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CIVILISTA - Resumos doutrinários 
TEORIA GERAL DO PROCESSO DE 

EXECUÇÃO 

PRINCÍPIOS GERAIS DA EXECUÇÃO FORÇADA 

O processo de execução contém a disciplina da ação executiva 
própria para a satisfação dos direitos representados por títulos 
executivos extrajudiciais. 
 
A atividade jurissatisfativa pode acontecer como incidente 
complementar do processo de acertamento, dentro, portanto, da 
mesma relação processual em que se alcançou a sentença 
condenatória, ou como objeto principal do processo de execução, 
reservado este para os títulos extrajudiciais, que, para chegar ao 
provimento de satisfação do direito do credor titular da ação 
executiva, prescinde (dispensa) do prévio acertamento em 
sentença. 
 
Processo de conhecimento e processo de execução 
 
Na solução dos litígios, o Estado não age livre e 
discricionariamente; observa, muito pelo contrário, um método 
rígido, que reclama a formação de uma relação jurídica entre as 
partes e o órgão jurisdicional, de caráter dinâmico, e cujo 
resultado será a prestação jurisdicional, a imposição da solução 
jurídica para a lide, que passará a ser obrigatório para todos os 
sujeitos do processo (autor, réu e Estado). 
 
O fato de existir título extrajudicial em favor do credor, mesmo 
autorizando o acesso imediato à execução forçada, não elimina a 
eventual discussão e acertamento a respeito do crédito 
exequendo, por provocação incidental do devedor por meio de 
embargos. 
 
 
 
Credor = exequente 
Diferenças entre a execução forçada e o processo de 
conhecimento 
 
Atua o Estado, na execução, como substituto, promovendo uma 
atividade que competia ao devedor exercer: a satisfação da 
prestação a que tem direito o credor. Somente quando o obrigado 
não cumpre voluntariamente a obrigação é que tem lugar a 

Previsá o no 
Co digo: 
Arts. 771 a 805 

 

Credor = exequente  
Devedor = executado 

Acertamento da relação jurídica, ou seja, discutir o mérito do título 

é feito em AÇÃO DE CONHECIMENTO e não na Execução 
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intervenção do órgão judicial executivo. Daí a denominação de “execução forçada”. 
 
O processo de conhecimento visa a declaração do direito resultante da situação jurídica 
material conflituosa, enquanto o processo de execução se destina à satisfação do crédito da 
parte. 
 
Não há, nessa ordem de ideias, decisão de mérito na ação de execução. A atividade do juiz é 
prevalentemente prática e material, visando a produzir na situação de fato as modificações 
necessárias para pô-la de acordo com a norma jurídica reconhecida e proclamada no título 
executivo. No processo de conhecimento, o juiz julga (decide); no processo de execução, o juiz 
realiza (executa). 
 
Do exposto, é fácil compreender que a declaração de certeza, própria do processo de 
conhecimento, e a realização material, que se produz na execução forçada, têm finalidades 
diferentes, mas complementares, de sorte que consideradas em seu conjunto proporcionam a 
visão unitária da função jurisdicional, que, em última análise, vem a ser a de fazer atuar o direito 
frente a qualquer conflito jurídico relevante. 
 
Como o devedor não cumpriu o débito, seu patrimônio responderá de maneira forçada, 
substituindo assim a prestação não adimplida voluntariamente. 
 
A execução forçada, por isso, pode atuar de duas maneiras diversas: 
Na execução específica realiza o órgão executivo a prestação devida, como, por exemplo, 
quando entrega ao credor a própria coisa devida ou a quantia que corresponde, precisamente, 
ao título de crédito. Na execução da obrigação subsidiária, o Estado expropria bens do devedor 
inadimplente e com o produto deles propicia ao credor um valor equivalente ao desfalque 
patrimonial derivado do inadimplemento da obrigação originária. 
 
Somente depois de ultrapassado o prazo assinado na citação ou na intimação da sentença é 
que o órgão judicial agredirá o patrimônio privado do devedor, dando início aos atos concretos 
de realização da sanção a que se sujeitou o inadimplente. 
 
Meios de execução 
 
O Estado se serve de duas formas de sanção para manter o império da ordem jurídica: os meios 
de coação e os meios de sub-rogação. Entre os meios de coação, citam-se a multa e a prisão, 
que se apresentam como instrumentos intimidativos, de força indireta, no esforço de obter o 
respeito às normas jurídicas. Não são medidas próprias do processo de execução, a não ser em 
feitio acessório ou secundário. 
 
Já nos meios de sub-rogação, o Estado atua como substituto do devedor inadimplente, 
procurando, sem sua colaboração e até contra sua vontade, dar satisfação ao credor, 
proporcionando-lhe o mesmo benefício que para ele representaria o cumprimento da 
obrigação ou um benefício equivalente. 
 
Quem, por outro lado, dispõe de um título executivo extrajudicial (uma nota promissória, um 
cheque, uma hipoteca etc.) tem acesso direto ao processo de execução. Conseguirá promover 
os atos de realização material de seu crédito sem passar pelo acertamento judicial de seu 
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direito. Em outros termos, não dependerá de sentença para promover a expropriação dos bens 
do devedor, necessários à satisfação do seu crédito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
O novo Código mantém, em toda linha, o denominado processo sincrético no qual uma só 
relação processual se presta para a atividade cognitiva e a executiva. 
 

PRINCÍPIOS INFORMATIVOS DA TUTELA JURISDICIONAL EXECUTIVA 
 
A doutrina costuma apontar, para a execução forçada, os seguintes princípios informativos: 

1. Toda execução é real; 
2. Toda execução tende apenas à satisfação do direito do credor; 
3. Toda execução deve ser útil ao credor; 
4. Toda execução deve ser econômica; 
5. A execução deve ser específica; 
6. A execução deve ocorrer a expensas do devedor; 
7. A execução deve respeitar a dignidade humana do devedor; 
8. O credor tem a livre disponibilidade da execução. 

 
Quando se afirma que toda execução é real, quer-se com isso dizer que, no direito processual 
civil moderno, a atividade jurisdicional executiva incide, direta e exclusivamente, sobre o 
patrimônio, e não sobre a pessoa do devedor. 
 
A ideia de que toda execução tem por finalidade apenas a satisfação do direito do credor 
corresponde à limitação que se impõe à atividade jurisdicional executiva, cuja incidência sobre 
o patrimônio do devedor há de se fazer, em princípio, parcialmente, i.e., não atingindo todos 
os seus bens, mas apenas a porção indispensável para a realização do direito do credor. Apenas 
na execução concursal do devedor insolvente é que há uma expropriação universal do 
patrimônio do devedor. Nas execuções singulares a agressão patrimonial fica restrita à parcela 
necessária para a satisfação do crédito ajuizado. 
 
Expressa-se o princípio da utilidade da execução por meio da afirmação de que “a execução 
deve ser útil ao credor”, e por isso, não se permite sua transformação em instrumento de 
simples castigo ou sacrifício do devedor. Em consequência, é intolerável o uso do processo 
executivo apenas para causar prejuízo ao devedor, sem qualquer vantagem para o credor. Por 
isso, “não se levará a efeito a penhora, quando ficar evidente que o produto da execução dos 
bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução”. 
 
Toda execução deve ser econômica, i.e., deve realizar-se da forma que, satisfazendo o direito 
do credor, seja o menos prejudicial possível ao devedor. 
 

Em síntese:  
(i) para a sentença condenatória (e títulos judiciais equiparados), o remédio executivo é o 
procedimento do “cumprimento da sentença”; 
(ii) para o título executivo extrajudicial, cabe o processo de execução, provocável pela ação executiva, 
que é independente de qualquer acertamento prévio em processo de conhecimento. 
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A execução deve ser específica no sentido de propiciar ao credor, na medida do possível, 
precisamente aquilo que obteria, se a obrigação fosse cumprida pessoalmente pelo devedor. 
Permite-se, porém, a substituição da prestação pelo equivalente em dinheiro (perdas e danos) 
nos casos de impossibilidade de obter-se a entrega da coisa devida. 
 
Princípio dos ônus da execução -  Volta-se a execução forçada sempre contra um devedor em 
mora; e a obrigação do devedor moroso é a de suportar todas as consequências do 
retardamento da prestação, de sorte que só se libertará do vínculo obrigacional se reparar, 
além da dívida principal, todos os prejuízos que a mora houver acarretado para o credor, 
compreendidos nestes os juros, a atualização monetária e os honorários de advogado. 
 
Não pode a execução ser utilizada como instrumento para causar a ruína, a fome e o desabrigo 
do devedor e sua família, gerando situações incompatíveis com a dignidade da pessoa humana. 
Nesse sentido, institui o Código a impenhorabilidade de certos bens como provisões de 
alimentos, salários, instrumentos de trabalho, pensões, seguro de vida. 
 
Princípio da disponibilidade da execução - Reconhece-se ao credor a livre disponibilidade do 
processo de execução, no sentido de que ele não se acha obrigado a executar seu título, nem 
se encontra jungido ao dever de prosseguir na execução forçada a que deu início, até as últimas 
consequências. 
 
Fica, assim, ao alvedrio do credor desistir do processo ou de alguma medida, como a penhora 
de determinado bem. Com a desistência, o credor assume, naturalmente, o ônus das custas. Se 
houver embargos do executado, além das custas terá de indenizar os honorários advocatícios 
do patrono do embargante (art. 90). 
 
A desistência não se confunde com a renúncia. Aquela refere-se apenas ao processo e não 
impede a renovação da execução forçada sobre o mesmo título. Esta diz respeito ao mérito da 
causa, fazendo extinguir “a pretensão formulada na ação” (art. 487, III, “c”). Desaparecido o 
crédito, não será, portanto, possível a reabertura pelo renunciante de nova execução com base 
no mesmo título executivo (art. 924,62 III). 
 
Após a desistência da execução, se observará o seguinte (art. 775, parágrafo único): 
 

1. Serão extintos a impugnação e os embargos que versarem apenas sobre questões 
processuais, pagando o exequente as custas processuais e os honorários advocatícios 
(inciso I); 

2. Nos demais casos, a extinção dependerá da concordância do impugnante ou do 
embargante (inciso II). 

 
Vale dizer: o exequente pode desistir da execução sem consentimento do executado. Os 
embargos de mérito, todavia, não se extinguem, se com isso não aquiescer o embargante. 
Poderá, pois, à falta de consenso, prosseguir nos embargos, mesmo depois de extinta a 
execução por desistência. 
 
Quem pode desistir, unilateralmente, de “toda a execução” é claro que pode, também, alterar 
o pedido, para excluir alguma verba a respeito da qual não mais deseja prosseguir na exigência 
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executiva. Quem pode o mais pode o menos, segundo elementar princípio jurídico. In casu, 
excluir parte do pedido de execução nada mais é do que desistir de parte da execução. 
 

FORMAS DE EXECUÇÃO E ATOS DE EXECUÇÃO 
 
Execução singular e execução coletiva 
Ordinariamente a execução forçada se trava entre o credor e o devedor apenas, de sorte que 
aquele que toma a iniciativa da abertura do processo vê reverter em seu benefício todo o fruto 
da atividade executiva desenvolvida pelo órgão judicial. Trata-se da execução singular em que 
o processo tende unicamente a atender o pagamento a que faz jus o credor promovente. Nela 
o credor adquire, com a penhora, uma preferência oponível a todos os demais credores 
quirografários sobre o produto da expropriação judicial operada sobre os bens penhorados. 
 
Existe, porém, uma outra modalidade de execução forçada, que é a coletiva ou concursal. Essa 
execução é sempre precedida de uma sentença que declara a insolvência do devedor, ou seja, 
a impossibilidade de seu patrimônio satisfazer a integralidade das dívidas existentes. São, por 
isso, convocados para um juízo coletivo todos os credores do insolvente e são, também, 
arrecadados todos os seus bens penhoráveis, com submissão deles a uma administração 
judicial, até a efetiva liquidação de todo o patrimônio e pagamento, por rateio, entre todos os 
credores habilitados. 
 
Enquanto o fito da execução singular é o total pagamento do credor exequente, com a execução 
coletiva procura-se colocar todos os credores num plano de paridade, a fim de que, excluídos 
os privilégios legais, todos possam participar proporcionalmente no produto da expropriação 
executiva. 
 
Relação processual executiva 
Como em qualquer processo, a pendência da execução forçada é causa de estabelecimento de 
uma relação jurídica entre as partes e o Estado (na pessoa do juiz). A relação processual, 
também aqui, é progressiva: primeiro alcança apenas o autor e o juiz, por força do ajuizamento 
da causa (distribuição da inicial ou despacho do juiz); depois aperfeiçoa-se, pela inclusão do 
réu, por força da citação. 
 
Cumpre, porém, distinguir entre processo executivo e execução forçada, propriamente dita. 
Processo executivo, como relação jurídica trilateral, existe a partir da citação do devedor. Mas 
execução forçada, que pressupõe atos materiais de agressão ao patrimônio do executado, só 
existe mesmo a partir da penhora ou depósito dos bens do devedor. 
 
Em síntese: 
O início do processo executivo (relação processual completa) se dá com a citação; mas a 
execução forçada só se inicia, mesmo, com a agressão patrimonial ao devedor, a qual, por sua 
vez, pode acontecer com ou sem relação processual específica, ou seja, tanto pode ocorrer no 
bojo da ação de execução autônoma como em incidente de outro processo, inclusive de 
conhecimento, segundo a moderna sistemática do “cumprimento da sentença” (NCPC, art. 
513). 
 

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – GENERALIDADES 
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A dívida é normalmente satisfeita pelo cumprimento voluntário da obrigação pelo devedor. A 
responsabilidade patrimonial atua no caso de inadimplemento, sujeitando os bens do devedor 
à execução forçada, que se opera através do processo judicial. 
 
Quando a obrigação representada no título executivo extrajudicial se refere a uma importância 
de dinheiro, a sua realização coativa dá-se por meio da execução por quantia certa (arts. 824 e 
ss.). Não importa que a origem da dívida seja contratual ou extracontratual, ou que tenha como 
base material o negócio jurídico unilateral ou bilateral, ou ainda o ato ilícito. O que se exige é 
que o fim da execução seja a obtenção do pagamento de uma quantia expressa em valor 
monetário. 
 
A execução por quantia certa tem que passar, necessariamente, por uma fase complexa de 
apropriação judicial de bens ou valores pertencentes ao executado para munir-se o juiz de meio 
adequado à satisfação do crédito do exequente. 
 
Tem essa modalidade executiva, portanto, como atos fundamentais a penhora, a alienação e o 
pagamento, podendo eventualmente redundar na entrega ao credor dos próprios bens 
apreendidos, em satisfação de seu direito. 
 
A execução contra o devedor solvente (NCPC, arts. 824 a 909) inicia-se pela penhora e restringe-
se aos bens estritamente necessários à solução da dívida ajuizada. Naquela ajuizada contra o 
insolvente, há, ad instar da falência do comerciante, uma arrecadação geral de todos os bens 
penhoráveis do devedor para satisfação da universalidade dos credores. Instaura-se a 
denominada execução por concurso universal dos credores do insolvente (CPC/1973, art. 751, 
III). 
 
Execução por quantia certa contra devedor solvente 
 
Devedor solvente é aquele cujo patrimônio apresenta ativo maior do que o passivo. Mas, para 
efeito da adoção do rito processual em questão, só é insolvente aquele que já teve sua condição 
de insolvência declarada por sentença, de maneira que, na prática, um devedor pode ser 
acionado sob o rito de execução do solvente, quando na realidade já não o é. A insolvência não 
se decreta ex officio e o credor não está forçado a propor a execução concursal podendo, a seu 
critério, preferir a execução singular, mesmo que o devedor seja patrimonialmente deficitário. 
 
Após a provocação do credor (petição inicial) e a convocação do devedor (citação para pagar), 
os atos que integram o procedimento em causa “consistem, especialmente, na apreensão de 
bens do devedor (penhora), sua transformação em dinheiro mediante desapropriação 
(arrematação) e entrega do produto ao exequente (pagamento)”. 
 
Essas providências correspondem às fases da proposição (petição inicial e citação), da instrução 
(penhora e alienação) e da entrega do produto ao credor (pagamento), segundo a clássica 
divisão do procedimento executivo. 
 
Proposição 
 
Não há, no processo civil, execução ex officio, de modo que a prestação jurisdicional executiva 
sempre terá que ser provocada pelo credor, mediante petição inicial, que, com as devidas 
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adaptações, deverá conter os requisitos do art. 319.5 As partes serão suficientemente 
identificadas e qualificadas e a fundamentação do pedido será simplesmente a invocação do 
título executivo e do inadimplemento do devedor. 
 
Quanto ao pedido, apresenta-se ele com duplo objetivo, ou seja, a postulação da medida 
executiva e da citação do devedor, ensejando-lhe o prazo de três dias para que a prestação seja 
voluntariamente cumprida, sob a cominação de penhora (art. 829, caput e § 1º). A inicial, 
conforme o art. 798, será sempre instruída:  
 

(i) Com o título executivo extrajudicial (inc. I, “a”); 
(ii) Com o demonstrativo do débito atualizado até a data da propositura da ação (inc. 

I, “b”); 
(iii) Indicará os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível (inc. II, “c”). 

 
A memória de cálculo tem de ser analítica, de modo a demonstrar com precisão a composição 
do débito, para o que, nos termos do parágrafo único do art. 798,8 indicará: (i) o índice de 
correção monetária adotado; (ii) a taxa de juros aplicada; (iii) os termos inicial e final de 
incidência do índice de correção monetária e da taxa de juros utilizados; (iv) a periodicidade da 
capitalização dos juros, se for o caso; e (v) a especificação do desconto obrigatório realizado. 
 
É importante o demonstrativo, com todos os requisitos legais, pois somente assim o devedor 
terá condições de defender-se contra pretensões eventualmente abusivas ou exorbitantes do 
título e da lei. Acolhida a inicial, o órgão judicial providencia a expedição do mandado executivo, 
que consiste na ordem de citação do devedor, intimando-o a, em três dias, cumprir a obrigação, 
sob pena de penhora. 
 
Em razão do princípio do contraditório, não pode o executado ser privado do direito de defesa, 
seja em relação ao mérito da dívida exequenda, seja quanto à regularidade ou não dos atos 
processuais executivos em curso. Mas, para deduzir sua oposição, deverá estabelecer uma nova 
relação processual incidente, fora do processo executivo propriamente dito, em que ele será o 
autor e o exequente, o réu: são os embargos à execução (arts. 914 e ss.) 
 

TÍTULOS EXECUTIVOS JUDICIAIS 
 
Enumeração legal  
 
Para o fim de autorizar o cumprimento forçado da sentença, o título executivo por excelência 
é a sentença condenatória. Existem, porém, outros provimentos judiciais a que a lei atribui igual 
força executiva, como se dá, v.g., com as decisões homologatórias e os formais de partilha. É, 
pois, correto afirmar-se que, genericamente, devem ser considerados títulos executivos 
judiciais os oriundos de processo. 
Por outro lado, uma novidade do novo Código foi atribuir a qualidade de título executivo não 
limitadamente às sentenças, para tratar como tal qualquer decisão proferida no processo civil 
que reconheça “a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de 
entregar coisa” (art. 515, I). Com isso, entram na categoria, além da sentença, as decisões 
interlocutórias do juiz de direito, as decisões monocráticas do relator, bem como os acórdãos 
dos tribunais, desde que em qualquer um desses atos judiciais se reconheça a exigibilidade de 
determinada obrigação, que, naturalmente, pressupõe sua certeza e liquidez. 
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Todos os títulos arrolados no art. 515 têm, entre si, um traço comum, que é a autoridade da 
coisa julgada, que torna seu conteúdo imutável e indiscutível e, por isso, limita grandemente o 
campo das eventuais impugnações à execução, que nunca poderão ir além das matérias 
indicadas no art. 525, § 1º. 
 
Decisão estrangeira 
 
A sentença estrangeira sempre foi tratada como exequível pela justiça nacional, desde que 
submetida ao juízo de delibação, antigamente a cargo do STF, e atualmente do STJ. O Código 
novo amplia sua regulamentação executiva para contemplar também o cumprimento de 
decisões interlocutórias estrangeiras (NCPC, art. 515, IX). 
 
A eficácia dos julgados de tribunais estrangeiros só se inicia no Brasil após a respectiva 
homologação pelo Superior Tribunal de Justiça (NCPC, art. 515, VIII,121 e CF, art. 105, I, “i”, com 
a redação da EC nº 45/2004). Sem essa medida judicial, que é de caráter constitutivo, a sentença 
estrangeira não possui autoridade em nosso território, em decorrência da soberania nacional. 
 
Mas, após a homologação, equipara-se a decisão alienígena, em toda extensão, aos julgados de 
nossos juízes. Sua execução, então, será possível segundo “as normas estabelecidas para o 
cumprimento de decisão nacional” (NCPC, art.965). O procedimento deve respeitar o disposto 
nos arts. 960 a 965, bem como a Resolução do STJ nº 9, de 04.05.2005, que também regula esta 
matéria. 
 
Por decisão estrangeira executável no Brasil, o NCPC considera não só a sentença propriamente 
dita, mas também as decisões interlocutórias “após a concessão do exequatur à carta rogatória 
pelo Superior Tribunal de Justiça” (art. 515, IX). Pode ser igualmente executada entre nós a 
sentença arbitral estrangeira, submetida a prévia homologação. O exequatur consiste, a um só 
tempo, numa autorização, e numa ordem de cumprimento do postulado na carta rogatória. 
Concedido o exequatur, a carta rogatória é remetida ao Juízo Federal de primeiro grau 
competente para cumprimento, que seguirá o procedimento de execução dos títulos judiciais. 
Uma vez cumprida, ou verificada a impossibilidade de cumprimento, o juiz federal a devolverá 
ao STJ, para que a remeta ao país de origem. 
 

COMPETÊNCIA 
 
Juízo competente para o cumprimento da sentença 
 
Assim, não importa que a execução se refira ao acórdão que o tribunal proferiu em grau de 
recurso. Quando se passa à fase de cumprimento do julgado, os atos executivos serão 
processados perante o juiz de primeiro grau. Ressalva-se, contudo, o acórdão proferido em 
ação de competência originária de tribunal, caso em que o respectivo cumprimento permanece 
a cargo do órgão que o prolatou (NCPC, art. 516, I).140 (Competência Funcional) 
 
Há, porém, execuções de sentença cuja competência se define por outros critérios, sob 
predomínio da territorialidade, exatamente como se dá no processo de conhecimento 
(execução civil de sentença penal, de sentença arbitral ou de sentença e decisão interlocutória 
estrangeiras) (art. 516, III). 
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Enquanto a competência funcional se caracteriza pela improrrogabilidade, a territorial é 
relativa, podendo ser modificada pelas partes, expressa ou tacitamente (v., no v. I, os nos 169 
e 174). Essa regra é parcialmente quebrada na hipótese do parágrafo único do art. 516, onde 
se estabelece opção para o credor processar o cumprimento da sentença excepcionalmente 
perante juízo diverso daquele em que o título executivo judicial se formou. 
 
Regras legais sobre competência aplicáveis ao cumprimento da sentença 
 
Determina o art. 516 que o cumprimento da sentença deverá efetuar-se, em regra, perante: 

1) Os tribunais nas causas de sua competência originária (inciso I); 
2) O juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição (inciso II); 
3) O juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de 

sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal 
Marítimo. 

Os processos chegam aos tribunais em duas circunstâncias distintas: 
1) Como consequência de recurso, que faz a causa subir do juiz de primeiro grau para o 

reexame do tribunal; ou 
2) Por conhecimento direto do tribunal, em razão de ser a causa daquelas que se iniciam 

e findam perante a instância superior. 
 
A regra fundamental é que a execução da sentença compete ao juízo da causa, e como tal 
entende-se aquele que a aprecia em primeira ou única instância, seja juiz singular ou tribunal. 
Em outras palavras, juízo da causa é o órgão judicial perante o qual se formou a relação 
processual ao tempo do ajuizamento do feito. 
 
Competência opcional para o cumprimento da sentença 
Permite-se ao exequente, em tais situações, optar: 

(i) Pelo juízo do atual domicílio do executado; 
(ii) Pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução; 
(iii) Pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer. 

 
Para tanto, caberá ao exequente formular requerimento ao juízo de origem, que ordenará a 
competente remessa dos autos. 
 
A inovação é de significativo cunho prático, pois evita o intercâmbio de precatórias entre os 
dois juízos, com economia de tempo e dinheiro na ultimação do cumprimento da sentença e 
como instrumento capaz de conferir maior efetividade à prestação jurisdicional executiva. Os 
próprios autos do processo serão deslocados de um juízo para outro. Não se procederá, 
entretanto, de ofício, devendo a medida ser sempre de iniciativa do exequente. 
 
Competência internacional 
 
A decisão judicial estrangeira, em regra, não pode ser direta e imediatamente executada no 
Brasil. Em face de regras pertinentes à soberania nacional, a eficácia da sentença e da decisão 
interlocutória estrangeiras em nosso território depende de prévia homologação pelo Superior 
Tribunal de Justiça; e a da decisão interlocutória, do exequatur concedido por aquele mesmo 
Tribunal (CF, art. 105, I, “i”, acrescentado pela EC nº 45/2004). 
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Vale lembrar que nessa modalidade de execução cabe ao credor a opção de competência 
prevista no parágrafo único do art. 516. 
 

LEGISLAÇÃO COMENTADA E PRINCIPAIS DESTAQUES 
 

Art. 772.  O juiz pode, em qualquer momento do processo: 
I - ordenar o comparecimento das partes; 
II - advertir o executado de que seu procedimento constitui ato atentatório à 

dignidade da justiça; 
III - determinar que sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações em 

geral relacionadas ao objeto da execução, tais como documentos e dados que tenham em 
seu poder, assinando-lhes prazo razoável. 

 
EXECUÇÃO EM GERAL = Cumprir sentença é executar.  

ATENTADO = É uma serie de conduta do devedor que visa a perturbar execução. Visa 

impedir que a execução atinja o seu objetivo. O atentado fere o prestígio da jurisdição.  

Art. 774.  Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou 

omissiva do executado que: 

I - frauda a execução; 

II - se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos; 

III - dificulta ou embaraça a realização da penhora; 

IV - resiste injustificadamente às ordens judiciais; 

V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e 

os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão 

negativa de ônus. 

Parágrafo único.  Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante 

não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será 

revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo 

de outras sanções de natureza processual ou material. 

SANSÃO = Multa em benefício ao credor. Quem assim conduz, paga uma multa em 

benefício do credor, é exigida a multa nos altos. O devedor é condenado em benefício ao 

credor. 

Execução se promove sempre por conta e risco do credor. Executa quem quer, se são 3 

pode executar somente um.   

EXECUÇÃO CONCURSAL: permite litisconsórcio nos casos de falência (todos os credores são 

chamados) e insolvência.  

EXECUÇÃO SINGULAR: execução em quantia certa contra o devedor solvente, não há 

litisconsórcio. 
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INSOLVENTE DE FATO: tem mais dívida do que patrimônio, não foi declarada a sua 

insolvência a execução acontece contra devedor solvente. Só produz efeito a insolvência 

quando declarada por sentença (execução de título concursal). 

Antes da falência não tem execução concursal.  

Art. 775.  O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de apenas 

alguma medida executiva. 

Parágrafo único.  Na desistência da execução, observar-se-á o seguinte: 

I - serão extintos a impugnação e os embargos que versarem apenas sobre questões 

processuais, pagando o exequente as custas processuais e os honorários advocatícios; 

II - nos demais casos, a extinção dependerá da concordância do impugnante ou do 

embargante. 

 

ATOS EXECUTIVOS: Atos processuais praticados na execução. Ex: Penhora, avaliação, venda 

de bem penhorado... 

DESISTIR DA EXECUÇÃO ≠ DIREITO QUE SE FUNDA A AÇÃO - Renunciar o direito que se 

funda a ação ou renunciar ao crédito: não pode propor nova execução porque assim o 

credor perde o direito, ele renuncia ao direito. Quando abre mão do direito de renunciar o 

credor doa a quantia que tem direito para o devedor.  

EXECUÇÃO INJUSTA: art. 776 – credor executa crédito que não existe ou que está prescrito. 

Exequente é obrigado a ressarcir o devedor pelos danos causado. Responsabilidade é 

objetiva (não se discute culpa), o devedor não tem que provar culpa, má fé. Tem que provar 

o nexo causal, provar que aquela execução causou um prejuízo.  

Art. 776.  O exequente ressarcirá ao executado os danos que este sofreu, quando a 

sentença, transitada em julgado, declarar inexistente, no todo ou em parte, a obrigação 

que ensejou a execução.  

Execução fundada em título executivo ocorre no processo.  

PROCESSO: é uma relação jurídica, vínculo entre exequente, juiz e devedor (executado). 

Art. 777.  A cobrança de multas ou de indenizações decorrentes de litigância de má-

fé ou de prática de ato atentatório à dignidade da justiça será promovida nos próprios autos 

do processo. 

QUEM PODE SOFRER EXECUÇÃO – Legitimação ativa: reconhecido como credor no título 

executivo (energiza a execução), diz quem é legitimado a sofrer a execução.  

Art. 778.  Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título 

executivo. 
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§ 1o Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao 

exequente originário: 

I - o Ministério Público, nos casos previstos em lei; 

II - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do credor, sempre que, por morte deste, 

lhes for transmitido o direito resultante do título executivo;  

III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido 

por ato entre vivos; 

IV - o sub-rogado, nos casos de sub-rogação legal ou convencional. 

§ 2o A sucessão prevista no § 1o independe de consentimento do executado. 

 

Se o exequente falecer quem cobrará serão os sucessores, caso já tenha se realizado a 

partilha de bens. Caso ainda não tenha sido realizada a partilha, quem executa é o espólio. 

 

Art. 779.  A execução pode ser promovida contra: 

I - o devedor, reconhecido como tal no título executivo; 

II - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do devedor; herdeiros – inventário  

III - o novo devedor que assumiu, com o consentimento do credor, a obrigação 

resultante do título executivo; 

IV - o fiador do débito constante em título extrajudicial; 

V - o responsável titular do bem vinculado por garantia real ao pagamento do débito; 

VI - o responsável tributário, assim definido em lei. 

LEGITIMAÇÃO PASSIVA: Quem pode ser executado? O devedor. O espólio no caso de o 

devedor ter falecido.  

 

Art. 780.  O exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos 

diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente 

o mesmo juízo e idêntico o procedimento.  

CUMULAÇÃO DE AÇÕES: pode o exequente cumular várias execuções num único processo, 

contra o mesmo devedor. Desde que satisfaça a tríplice mesma idade, tríplice identidade. 

Mesmo devedor, mesmo procedimento e idêntica competência jurídica. 

 

Art. 783.  A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de 

obrigação certa, líquida e exigível. 

O que é certo, liquido e exigível é a obrigação. O título apenas espelha a obrigação, 

documento que se registra a obrigação.  

 

Art. 784.  São títulos executivos extrajudiciais: 
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I - a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque;  

II - a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor; 

III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas; 

IV - o instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria 

Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou por conciliador ou 

mediador credenciado por tribunal; 

V - o contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese ou outro direito real de 

garantia e aquele garantido por caução; 

VI - o contrato de seguro de vida em caso de morte; 

VII - o crédito decorrente de foro e laudêmio; 

VIII - o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, 

bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio; 

IX - a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, correspondente aos créditos inscritos na forma da lei; 

X - o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio 

edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que 

documentalmente comprovadas; 

XI - a certidão expedida por serventia notarial ou de registro relativa a valores de 

emolumentos e demais despesas devidas pelos atos por ela praticados, fixados nas tabelas 

estabelecidas em lei; 

XII - todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força 

executiva. 

§ 1o A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo 

não inibe o credor de promover-lhe a execução.  

 

Se antes do credor executar, o devedor entrar com uma ação anulatória do título, isso não 

impedirá que o credor ajuíze a ação de Execução. A ação anulatória será apensada a 

execução e fará a vez pelo embargo (processo de conhecimento). Não pode discutir a 

mesma coisa porque dará litispendência.   

 

§ 2o Os títulos executivos extrajudiciais oriundos de país estrangeiro não dependem 

de homologação para serem executados. 

§ 3o O título estrangeiro só terá eficácia executiva quando satisfeitos os requisitos de 

formação exigidos pela lei do lugar de sua celebração e quando o Brasil for indicado como 

o lugar de cumprimento da obrigação. 

HOMOLOGAÇÃO DA SENTENÇA = é feita pela corte especial do STJ – Corte especial que 

julga matéria divergente da outra. Título judicial precisa ser homologado, os extrajudiciais 

não, porque são originados da vontade das partes. 

Art. 785.  A existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar/ 
ajuizar pelo processo de conhecimento, a fim de obter título executivo judicial. 
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Isto porque o título executivo extrajudicial não passa pelo crivo do processo de 

conhecimento, assim ele não se reverte da força da coisa julgada. Antes de executar, tenha 

a opção de querer uma sentença condenatória, uma certeza que obrigue que a condenação 

se torne inquestionável.  

 
Art. 786.  A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação 

certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo. 
Parágrafo único.  A necessidade de simples operações aritméticas para apurar o 

crédito exequendo não retira a liquidez da obrigação constante do título. 
 
Art. 787.  Se o devedor não for obrigado a satisfazer sua prestação senão mediante a 

contraprestação do credor, este deverá provar que a adimpliu ao requerer a execução, sob 
pena de extinção do processo. 

Parágrafo único.  O executado poderá eximir-se da obrigação, depositando em juízo 
a prestação ou a coisa, caso em que o juiz não permitirá que o credor a receba sem cumprir 
a contraprestação que lhe tocar. 

 
Art. 788.  O credor não poderá iniciar a execução ou nela prosseguir se o devedor 

cumprir a obrigação, mas poderá recusar o recebimento da prestação se ela não 
corresponder ao direito ou à obrigação estabelecidos no título executivo, caso em que 
poderá requerer a execução forçada, ressalvado ao devedor o direito de embargá-la. 

Art. 789.  O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o 
cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. 

 
Art. 790.  São sujeitos à execução os bens: 
I - do sucessor a título singular, tratando-se de execução fundada em direito real ou 

obrigação reipersecutória; 
II - do sócio, nos termos da lei; 
III - do devedor, ainda que em poder de terceiros; 
IV - do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua 

meação respondem pela dívida; 
V - alienados ou gravados com ônus real em fraude à execução; 
VI - cuja alienação ou gravação com ônus real tenha sido anulada em razão do 

reconhecimento, em ação autônoma, de fraude contra credores; 
VII - do responsável, nos casos de desconsideração da personalidade jurídica. 
 
Art. 791.  Se a execução tiver por objeto obrigação de que seja sujeito passivo o 

proprietário de terreno submetido ao regime do direito de superfície, ou o superficiário, 
responderá pela dívida, exclusivamente, o direito real do qual é titular o executado, 
recaindo a penhora ou outros atos de constrição exclusivamente sobre o terreno, no 
primeiro caso, ou sobre a construção ou a plantação, no segundo caso. 

 
§ 1o Os atos de constrição a que se refere o caput serão averbados separadamente 

na matrícula do imóvel, com a identificação do executado, do valor do crédito e do objeto 
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sobre o qual recai o gravame, devendo o oficial destacar o bem que responde pela dívida, 
se o terreno, a construção ou a plantação, de modo a assegurar a publicidade da 
responsabilidade patrimonial de cada um deles pelas dívidas e pelas obrigações que a eles 
estão vinculadas. 

§ 2o Aplica-se, no que couber, o disposto neste artigo à enfiteuse, à concessão de uso 
especial para fins de moradia e à concessão de direito real de uso. 

 
Art. 792.  A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: 
I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão 

reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo 
registro público, se houver; 

II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de 
execução, na forma do art. 828; 

III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato 
de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; 

IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação 
capaz de reduzi-lo à insolvência; 

V - nos demais casos expressos em lei. 
§ 1o A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente. 
§ 2o No caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o 

ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição 
das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o 
bem. 

§ 3o Nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, a fraude à execução 
verifica-se a partir da citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar. 

§ 4o Antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro 
adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias. 

 
FRAUDE À EXECUÇÃO é instituto de direito processual. Pouco importa, para sua existência, que 

o autor tenha expectativa de sentença favorável em processo de cognição, ou, se é portador de 

título executivo extrajudicial que enseja processo de execução. Os atos praticados em fraude à 

execução são ineficazes, podendo os bens serem alcançados por atos de apreensão judicial, 

independentemente de qualquer ação de natureza declaratória ou constitutiva. É declarada 

incidentemente. 

FRAUDE CONTRA CREDORES é matéria de direito material. Consta de atos praticados pelo 

devedor, proprietário de bens ou direitos, a título gratuito ou oneroso, visando a prejudicar o 

credor em tempo futuro. O credor ainda não ingressou em juízo, pois a obrigação pode ainda 

não ser exigível. A exteriorização da intenção de prejudicar somente se manifestará quando o 

devedor já se achar na situação de insolvência. O credor deve provar a intenção do devedor de 

prejudicar (eventum damni) e o acordo entre o devedor alienante e o adquirente (consilium 

fraudis). Os atos praticados em fraude contra credores são passiveis de anulação por meio de 

ação apropriada, denominada ação pauliana a que se refere o artigo 161 do Código Civil . Os 

bens somente retornam ao patrimônio do devedor (e ficarão sujeitos à penhora) depois de 

julgada procedente a ação pauliana. 
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Art. 793.  O exequente que estiver, por direito de retenção, na posse de coisa 

pertencente ao devedor não poderá promover a execução sobre outros bens senão depois 

de excutida a coisa que se achar em seu poder. 

Art. 794.  O fiador, quando executado, tem o direito de exigir que primeiro sejam 

executados os bens do devedor situados na mesma comarca, livres e desembargados, 

indicando-os pormenorizadamente à penhora. 

§ 1o Os bens do fiador ficarão sujeitos à execução se os do devedor, situados na 

mesma comarca que os seus, forem insuficientes à satisfação do direito do credor. 

§ 2o O fiador que pagar a dívida poderá executar o afiançado nos autos do mesmo 

processo. 

§ 3o O disposto no caput não se aplica se o fiador houver renunciado ao benefício de 

ordem. 

 

BENEFÍCIO DE ORDEM: Direito que tem o fiador quando executado de nomear bens a 

penhora livres e desembargados do devedor. Benefício de ordem é renunciável, quem 

renunciou não pode valer da regra do art. 794. O caput desse artigo, não se aplica ao 

avalista pois não há benefício de ordem no aval, visto que o avalista é um devedor solidário. 

Para o avalista, aplica-se apenas a previsão do§ 2o.  

Art. 795.  Os bens particulares dos sócios não respondem pelas dívidas da sociedade, 

senão nos casos previstos em lei. 

§ 1o O sócio réu, quando responsável pelo pagamento da dívida da sociedade, tem o 

direito de exigir que primeiro sejam excutidos os bens da sociedade. 

§ 2o Incumbe ao sócio que alegar o benefício do § 1o nomear quantos bens da 

sociedade situados na mesma comarca, livres e desembargados, bastem para pagar o 

débito. 

§ 3o O sócio que pagar a dívida poderá executar a sociedade nos autos do mesmo 

processo. 

§ 4o Para a desconsideração da personalidade jurídica é obrigatória a observância do 

incidente previsto neste Código. 

 

Art. 796.  O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada 

herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe 

coube. 

 

Art. 797.  Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso 

universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o 

direito de preferência sobre os bens penhorados. 
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Parágrafo único.  Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada 

exequente conservará o seu título de preferência. 

Art. 798.  Ao propor a execução, incumbe ao exequente: 

I - instruir a petição inicial com: 

a) o título executivo extrajudicial; 

b) o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, quando 

se tratar de execução por quantia certa; 

c) a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo, se for o caso; 

d) a prova, se for o caso, de que adimpliu a contraprestação que lhe corresponde ou 

que lhe assegura o cumprimento, se o executado não for obrigado a satisfazer a sua 

prestação senão mediante a contraprestação do exequente; 

II - indicar: 

a) a espécie de execução de sua preferência, quando por mais de um modo puder ser 

realizada; 

b) os nomes completos do exequente e do executado e seus números de inscrição no 

Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica; 

c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível. 

Parágrafo único.  O demonstrativo do débito deverá conter: 

I - o índice de correção monetária adotado; 

II - a taxa de juros aplicada; 

III - os termos inicial e final de incidência do índice de correção monetária e da taxa 

de juros utilizados; 

IV - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso; 

V - a especificação de desconto obrigatório realizado. 

 

Art. 799.  Incumbe ainda ao exequente: 

I - requerer a intimação do credor pignoratício, hipotecário, anticrético ou fiduciário, 

quando a penhora recair sobre bens gravados por penhor, hipoteca, anticrese ou alienação 

fiduciária; 

II - requerer a intimação do titular de usufruto, uso ou habitação, quando a penhora 

recair sobre bem gravado por usufruto, uso ou habitação; 

III - requerer a intimação do promitente comprador, quando a penhora recair sobre 

bem em relação ao qual haja promessa de compra e venda registrada; 

IV - requerer a intimação do promitente vendedor, quando a penhora recair sobre 

direito aquisitivo derivado de promessa de compra e venda registrada; 

V - requerer a intimação do superficiário, enfiteuta ou concessionário, em caso de 

direito de superfície, enfiteuse, concessão de uso especial para fins de moradia ou 

concessão de direito real de uso, quando a penhora recair sobre imóvel submetido ao 

regime do direito de superfície, enfiteuse ou concessão; 

VI - requerer a intimação do proprietário de terreno com regime de direito de 

superfície, enfiteuse, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de 
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direito real de uso, quando a penhora recair sobre direitos do superficiário, do enfiteuta ou 

do concessionário; 

VII - requerer a intimação da sociedade, no caso de penhora de quota social ou de 

ação de sociedade anônima fechada, para o fim previsto no art. 876, § 7o; 

VIII - pleitear, se for o caso, medidas urgentes; 

IX - proceder à averbação em registro público do ato de propositura da execução e 

dos atos de constrição realizados, para conhecimento de terceiros. 

 

Art. 800.  Nas obrigações alternativas, quando a escolha couber ao devedor, esse será 

citado para exercer a opção e realizar a prestação dentro de 10 (dez) dias, se outro prazo 

não lhe foi determinado em lei ou em contrato. 

§ 1o Devolver-se-á ao credor a opção, se o devedor não a exercer no prazo 

determinado. 

§ 2o A escolha será indicada na petição inicial da execução quando couber ao credor 

exercê-la. 

 

Art. 801.  Verificando que a petição inicial está incompleta ou que não está 

acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz 

determinará que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. 

 

Art. 802.  Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em 

observância ao disposto no § 2o do art. 240, interrompe a prescrição, ainda que proferido 

por juízo incompetente. 

Parágrafo único.  A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da 

ação. 

 

Art. 803.  É nula a execução se: 

I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e 

exigível; 

II - o executado não for regularmente citado; 

III - for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo. 

Parágrafo único.  A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de 

ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução. 

 
O exequente é quem afirma-se credor e pede para si a tutela jurisdicional executiva. O 
executado é aquele em face de quem se pretende a prática dos atos tendentes à prestação 
da tutela jurisdicional executiva porque o exequente afirma o devedor. 
 
Título executivo – fornece as condições necessárias para se atestar a “certeza subjetiva” da 
obrigação nela retratada. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art876§7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art240§2
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Art. 804.  A alienação de bem gravado por penhor, hipoteca ou anticrese será ineficaz 

em relação ao credor pignoratício, hipotecário ou anticrético não intimado. 

§ 1o A alienação de bem objeto de promessa de compra e venda ou de cessão 

registrada será ineficaz em relação ao promitente comprador ou ao cessionário não 

intimado. 

§ 2o A alienação de bem sobre o qual tenha sido instituído direito de superfície, seja 

do solo, da plantação ou da construção, será ineficaz em relação ao concedente ou ao 

concessionário não intimado. 

§ 3o A alienação de direito aquisitivo de bem objeto de promessa de venda, de 

promessa de cessão ou de alienação fiduciária será ineficaz em relação ao promitente 

vendedor, ao promitente cedente ou ao proprietário fiduciário não intimado. 

§ 4o A alienação de imóvel sobre o qual tenha sido instituída enfiteuse, concessão de 

uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso será ineficaz em 

relação ao enfiteuta ou ao concessionário não intimado. 

§ 5o A alienação de direitos do enfiteuta, do concessionário de direito real de uso ou 

do concessionário de uso especial para fins de moradia será ineficaz em relação ao 

proprietário do respectivo imóvel não intimado. 

§ 6o A alienação de bem sobre o qual tenha sido instituído usufruto, uso ou habitação 

será ineficaz em relação ao titular desses direitos reais não intimado. 

 

Art. 805.  Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz 

mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. 

Parágrafo único.  Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa 

incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção 

dos atos executivos já determinados. 
 

DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO 
a) Questões apenas de ordem processual – acarreta a extinção daquelas iniciativas, 

pagando o exequente as custas processuais e os honorários advocatícios. 
b) Matéria mais ampla – a extinção depende da concordância do embargante ou do 

impugnante. 
 

Declarada inexistente no todo ou em partes, a obrigação que ensejou a execução – o 
exequente é responsável pelos danos causados ao executado. 
 
CUMULAÇÃO DE EXECUÇÕES – mesmo executado, juízo competente para todas elas e seja 
idêntico o procedimento. 
 
O título executivo é o documento que atesta a existência da obrigação certa, líquida e exigível. 
CERTEZA OBJETIVA = se sabe o que é devido. 
CERTEZA SUBJETIVA = quem são os credores e devedores da obrigação. 
LIQUIDEZ = expressão monetária do valor da obrigação. 
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SOBRE ESSE MATERIAL 

Este resumo foi elaborado pela equipe do Civilista Instablog 

com base em anotações de diversas aulas, leituras 

doutrinárias e jurisprudências sobre o tema em questão. 

É totalmente proibida a sua reprodução para uso comercial, 

sendo livre o seu uso para fins educacionais, desde que 

citada a fonte. 

 

 

Caso tenha interesse em mais materiais de estudo, entre em contato conosco: 

Site: instacivilista.wordpress.com 

Facebook: facebook.com/instacivilista 

Instagram: @civilista 
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Manual de Direito Processual Civil - Cassio Scarpinella Bueno – Volume Único  

(clique aqui para comprar a obra impressa diretamente do site da Amazon.com) 
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