo dos embargos 
de terceiro, de modo que não é preciso que, 
efetivamente, ocorra a constrição judicial para 
que o terceiro possa se utilizar desse 
instrumento para excluir o bem do processo 
principal. 

Embargos de Terceiro (Arts. 674-681)



A simples menção a um bem de terceiro para a
garantia de uma execução, por exemplo, da qual
ele não faça parte, já poderá ensejar a oposição dos
embargos de terceiro. Assim, o terceiro pode se
valer do presente instituto de forma preventiva ou
repressiva (art. 674, caput).

Embargos de Terceiro (Arts. 674-681)



Art. 681: Acolhido o pedido inicial, o ato de 
constrição judicial indevida será cancelado, 
com o reconhecimento do domínio, da 
manutenção da posse ou da reintegração 
definitiva do bem ou do direito ao 
embargante.

Embargos de Terceiro (Arts. 674-681)
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