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Das Diversas Espécies de Execução 

 

Art. 817.  Se a obrigação puder ser satisfeita por terceiro, é lícito ao juiz 
autorizar, a requerimento do exequente, que aquele a satisfaça à custa 
do executado. 

 

Parágrafo único.  O exequente adiantará as quantias previstas na 
proposta que, ouvidas as partes, o juiz houver aprovado. 

 

 

- Extinção do procedimento licitatório (Lei 11.382/06) 

 



  
Das Diversas Espécies de Execução 

 

 

Art. 818.  Realizada a prestação, o juiz ouvirá as partes no prazo de 10 
(dez) dias e, não havendo impugnação, considerará satisfeita a 
obrigação. 

 

Parágrafo único.  Caso haja impugnação, o juiz a decidirá. 

 

 



  
Das Diversas Espécies de Execução 

 

Art. 819.  Se o terceiro contratado não realizar a prestação no prazo ou se 
o fizer de modo incompleto ou defeituoso, poderá o exequente 
requerer ao juiz, no prazo de 15 (quinze) dias, que o autorize a 
concluí-la ou a repará-la à custa do contratante. 

Parágrafo único.  Ouvido o contratante no prazo de 15 (quinze) dias, o 
juiz mandará avaliar o custo das despesas necessárias e o condenará a 
pagá-lo. 

 

- Faculdade do exequente: cobrança executiva do ressarcimento 

- Complementação pode se dar pelo contratante 

 

 

 



  
Das Diversas Espécies de Execução 

 

Art. 820.  Se o exequente quiser executar ou mandar executar, sob sua 
direção e vigilância, as obras e os trabalhos necessários à realização 
da prestação, terá preferência, em igualdade de condições de oferta, 
em relação ao terceiro. 

 

Parágrafo único.  O direito de preferência deverá ser exercido no prazo 
de 5 (cinco) dias, após aprovada a proposta do terceiro. 

 



  
Das Diversas Espécies de Execução 

 

Art. 821.  Na obrigação de fazer, quando se convencionar que o 
executado a satisfaça pessoalmente, o exequente poderá requerer ao 
juiz que lhe assine prazo para cumpri-la. 

 

Parágrafo único.  Havendo recusa ou mora do executado, sua obrigação 
pessoal será convertida em perdas e danos, caso em que se observará 
o procedimento de execução por quantia certa. 

 

- Obrigação infungível 
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