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APRESENTAÇÃO
- AULAS PRESENCIAIS A PARTIR DO DIA 01/03/2022

- Férias!!!

- História: (formação, professor, títulos)

- www.julio.adv.br

- Disciplinas lecionadas

- Calendário

- Resolver problemas

- Metodologia: aula expositiva, exemplos, exercícios 
(INTERAÇÃO), peças, acórdãos, sentenças, artigos etc.

- link aulas gravadas

- Aula 1: noções gerais do processo de execução



DIREITOCOM.COM
https://www.direitocom.com/novo-cpc-comentado/parte-especial-livro-ii-do-processo-de-execucao/titulo-i-da-execucao-
em-geral-parte-especial-livro-ii-do-processo-de-execucao

SAJADV
https://www.sajadv.com.br/novo-cpc/art-771-a-777-do-novo-cpc/

OAB – CPC COMENTADO
https://www.oabpr.org.br/wp-content/uploads/2019/02/CPC_anotado25.2.2019_atual.pdf

https://bit.ly/CPCESASP

https://www.direitocom.com/novo-cpc-comentado/parte-especial-livro-ii-do-processo-de-execucao/titulo-i-da-execucao-em-geral-parte-especial-livro-ii-do-processo-de-execucao
https://www.sajadv.com.br/novo-cpc/art-771-a-777-do-novo-cpc/
https://bit.ly/CPCESASP


CONTRATO: Plano ensino: Direito Processual Civil IV

RESUMO DO SEMESTRE

NOÇÕES DE EXECUÇÃO



FASES PROCESSUAIS

• POSTULATÓRIA (que se inicia com o ajuizamento da ação
e vai até a resposta do réu – arts. 318 a 346 CPC

• ORDINATÓRIA (providências preliminares e o
saneamento do processo – arts. 346 a 357 CPC)

• INSTRUTÓRIA (que compreende a produção de provas antes e

durante a AIJ – arts. 358 a 488 CPC)

• DECISÓRIA (arts. 485 a 495 CPC)

• RECURSAL: recursos apelação – agravos – Resp – RE – Embargos etc.

• EXECUÇÃO judicial = cumprimento de sentença arts. 513 a
538 CPC (RITO ESPECIAL) **continuidade do processo de
conhecimento*

EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL: novo processo.



AÇÃO DE CONHECIMENTO X EXECUÇÃO
EXECUÇÃO É RITO ESPECIAL (DIVERSOS TIPOS)

FASE POSTULATÓRIA: .... Qual o pedido no processo de execução?
(postular o quê?)

A EXECUÇÃO é voltado para a satisfação do direito do credor, assim, p.
ex, no processo de execução não se pode falar em revelia porque o réu não é
citado para apresentar contestação.

PEDIDOS:
*CONHECIMENTO: juiz diz quem tem razão (procedência ou

improcedência)!
* EXECUÇÃO: medidas concretas para satisfação da obrigação

(providências concretas para pagar, penhorar, levar a leilão, arresto, obrigação
de fazer etc. !!!! Faz-me rir)

HÁ PONTOS EM COMUM EXECUÇÃO E CONHECIMENTO?
- EX.: SÚMULA N. 196 STJ: “ao executado que, citado por edital ou por

hora certa (ou preso), permanecer revel, será nomeado curador especial, com
legitimidade para apresentação de embargos”.

-intervenção de terceiros??? (exceção desconsideração da
personalidade jurídica).



PROCESSO
“O processo é o instrumento da jurisdição, o meio de que se vale o juiz

para aplicar a lei ao caso concreto”. E, “as normas de processo são meramente
instrumentais”.

JURISDIÇÃO atividade do Estado exercida por intermédio do juiz.
AÇÃO poder postular no Poder Judiciário
DEFESA é o poder de contrapor-se à pretensão formulada
PROCESSO: conjunto de atos que vista a obtenção de um

pronunciamento judicial a respeito dos pedidos formulados

DPC: direito processual civil é matéria autônoma e tem institutos próprios.

CONHECER E RESPEITAR OS PRINCÍPIOS SEJA CPC, CF ETC.

EXEMPLOS: devido processo legal, motivação das decisões, ampla
defesa e contraditório, inércia, causalidade etc.

Princípios específicos na execução (menor onerosidade ao devedor,
impenhorabilidade etc.)



ESPÉCIES  DE PROCESSOS

CONHECIMENTO (cumprimento de sentença) 

& 

EXECUÇÃO (judicial ou extrajudicial)

CONHECIMENTO (ORDINÁRIO & ESPECIAIS):

ORDINÁRIO 318 ss. CPC

ESPECIAIS (DIFERENCIADOS arts. 539 ss.
CPC ou LEIS ESPECIAIS, exemplos: alimentos, falência,
despejo etc.)



REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO

TÍTULO (é taxativo por lei numerus clausus)

TÍTULO + INADIMPLÊNCIA

CURIOSIDADE:

Cópia de título executivo? Em regra, não!
Obrigatório original do título.

exemplo prático: cheque retido numa ação
criminal para apuração de crime de estelionato,
(razões alheias à vontade do credor) permite o credor
juntar cópia do inquérito ou do processo criminal e
dar início ao processo de execução.



AÇÃO DE EXECUÇÃO objetiva obrigar o cumprimento de um direito já
reconhecido através de TÍTULO (JUDICIAL ART. 515 X EXTRAJUDICIAL ART. 784 CPC)

Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos
previstos neste Título: I - as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de
obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa; II - a decisão homologatória de
autocomposição judicial; III - a decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer
natureza; IV - o formal e a certidão de partilha, exclusivamente em relação ao inventariante, aos herdeiros e
aos sucessores a título singular ou universal; V - o crédito de auxiliar da justiça, quando as custas,
emolumentos ou honorários tiverem sido aprovados por decisão judicial; VI - a sentença penal condenatória
transitada em julgado; VII - a sentença arbitral; VIII - a sentença estrangeira homologada pelo Superior
Tribunal de Justiça; IX - a decisão interlocutória estrangeira, após a concessão do exequatur à carta rogatória
pelo Superior Tribunal de Justiça...

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: 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 for executiva...



PRINCÍPIOS PROCESSO DE EXECUÇÃO
PATRIMONIALIDADE (a execução recai sobre o patrimônio do

devedor (bens: casa, carro, conta bancária etc.) e não sobre sua
pessoa.

EXATO ADIMPLEMENTO: o credor, dentro do possível, visa
obter o mesmo resultado que seria alcançado caso o devedor tivesse
cumprido voluntariamente a obrigação

DISPONIBILIDADE DO PROCESSO PELO CREDOR: vide art. 775
CPC: O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de
apenas alguma medida executiva (atenção honorários em caso de
Embargos à execução). Ao extinguir a execução, por desistência, o
juiz condenará o exequente ao pagamento das custas e honorários
advocatícios.

PRINCÍPIO DA UTILIDADE: a execução só se justifica se trouxer
alguma vantagem para o credor
PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE: vide art. 805 do CPC.

CONTRADITÓRIO: ampla defesa (ex: liquidação, penhora e
avaliação de bens, suspeição, impedimento etc.

EFETIVIDADE: Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o
juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá.



Marcus Vinicius Rios Gonçalves:



- Lei

- Doutrina

- Costume

- Jurisprudência (o atual CPC deu extraordinária
importância à jurisprudência)



JURISPRUDÊNCIAS TRIBUNAL DE JUSTIÇA

BANCO DE SENTENÇAS (primeiro grau):

http://esaj.tjsp.jus.br/cjpg/

BANCO DE ACÓRDÃOS (segunda instância)

https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/consultaCompleta.do?gat
eway=true

TRIBUNAIS SUPERIORES: STF – STJ – TST – ETC.

http://esaj.tjsp.jus.br/cjpg/
https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/consultaCompleta.do?gateway=true


1- COMPLETE A FRASE:

Tratando de uma execução pressupõe sempre a
existência de ......

A- conflito administrativo

B- advogado

C- desejo de pagar

D- bem penhorável

E- título



2- o processo de execução de pagar quantia certa é
por excelência:

A- personalíssimo

B- intransigível

C- imprescritível

D- imprestável

E- nda.



3- Quanto ao caráter, o cumprimento da sentença
poderá ser:

A- sempre definitivo

B- sempre provisório

c- definitivo ou provisório

D- nem definitivo nem provisório

E- julgado improcedente

Vide art. 520 do CPC



4- Pressupõe requisitos necessários para uma execução:

A- uma dívida,
B- um contrato,
C- um título,
D- inadimplência,
E- um título e inadimplemento do devedor.

DICA: Art. 788 CPC: 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.



5- O título executivo (a obrigação representada) há de
ser:

A- líquido, certo e exigível,

B- líquido e certo;

C- líquido e exigível.

D- certo e exigível;

E- nda.



6- O advogado pode executar os honorárias de
sucumbência independentemente do principal?



6- DIREITO AUTONÔMO DO ADVOGADO

LEI Nº 8.906/94 - Estatuto da Advocacia e a
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)

Art. 23. Os honorários incluídos na condenação,
por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao
advogado, tendo este direito autônomo para executar
a sentença nesta parte, podendo requerer que o
precatório, quando necessário, seja expedido em seu
favor.


