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Da Execução para a entrega de Coisa (art. 
806-813)

Da Execução das Obrigações de Fazer ou de 
não fazer (art. 814-823, CPC)

Das Diversas Espécies de Execução



Da Execução por Quantia Certa (art. 824-909, 
CPC)

Da Execução Contra a Fazenda Pública (art. 
910,CPC)

Da Execução de Alimentos (art.911-913, CPC)

Das Diversas Espécies de Execução



Reputa-se existente uma obrigação de dar 
quando o devedor se vê obrigado, por lei ou 
contrato, a entregar alguma coisa ao credor.

Da Execução Para a Entrega de Coisa



Divide-se em duas espécies em relação a 
individualização da coisa: 

a) Entrega de coisa certa;

b) Entrega de coisa incerta (definida apenas 
pelo gênero e quantidade).

Da Execução Para a Entrega de Coisa



Art. 806: O devedor de obrigação de entrega 
de coisa certa, constante de título executivo 
extrajudicial, será citado para, em 15 (quinze) 
dias, satisfazer a obrigação.

Da Execução Para a Entrega de Coisa



§ 1o Ao despachar a inicial, o juiz poderá fixar 
multa por dia de atraso no cumprimento da 
obrigação, ficando o respectivo valor sujeito a 
alteração, caso se revele insuficiente ou 
excessivo.

Da Execução Para a Entrega de Coisa



§ 2o Do mandado de citação constará ordem 
para imissão na posse ou busca e apreensão, 
conforme se tratar de bem imóvel ou móvel, 
cujo cumprimento se dará de imediato, se o 
executado não satisfizer a obrigação no prazo 
que lhe foi designado.

Da Execução Para a Entrega de Coisa



Art. 815: Quando o objeto da execução for 
obrigação de fazer, o executado será citado para 
satisfazê-la no prazo que o juiz lhe designar, se 
outro não estiver determinado no título executivo.

Da Execução das Obrigações de Fazer e Não Fazer



Art. 816: Se o executado não satisfizer a obrigação 
no prazo designado, é lícito ao exequente, nos 
próprios autos do processo, requerer a satisfação 
da obrigação à custa do executado ou perdas e 
danos, hipótese em que se converterá em 
indenização. 

Da Execução das Obrigações de Fazer e Não Fazer



Parágrafo único. O valor das perdas e danos será 
apurado em liquidação, seguindo-se a execução 
para cobrança de quantia certa.

Da Execução das Obrigações de Fazer e Não Fazer



Art. 910. Na execução fundada em título 
extrajudicial, a Fazenda Pública será citada para 
opor embargos em 30 (trinta) dias.
§ 1o Não opostos embargos ou transitada em 
julgado a decisão que os rejeitar, expedir-se-á 
precatório ou requisição de pequeno valor em 
favor do exequente, observando-se o disposto no 
art. 100 da Constituição Federal.

Da Execução Contra a Fazenda Pública



§ 2o Nos embargos, a Fazenda Pública poderá 
alegar qualquer matéria que lhe seria lícito 
deduzir como defesa no processo de 
conhecimento. 

Da Execução Contra a Fazenda Pública



Art. 911: Na execução fundada em título 
executivo extrajudicial que contenha 
obrigação alimentar, o juiz mandará citar o 
executado para, em 3 (três) dias, efetuar o 
pagamento das parcelas anteriores ao início 
da execução [...]

Da Execução de Alimentos



[...] e das que se vencerem no seu curso, 
provar que o fez ou justificar a  
impossibilidade de fazê-lo.

Parágrafo único. Aplicam-se, no que couber, 
os §§ 2º a 7º do art. 528.

Da Execução de Alimentos



Art. 912: Quando o executado for funcionário 
público, militar, diretor ou gerente de empresa, 
bem como empregado sujeito à legislação do 
trabalho, o exequente poderá requerer o desconto 
em folha de pagamento de pessoal da importância 
da prestação alimentícia.

Da Execução de Alimentos
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