INFORMATIVO SEMANAL
ESCRITÓRIO ELPIDIO DONIZETTI ADVOGADOS

FEVEREIRO DE 2021 | Nº 012

Embargos à execução x impugnação
ao cumprimento de sentença:
forma de contagem dos prazos

N
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Por Elpídio Donizetti

ão obstante a semelhança
entre
embargos
à
execução e impugnação
ao
cumprimento
da
sentença, principalmente porque
ambos possibilitam a desconstituição
ou depuração do título executivo,
há diferenças entre aqueles e esta,
notadamente quanto ao prazo.
O prazo para impugnação se inicia
após 15 (quinze) dias da intimação para
pagar o débito, ainda que o executado
realize o depósito para garantia do juízo
no prazo para pagamento voluntário,
independentemente de nova intimação.
Tratando-se de embargos à execução
contra particular, na qual contemple o
título obrigação de fazer, não fazer ou
pagar quantia, nos termos do art. 915,
o prazo para oposição dos embargos à
execução é de quinze dias, contado na
forma do art. 231. Nas execuções por carta
(precatória, rogatória ou de ordem), a
citação do executado será imediatamente

comunicada pelo juiz deprecado ao
juiz deprecante, inclusive por meios
eletrônicos, contando-se o prazo para
embargos a partir da juntada aos autos de
origem de tal comunicação (art. 915, § 2º,
II). Se os embargos versarem apenas sobre
as incorreções na penhora, avaliação ou
alienação de bens, o prazo será contado a
partir da juntada da certificação da citação
na própria carta (art. 915, § 2º, I).
Tal como o direito de ação, também o
prazo para o respectivo ajuizamento dos
embargos é autônomo, ou seja, quando
houver mais de um executado, o prazo
para cada um deles embargar contarse-á a partir da juntada do respectivo
comprovante de citação ou do término
do prazo fixado no edital. Isso quer dizer
que, diferentemente da impugnação ao
cumprimento de sentença, nos embargos
não há aplicação do prazo em dobro para
o caso de processo físico envolvendo
litisconsortes com diferentes procuradores
(art. 525, § 3º; art. 915, § 3º).
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IPVA:
responsabilidade nos
casos de transferência
de veículo
Não é incomum demandas de
clientes buscando questionar o
lançamento de multas e débitos
de IPVA após a venda do veículo.
De acordo com o art. 134 do
Código de Trânsito Brasileiro, o
vendedor de um veículo tem
obrigação de comunicar ao
órgão de trânsito a alienação
do bem, sob pena de responder
solidariamente pelas penalidades
impostas e suas reincidências até
a data da comunicação.
Essa solidariedade, no entanto,
se restringe às penalidades de
trânsito, não sendo, portanto,
extensível ao IPVA, que possui
a natureza de imposto, e não de
sanção. Esse entendimento está
exposto na Súmula 585 do STJ: “A
responsabilidade solidária do exproprietário, prevista no art. 134
do Código de Trânsito Brasileiro –
CTB, não abrange o IPVA incidente
sobre o veículo automotor, no que
se refere ao período posterior à
sua alienação”.
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Possibilidade de indenização por danos morais em novo processo judicial
em razão de descumprimento de ordem judicial em processo anterior

N

Por Tatiane Donizetti

o cumprimento da sentença
que tenha fixado obrigação
de fazer ou de não fazer, o
legislador criou mecanismos
para coagir o devedor a cumprir essas
obrigações, tal como pactuadas. Em outras
palavras, transitada em julgado a sentença,
poderá o juiz, de ofício ou mediante
requerimento do credor (art. 536, CPC),
utilizar dos meios legais disponíveis para
forçar o devedor a cumprir a obrigação
já fixada. Caso esta não seja possível,
o juiz determinará as providências que
assegurem o resultado prático equivalente.
Independentemente da providência
a ser adotada pelo magistrado, será
possível a aplicação concomitante de
multa com o intuito de desestimular
o réu a descumprir a determinação
judicial. A multa poderá ser fixada por
tempo de atraso, de forma a coagir
o devedor a adimplir a obrigação na
sua especificidade. Normalmente,
a multa é estabelecida por dia de
descumprimento. Porém, nada impede
que a circunstância concreta exija
outra periodicidade. Como o Código
atual prevê que terá que ser concedido
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prazo razoável para o cumprimento do
preceito (art. 537), deve-se intimar o
devedor antes de se aplicar a multa.
A dúvida que surge é a seguinte: se o
devedor não cumprir a obrigação, mesmo
com a multa fixada, é possível ao credor
propor uma nova ação, pretendendo a
indenização pelo descumprimento da
decisão judicial anterior? O STJ entende
que sim (3ª Turma, REsp 1.689.074-RS,

Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em
16/10/2018), pois a indenização e a multa
possuem naturezas jurídicas distintas.
Enquanto a indenização extrapatrimonial
tem por objetivo reparar o abalo sofrido
em decorrência da ofensa a direitos
da personalidade, a multa tem
finalidade exclusivamente coercitiva.
São, portanto, medidas cumuláveis,
nos termos do art. 500 do CPC.

PRAZOS PROCESSUAIS NO
CARNAVAL (TJMG, STJ E STF)
O TJMG manteve a suspensão do expediente
no período de Carnaval. De acordo com a
Portaria-Conjunta nº 1.127/PR/2021, não há
expediente nos dias 15, 16 e 17/02/2021, período
no qual os prazos processuais também ficam
suspensos, voltando a correr a partir do dia
18/02/2021 (quinta-feira). No STJ o expediente
está suspenso apenas nos dias 15 e 16/02/2021,
conforme Portaria STJ/GP 29/2021. Assim, o
início e o vencimento dos prazos processuais no
STJ que caírem na segunda e na terça-feira de
Carnaval ficam automaticamente adiados para
a quarta-feira subsequente. No STF o ponto
facultativo de quarta-feira de cinzas também
foi cancelado (Portaria nº 4/2021).
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