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Processo de Execução 

 

§ 1o Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em 
sucessão ao exequente originário: 

 

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

 

 

- Ordinária 

- Extraordinária (Lei 4.717-65, art. 9) 

 

Caso de execução de decisão do Tribunal de Contas... 
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INF. 552/STJ 

 

A execução de título executivo extrajudicial decorrente de condenação 
patrimonial proferida por tribunal de contas somente pode ser 
proposta pelo ente público beneficiário da condenação, não 
possuindo o Ministério Público legitimidade ativa para tanto. (REsp 
1.194.670-MA, DJe 2/8/2013). Precedentes citados do STF: RE 791.575-
MA AgR, Primeira Turma, DJe 27/6/2014; e ARE 791.577-MA AgR, 
Segunda Turma, DJe 21/8/2014. REsp 1.464.226-MA, Rel. Min. Mauro 
Campbell Marques, julgado em 20/11/2014.  
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II - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do credor, sempre que, por 
morte deste, lhes for transmitido o direito resultante do título 
executivo; 

 

 

 

- Originária ou superveniente 



  
Processo de Execução 

 

III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for 
transferido por ato entre vivos; 

 

 

 

- Art. 286, CC 

 

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

 

 

 

- Art. 346, CC 

 

- Originária ou superveniente 
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Da Parte Passiva 

 

Art. 779.  A execução pode ser promovida contra: 

 

 

I - o devedor, reconhecido como tal no título executivo; 
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II - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do devedor; 

 

 

 

- critério: partilha dos bens 

 

- Representação pro inventariante (art. 75, VII) 
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III - o novo devedor que assumiu, com o consentimento do credor, a 
obrigação resultante do título executivo; 

 

- assunção de dívida: “É facultado a terceiro assumir a obrigação do 
devedor, com o consentimento expresso do credor, ficando 
exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da 
assunção, era insolvente e o credor o ignorava”. (art. 299, CC) 

 

- Limitação dos embargos: “O novo devedor não pode opor ao credor 
as exceções pessoais que competiam ao devedor primitivo” (art. 302) 

 

 


