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Resumo: O presente artigo trata do cabimento de manejo recur-

sal do agravo de instrumento, em sede de fase executória, seja 

por meio de ação de execução ou de cumprimento de sentença, 

no contexto do Novo Código de Processo Civil Brasileiro, espe-

cificamente em caso de procedimento de penhora de ativos fi-

nanceiros. Nesse sentido, aborda-se a limitação das hipóteses de 

agravo de instrumento em execução, ao passo que se trata da 

natureza dos provimentos judiciais em procedimento de penhora 

de ativos financeiros. Enfim, considerando-se as restrições de 

utilização do meio recursal em espeque e a característica da pro-

vidência judicial baseada em imperativo legal, entende-se pelo 

cabimento de agravo de instrumento em face de decisão pelo im-

provimento, provimento parcial, ou total da impugnação ao blo-

queio dos ativos, mas esta última sem efeito de declaração de 

inexistência de débito, de decisão que determina o pagamento 

em procedimento de execução provisória ou em caso de pen-

dente recurso sem efeito suspensivo, e de decisão acerca do pe-

dido de substituição da penhora de ativos financeiros por outra 

modalidade de penhora. 
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INTRODUÇÃO 

 

o ordenamento jurídico brasileiro, o recurso desig-

nado de agravo de instrumento corresponde ao 

meio de modificação de uma decisão parcial, con-

siderada aquela que não se enquadra no § 1º do 

art. 203 do Novo Código de Processo Civil 

(NCPC). Em outros termos, é cabível a interposição de agravo 

de instrumento em face de decisões que “[n]ão põem fim a um 

processo ou a uma fase do procedimento, não completando a 

previsão ali contida”2. Especificamente quanto a esse diploma 

legal, percebe-se, na temática do agravo de instrumento, uma 

sensível modificação de sua aplicabilidade.  

Na conformidade do art. 1.015, do NCPC, observa-se 

que é cabível a interposição de agravo de instrumento, em geral, 

na fase de conhecimento, contra decisões interlocutórias previs-

tas em rol taxativo. Neste elenco, abrangem-se: a) tutelas provi-

sórias (inc. I); b) mérito processual (inc. II); c) rejeição da ale-

gação de convenção de arbitragem (inc. III); d) incidente de des-

consideração da personalidade jurídica (inc. IV); e) rejeição do 

pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua 

revogação (inc. V); f) exibição ou posse de documento ou coisa 

(inc. VI); g) exclusão de litisconsorte (inc. VII); h)  rejeição do 

pedido de limitação do litisconsórcio (inc. VIII); i) admissão ou 

inadmissão de intervenção de terceiros (inc. IX); j) concessão, 

modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à 

execução (inc. X); k) redistribuição do ônus da prova (inc. XI); 

 
2 DIDIER JÚNIOR e CUNHA (2016, p. 228), que ainda complementam: “A decisão 
parcial, seja ela de mérito, seja ela de inadmissibilidade, é uma decisão interlocutó-
ria. Enfim, decisão parcial é a que diz respeito a uma parte do objeto litigioso do 
processo, ora o resolvendo expressamente (julgamento antecipado parcial do mérito, 
art. 356, p. ex.), ora entendendo que essa parcela do objeto litigioso não pode ser 
conhecida (art. 354, par. ún., CPC)”. 

N 
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l) outras hipóteses legais (inc. XIII). 

Todavia, enquanto na fase de conhecimento há uma limi-

tação expressa do cabimento da figura, no tocante ao cumpri-

mento de sentença e ao processo de execução, a legislação ape-

nas anui para a possibilidade de seu manejo em face de decisões 

interlocutórias nesses casos3, na conformidade do parágrafo 

único do referido art. 1.015, do NCPC. Assim sendo, cumpre-se 

analisar os limites do agravo de instrumento no procedimento 

executório, englobando-se este à fase processual de cumpri-

mento de sentença, bem como da execução em geral, consoante 

permissivo do art. 771, do NCPC4.  

Partindo-se dessa delimitação, pois, deve-se analisar o 

enquadramento do procedimento de penhora de ativos financei-

ros para, enfim, verificar, em relação a cada pronunciamento tí-

pico do juiz nesse procedimento, a (im)possibilidade de interpo-

sição de agravo de instrumento, no procedimento de penhora de 

ativos financeiros. 

 

1. DO AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCEDI-

MENTO EXECUTÓRIO 

 

O NCPC, no parágrafo único do art. 1.015, ao afirmar 

genericamente que “[t]ambém caberá agravo de instrumento 

contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação 

de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de exe-

cução e no processo de inventário”, por ser demais amplo acaba 

por gerar uma miríade de interpretações possíveis. Para uma 

doutrina de interpretação amplíssima, mas de clarividente falta 
 

3 Isso, sem contar as demais hipóteses de fase de liquidação de sentença e no processo 

de inventário. 
4 No diploma mencionado, Livro II - “Do Processo de Execução”, in verbis: “Este 
Livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas dis-
posições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos especiais de execu-
ção, aos atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, 
bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força execu-
tiva”.   
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de cautela, “[o] agravo de instrumento cabe, nesses casos, con-

tra qualquer decisão interlocutória, pouco importa o conteúdo 

da decisão”5, aparentemente, desconsiderando-se qualquer tipo 

de limitação ao manejo recursal que apenas visa a eternização da 

duração do processo.   

Conquanto alguma doutrina defenda a possibilidade am-

plíssima de interposição de agravo de instrumento em face de 

toda e qualquer decisão interlocutória, deve-se ter em mente que 

“[s]omente cabe agravo de instrumento de decisão interlocutó-

ria, mas nem todas as decisões interlocutórias são agraváveis”6. 

Na fase executória, embora algumas decisões interlocutórias se-

jam agraváveis7, “[s]e todos os atos decisórios do processo se 

mostrassem recorríveis, em quaisquer condições, o processo ja-

mais acabaria, em prejuízo de sua finalidade social”.8  

Dessa maneira, para a consagração da ampla defesa pre-

vista no inc. LV, do art. 5º, da Constituição Federal, não há in-

terdependência entre os direitos fundamentais processuais do 

devido processo legal e do duplo grau de jurisdição , “nem há 

relação de continência entre o último e o primeiro, concebendo-

se um processo com as garantias básicas do devido processo 

sem o reexame obrigatório de todos os atos decisórios”9. Assim 

sendo, não se pode vedar – a partir de uma interpretação norma-

tiva, tendo em conta princípios atualmente bastante caros à so-

ciedade e aos órgãos de controle do Judiciário, como a efetiva e 

razoável duração do processo –, o impedimento à recorribilidade 

de determinadas decisões. 

Nesse passo, ao invés de dispor sobre as decisões inter-

locutórias passíveis de recorribilidade por meio de agravo de 

 
5 DIDIER JÚNIOR, Fredie et. al. (2017, p. 470-471). 
6 DONIZETTI (2017, p. 306). 
7 A exemplo daquelas que dizem respeito à concessão, modificação ou revogação do 
efeito suspensivo em impugnação. Nesse sentido, DIDIER JÚNIOR e CUNHA (2016, 
p. 223).  
8 ASSIS (2017, p. 57). 
9 ASSIS (2017, p. 51). 
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instrumento, o novel diploma processual civil “[t]eria sido 

muito mais adequado se tivesse discriminado de forma pontual 

o não cabimento do agravo de instrumento em vez de prever seu 

cabimento”.10 Como não fora essa a opção legislativa, resta a 

doutrina – como a presente – e a jurisprudência delimitarem o 

cabimento do agravo de instrumento para as decisões interlocu-

tórias. 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) claramente tratou 

dos limites à cláusula aberta do parágrafo único do art. 1.015 do 

NCPC, ao dispor que “[...] para  a  otimização  do  Código  de  

Processo  Civil, deve o exegeta interpretar  restritivamente o 

dispositivo legal no sentido de que o Agravo de Instrumento não 

pode ser utilizado como meio de impugnação de  toda  e qual-

quer decisão interlocutória proferida no Processo de Execução,  

porquanto tal liberdade iria de encontro à celeridade que se  es-

pera  do  trâmite  processual.  Ademais, se, a cada decisão pro-

ferida pelo juízo a quo, o Tribunal de revisão for instado a se 

manifestar imediatamente sobre o seu acerto ou desacerto, ha-

verá drástica diminuição na efetividade do processo”11.  

Nesse aspecto, o referido precedente do STJ entende pelo 

não cabimento de agravo de instrumento “contra despacho ou 

decisão do magistrado que determina a elaboração dos cálculos 

judiciais”12. Todavia, ainda que o STJ tenha optado por uma in-

terpretação restrita do parágrafo único do art. 1.015 do NCPC, 

acabou por não segmentar a diferenciação entre despacho e de-

cisão do magistrado em sede de procedimento executório.  

Assim sendo, o presente trabalho busca estudar especifi-

camente sobre o cabimento ou não desse recurso em relação aos 

provimentos judiciais do procedimento de penhora de ativos fi-

nanceiros, na fase executória. Portanto, cumpre analisar a 

 
10 NEVES (2016, p. 2763). 
11 STJ, Segunda Turma, REsp 1700305/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 
Data de Julgamento 25/09/2018, DJe 27/11/2018, item 7. 
12 STJ, Segunda Turma, REsp 1700305/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 
Data de Julgamento 25/09/2018, DJe 27/11/2018, item 9.  
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natureza de cada um desses provimentos, o que presume a ob-

servância do procedimento legal para o ato, previsto no NCPC. 

  

2. DO PROCEDIMENTO DE PENHORA DE ATIVOS 

FINANCEIROS 

 

Em linhas gerais, o procedimento de penhora de ativos 

financeiros na fase executória – considerado em sua generali-

dade –  deve seguir os seguintes passos, nesta ordem de atos pro-

cessuais e de pronunciamentos judiciais:  

a) necessária iniciativa de requerimento do exequente 

(caput, art. 854, NCPC), de modo que “[n]ão cabe, portanto, ao 

juiz ordenar a medida ex officio”13;  

b) sem ciência prévia do executado, inescusavelmente14, 

o juiz deve determinar o bloqueio do valor executado, pelo juiz, 

às instituições financeiras necessariamente pelo sistema eletrô-

nico15 do BACENJUD (caput, art. 854, NCPC);  

c) após o recebimento da resposta, no prazo de vinte de 

quatro horas, o juiz determina cancelamento de eventual excesso 

de valores bloqueados (§ 1º, art. 854, NCPC);  

d) caso seja a hipótese da alínea anterior, a instituição 

financeira tem vinte e quatro horas para cumprir a ordem de can-

celamento, sob pena de responsabilização objetiva (§ 1º, art. 

854, NCPC);  

e) posteriormente à efetivação de bloqueio na conformi-

dade da ordem judicial, o executado será intimado na pessoa do 

advogado, ou pessoalmente, caso não tenha patrono (§ 2º, art. 

854, NCPC);  

f) no prazo preclusivo de cinco dias16, o executado pode 

 
13 ASSIS (2016, p. 432). 
14 ASSIS (2016, p. 432): “Formulado o pedido, o juiz não pode, em princípio, condi-
cioná-lo à inexistência de outros bens penhoráveis, haja vista a natural preferência 
do dinheiro”. 
15 ASSIS (2016, p. 675). 
16 DIDIER JÚNIOR, Fredie et. al. (2017, p. 883): “[...] caso o executado não impugne 
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impugnar o bloqueio (§ 3º, art. 854, NCPC), com os argumentos 

limitados (“incidente de cognição limitada”)17 de que as quan-

tias tornadas indisponíveis são impenhoráveis (inc. I), ou de 

ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financei-

ros (inc. II)18;  

g) abertura de prazo igual para manifestação do exe-

quente acerca de eventual impugnação19; 

h)  decisão posterior ao decurso de prazo para impugna-

ção do executado, ou após o prazo ou apresentação de manifes-

tação do exequente sobre a impugnação apresentada pelo execu-

tado20; 

i) na hipótese de acolhimento das alegações da impugna-

ção, a decisão acima ordenará o cancelamento do bloqueio total 

ou parcialmente, que se procederá em vinte e quatro horas (art. 

854, § 4.º, NCPC); 

j) na hipótese de preclusão do prazo para impugnação, de 

provimento parcial ou improvimento desta, efetivar-se-á a pe-

nhora do valor ali reconhecido, o que não significa a perda do 

domínio dos ativos financeiros, mas de sua posse, na medida em 

que “segrega bens do patrimônio do executado, destinando-os à 

 
o bloqueio nesse momento, não poderá fazê-lo posteriormente, em eventual impugna-
ção ou embargos, caso ainda não tenho sido apresentados”. 
17 DIDIER JÚNIOR, Fredie et. al. (2017, p. 882). 
18 Sobre o tema do § 3º, do art. 854, NCPC, ASSIS (2016, p. 676): “No tocante à 
pessoa natural, a impenhorabilidade é a do art. 833, IV, cabendo ao executado provar 
documentalmente o valor da retribuição pecuniária recebida. Vale lembrar a penho-
rabilidade da poupança financeira excedente a esse valor e ao que exceder cinquenta 
salários mínimos (art 833, § 2.º). Em relação às pessoas jurídicas, empresárias ou 
não, a constrição pode se mostrar excessiva na medida em que torne inviável o exer-
cício das atividades (art. 866, § 1.º)”. 
19 Para DIDIER JÚNIOR, Fredie et. al. (2017, p. 883), “embora o art. 854 não cuide 
do assunto, o exequente deverá ser ouvido sobre a alegação do executado, por força 
do art. 9º do CPC, também no prazo de cinco dias, já agora por força do art. 7º do 
CPC”. 
20 DONIZETTI (2017, p. 1065): “Após a manifestação (ou se decorrido o prazo sem 
ela), o juiz decidirá sobre a “conversão” do bloqueio dos ativos financeiros em pe-
nhora (art. 854, §§ 4º e 5º)”. 
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expropriação”21, por meio da transferência dos valores indispo-

nibilizados, em vinte e quatro horas, para a conta vinculada ao 

juízo (art. 854, § 5.º, NCPC), com intimação das partes. Afinal, 

o pronunciamento que determina a indisponibilidade de ativos 

financeiros não representa uma penhora antes da decisão sobre 

a manifestação do executado, de modo que se trata, neste mo-

mento, apenas de bloqueio22, também denominado de “arresto 

eletrônico”23. 

k) posteriormente, o juiz poderá determinar o pagamento 

ao exequente do montante penhorado do executado ou, caso o 

executado tenha se valido do permissivo do art. 847, do NCPC 

(no prazo de dez dias, contados da intimação da penhora), deverá 

decidir sobre a substituição da penhora de ativos financeiros por 

outro bem, caso em que o juiz deve ordenar o cancelamento do 

bloqueio ou da penhora, de modo a liberar o dinheiro em vinte e 

quatro horas (art. 854, § 6.º, NCPC). 

l) extingue-se a execução acaso haja o adimplemento in-

tegral, ou prossegue-se o procedimento executório, sendo esta 

última hipótese de conteúdo extravagante ao presente artigo. 

Em vista do encadeamento de atos supramencionados, 

para o estudo do cabimento dos meios recursais para cada um 

dos provimentos judiciais acima indicados, deve-se observar a 

natureza dos pronunciamentos típicos do juiz no procedimento 

em questão. 

 
21 DIDIER JÚNIOR, Fredie et. al. (2017, p. 803), que ainda salienta que “[i]sso não 
significa a perda do domínio do executado em relação aos mesmos bens. Os direitos 
do executado sobre os bens penhorados permanecem intactos, mas, em razão do vín-
culo processual que os afeta à execução, qualquer ato de disposição será ineficaz em 
relação ao credor exequente. Em alguns casos, perde o executado a posse direta da 
coisa penhorada”. 
22 DONIZETTI (2017, p. 1065): “Nesse primeiro momento o que há é apenas o blo-
queio, e não a penhora dos valores existentes nas contas de titularidade do execu-
tado”. 
23 DIDIER JÚNIOR, Fredie et. al. (2017, p. 881) acrescenta ainda que “[a]té aqui, 
não há penhora – há uma espécie de arresto, que, porém, não supõe urgência. Im-
portante frisar: a ordem de bloqueio eletrônico não pressupõe a existência de perigo 
ou de esgotamento da busca por outros bens”. 
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3. DA NATUREZA DOS PRONUNCIAMENTOS TÍPI-

COS DO JUIZ 

 

De um modo geral, os pronunciamentos do juiz são con-

siderados “os provimentos subscritos pelo magistrado que en-

cerram conteúdo decisório ou ordinatório (sentenças, decisões 

interlocutórias e despachos)”24, os quais se diferem do enqua-

dramento genérico dos atos do juiz, que “são gênero que com-

preende, além dos pronunciamentos, a inquirição de testemu-

nhas, o interrogatório das partes, a inspeção judicial, entre ou-

tros” 25.  

Nessa linha de compreensão, os pronunciamentos do juiz 

são previstos no art. 203, do CPC, segmentando-se entre sen-

tença, decisão interlocutória ou despacho. Especificamente no 

cumprimento de sentença, o provimento do juiz que extingue a 

execução deve ser considerado como sentença (§ 1º, art. 203, 

CPC), enquanto que pronunciamentos de natureza decisória que 

não sejam sentença devem ser tidos como decisões interlocutó-

rias (§ 2º, art. 203, CPC), ao tempo que outros pronunciamentos 

praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte, são 

considerados despachos (§ 3º, art. 203, CPC).  

Conquanto haja uma diferenciação normativa expressa, 

excetuando-se o caso de sentença, na prática, há uma zona gris 

que segmenta a decisão interlocutória do despacho. Nesse dia-

pasão, a doutrina pátria afirma quanto à diferenciação de despa-

cho e decisão interlocutória por meio do critério de existência de 

possibilidade legal de resolver a questão em sentido diverso. Em 

outros termos, “se o pronunciamento se limita a cumprir o que 

está expressamente previsto em lei, sem qualquer margem de 

consideração apreciativa pelo juízo, o pronunciamento será um 

 
24 DONIZETTI (2017, p. 305). 
25 DONIZETTI (2017, p. 305). 
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despacho”26. Esse entendimento, inclusive, já fora reconhecido 

pelo STJ27.  

Afinal, se não houver um grau mínimo de escolha para a 

formação do provimento jurisdicional, não se trata de decisão, 

mas de despacho pautado em determinação legal vinculativa. 

Por outro lado, se a legislação permitir que o magistrado aja de 

mais de uma forma diante de uma situação subsumível à norma, 

trata-se de uma decisão, pela existência de alguma margem para 

a construção da decisão do juiz. 

No procedimento estudado no item 2, pode-se observar 

alguns provimentos típicos do juiz28, a saber: a) ordem de blo-

queio de ativos financeiros; b) ordem de cancelamento de valo-

res excessivos ao montante executado; c) intimação do execu-

tado para impugnar; d) intimação do exequente para se manifes-

tar sobre impugnação; e) decisão sobre impugnação; f) eventual 

desbloqueio ou conversão de valores bloqueados em penhora; g) 

determinação de pagamento ou de substituição de penhora; j) 

sentença extintiva da execução. 

Considerando-se que a menor complexidade de identifi-

cação de sentença, nota-se que esta pode ocorrer nas hipóteses 

“e” e “j”, quando o juiz, respectivamente, julgar totalmente pro-

cedente a impugnação, de modo reconhecer inexistência de 

 
26 NEVES (2016, p. 626-627). 
27 Coteje-se ao seguinte julgamento acerca da falta de conteúdo decisório de despacho: 
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ES-
PECIAL. REMESSA DE CÓPIAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. APURAÇÃO DE 
EVENTUAL CRIME. ART. 40 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESPACHO. 
CONTEÚDO DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA. IRRECORRIBILIDADE. DECISÃO 
MANTIDA. 1. Na linha da jurisprudência desta Corte, "não tem conteúdo decisório 
o despacho que remete cópias ao Ministério Público para a apuração de eventual 

crime, dando estrito cumprimento ao que dispõe o art. 40 do Código de Processo 
Penal" (AgRg no AREsp n. 398.875/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 
QUARTA TURMA, julgado em 3/6/2014, DJe 11/6/2014). 2. Agravo regimental a que 
se nega provimento” (STJ, 4ª Turma, AgRg no AREsp 555.142/RJ, rel. Min. Antonio 
Carlos Ferreira, j. 9.12.2014, DJe 16.12.2014). 
28 Obviamente, como o processo civil tem uma característica da dinamicidade, não se 
afasta um outro pronunciamento atípico, que não fará parte do presente estudo. 
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valor devido29, ou extinguir a execução por adimplemento inte-

gral do débito. Nas demais providências, pois, sabe-se que não 

se trata de sentença, restando apenas a investigação das hipóte-

ses de decisão interlocutória e de despacho. 

Nesse passo, observa-se conteúdo decisório/apreciativo 

do juiz – mas não extintivo da execução – nos casos “e”, “i” e 

“j”. Assim, quando a decisão sobre a impugnação implica em 

provimento sem reconhecimento de inexistência de débito ou 

improvimento, trata-se de decisão interlocutória, uma vez que 

não põe fim à execução, mas aprecia as questões relativas às 

cognições apresentadas em impugnação. Do mesmo modo, 

como o pleito de substituição de penhora de ativos financeiros 

por outro meio implica numa apreciação do juiz do caso con-

creto em cotejamento com a disposição normativa, torna-se en-

quadrável como decisão interlocutória.  

Enfim, restam poucas dúvidas acerca da classificação das 

hipóteses “c” e “d” como despachos, uma vez que a intimação 

da parte contrária, seja para apresentar impugnação ou para res-

pondê-la trata de um ato simples, corriqueiro e até mesmo dele-

gável a um servidor da secretaria da vara. Contudo, os maiores 

questionamentos devem residir sobre os casos “a”, “b”, “d”, “g” 

e “h”.   

Sobre a hipótese “a”, para clarificar ainda mais a questão, 

a doutrina brasileira segmenta o procedimento da penhora de 

contas financeiras em duas fases, quais sejam, o bloqueio dos 

ativos financeiros (sem intimação prévia) e a penhora dos valo-

res bloqueados (após a intimação e posteriormente à rejeição de 

impugnação ao cumprimento de sentença pelo magistrado). 

Desse modo, observando-se o dispositivo atinente à ordem de 

bloqueio de ativos financeiros – o caput do art. 854, do NCPC –

, nota-se que, desde que haja o requerimento do exequente, sem 

dar ciência prévia do ato ao executado, o juiz “determinará às 

instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido 

 
29 ASSIS (2017, p. 66). 
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pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que 

torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do 

executado”. Quanto disposto no dispositivo citado, corresponde 

este à previsão normativa inafastável, diante da utilização do 

verbo “determinará”. E mais: deve-se ter em mente que o despa-

cho acerca da ordem de bloqueio de ativos financeiros em nada 

diz respeito a uma decisão interlocutória, uma vez que “deve ser 

entendida como aquele requerimento de praxe, constante da ini-

cial. O requerimento para citação, penhora, avaliação, expro-

priação e pagamento do credor já terá sido feito na inicial”30. 

Nessa linha de entendimento, a falta de margem aprecia-

tiva do juiz, no pronunciamento acerca desse requerimento de 

bloqueio de ativos financeiros, fora reconhecida desde a reforma 

do antigo CPC, em 2006, pelo STJ, no sentido de que, “[a]pós o 

advento da Lei n.º 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da re-

alização da penhora on line, não pode mais exigir a prova, por 

parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca 

de bens a serem penhorados”31.  

Outrossim, quanto à natureza do pronunciamento judi-

cial, deve-se concluir que a ordem de bloqueio de ativos finan-

ceiros tem a natureza de despacho, uma vez que não se trata de 

uma decisão interlocutória, tendo em vista que somente se trata 

de um cumprimento de determinação legal vinculativa, para 

mero prosseguimento do feito acerca de bloqueio de ativos fi-

nanceiros, por força do quanto disposto no § 3º, do art. 203, do 

NCPC.  

No mesmo sentido, o caso “b” acerca da ordem de can-

celamento de valores superiores ao montante executado pelas 

instituições financeiras, não se trata de um processo de 

 
30 DONIZETTI (2017, p. 1182, nota de rodapé 292). 
31 STJ, Corte Especial, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, RECURSO ESPECIAL Nº 
1.112.943 - MA (2009/0057117-0), Data de Julgamento 15.09.2010, DJe 23.11.2010, 
item I, alínea b. Ver, também, o seguinte precedente: STJ, Primeira Seção, Rel. Min. 
LUIZ FUX, RECURSO ESPECIAL Nº 1.184.765 - PA (2010/0042226-4), Data de 
Julgamento 24.11.2010, DJe 03.12.2010. 
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apreciação do juiz, mas apenas de verificação de excesso no 

cumprimento de sua ordem, quando o montante ultrapassar o dé-

bito executado. Desse modo, esse provimento igualmente deve 

ser enquadrado como despacho. 

Quanto à ordem de desbloqueio (“f”) ou de penhora 

(“g”), realizados posteriormente à decisão interlocutória sobre a 

impugnação ao bloqueio, não se tratam esses de novas decisões, 

mas de meros despachos, que fazem cumprir o quanto decidido 

anteriormente, acaso tal provimento não tenha sido modificado 

por meio de interposição de recurso. Logo, igualmente não te-

riam tais pronunciamentos judiciais qualquer conteúdo decisó-

rio, ou seja, sendo caracterizados como despachos. 

Por fim, quanto à hipótese de determinação de paga-

mento (“h”), deve-se analisar duas possibilidades em questão. 

Primeiramente, em caso de cumprimento provisório de sentença, 

ou de pendência de recurso sem efeito suspensivo, o pronuncia-

mento do juiz terá um efeito de apreciação claro, porquanto o 

valor penhorado tem possibilidade clara de reversão por meio de 

uma decisão judicial, de modo que esse pronunciamento repre-

senta uma decisão interlocutória32.  

Todavia, em caso de cumprimento definitivo e sem pen-

dência de recurso contra a decisão interlocutória anterior, como 

não há necessidade de provocação do juiz para a determinação 

de pagamento, de ofício ou a requerimento da parte, este pode 

determinar o pagamento, desde que atendido ao procedimento 

anterior de penhora do montante bloqueado e disponibilização 

em conta judicial. Logo, tal provimento nada mais representa do 

que um encadeamento legal lógico da normatização adjetiva, 

que sequer necessita de provocação do exequente para ser efetu-

ada. E, portanto, deve ser caracterizado tal provimento igual-

mente como despacho. 
 

32 ASSIS (2016, p. 579): “A autorização para o levantamento da importância depo-
sitada, nesse último caso, baseia-se em juízo de probabilidade quanto à inviabilidade 
de reversão do julgado. Em qualquer hipótese, o juiz emitirá decisão fundamentada, 
passível de agravo de instrumento”. 
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Destarte, partindo-se das considerações acerca dos pro-

vimentos judiciais acima caracterizados como sentenças, deci-

sões interlocutórias e despachos, deve-se analisar em quais casos 

seriam cabíveis a interposição de agravo de instrumento. 

 

4. CONCLUSÃO: DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 

 

Considerando-se os limites da interposição de agravo de 

instrumento em fase executória, deve-se perceber que existiriam 

argumentos para a construção de reconhecimento da impossibi-

lidade de manejo recursal, quando do não enquadramento dos 

pronunciamentos judiciais como decisão interlocutória, uma vez 

que tanto o caput quanto o parágrafo único do art. 1.015 do 

NCPC determinam que apenas seria possível a interposição 

desse meio recursal, quando se estiver diante de decisão interlo-

cutória. 

Dessa maneira, somente seriam cabíveis de interposição 

de agravo de instrumento, no procedimento de penhora de ativos 

financeiros em fase executória, as seguintes decisões interlocu-

tórias: a) a decisão pelo provimento total, mas sem efeito de de-

claração de inexistência de débito, parcial ou improvimento da 

impugnação ao bloqueio dos ativos; b) a decisão sobre a deter-

minação de pagamento em procedimento de execução provisó-

ria, ou em caso de pendente recurso sem efeito suspensivo; c) a 

decisão acerca do pedido de substituição da penhora de ativos 

financeiros por outra modalidade de penhora. 

Para as demais hipóteses, quando o provimento for con-

siderado como sentença, caberá reforma de decisão por meio de 

apelação33, enquanto que o pronunciamento caracterizado como 

despacho não seria passível de interposição de recurso, desde 
 

33 ASSIS (2017, p. 66): “Não há dúvida alguma, por outro lado, no recurso cabível 
do ato que julgar a impugnação oposta contra o cumprimento de sentença. Julgada 
procedente, e implicando seu acolhimento a extinção da pretensão a executar, caberá 
apelação; do contrário, caberá agravo de instrumento”. 
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que atendido o imperativo legal vinculativo, caso contrário, ca-

bível seria o manejo de mandado de segurança.  

Logo, a admissibilidade de agravo de instrumento em 

face de eventual despacho que segue os ditames legais constitui-

ria uma violação dos princípios da celeridade processual (art. 5º, 

LXXVIII, CF), da efetividade processual, do devido processo 

legal (art. 5º, LIV, CF) e da não supressão de instâncias (duplo 

grau de jurisdição), todos com previsão constitucional. Por 

exemplo, a interposição de agravo de instrumento sobre ordem 

de bloqueio de ativos financeiros seria uma forma de suprimir as 

instâncias na apreciação de reforma dos valores pleiteados pela 

Exequente e, por sua vez, do devido processo legal. Isso, porque 

o NCPC, no art. 854, concede o prazo para o Executado impug-

nar tal bloqueio e o cumprimento de um ato executório pelo juiz 

não pode ser considerado como passível de recorribilidade por 

agravo de instrumento34, quando se cumpre mera determinação 

legal, em procedimento que consagra o contraditório. 

Outrossim, no procedimento de penhora de ativos finan-

ceiros em fase executória, os provimentos do magistrado podem 

ser caracterizados como sentença, despacho e decisão interlocu-

tória, sendo esta última a única passível de manejo de agravo de 

instrumento. Neste caso, apenas seriam possíveis de manejo 

desse em decisões pelo improvimento, provimento parcial, ou 

total da impugnação ao bloqueio dos ativos, mas esta última sem 

efeito de declaração de inexistência de débito, de decisão que 

determina o pagamento em procedimento de execução provisó-

ria ou em caso de pendente recurso sem efeito suspensivo, e de 

decisão acerca do pedido de substituição da penhora de ativos 

financeiros por outra modalidade de penhora. 

 
34 ASSIS (2016, p. 354) expressamente exemplifica essa questão, a saber: “No âmbito 
da execução, o emprego da expressão “atos do juiz” nesse último parágrafo mostra-
se tecnicamente correta, pois apanha os atos decisórios e os atos executivos (v.g., a 
constrição dos ativos financeiros do executado)”. 
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