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Das Diversas Espécies de Execução 

 

 

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

 

- Conversão procedimental dentro do processo de execução:  AI 

 

- Essa execução segue como processo autônomo ou como cumprimento 
de sentença? 



  
Das Diversas Espécies de Execução 

 

Título executivo misto 

Problema: origem remota do an debeatur no TEE... 

 

• CÁSSIO SCARPINELLA BUENO: “O título que dá supedâneo à 
execução para perseguimento das perdas e danos, doravante uma 
execução por quantia certa, é judicial; ele nasce do proferimento 
daquela decisão jurisdicional (uma interlocutória), embora a certeza e 
exigibilidade da obrigação tenham origem extrajudicial, Trata-se de 
hipótese em que o título executivo é misto” (Curso sistematizado de 
Direito Processual Civil, v. 3, 2ªed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 475) 

 

 



  
Das Diversas Espécies de Execução 

 

 

Defesa do executado no título executivo misto? 

 

- Embargos? STJ, Abelha R. 

 

- Impugnação? Araken de Assis 

 

- Mista: já houve embargos reconhecendo o direito material do 
exequente? Cumprimento (Daniel Amorim) 

 

 



  
Das Diversas Espécies de Execução 

 

• MARCELO ABELHA RODRIGUES: “É interessante observar que, se o 
título executivo era extrajudicial (para entrega de coisa), após a 
conversão do procedimento, ele – o título – passará a conter uma 
parte (valor, quantum) 'judicial', em um atípico caso de título misto. Tal 
aspecto refletirá diretamente no conteúdo dos embargos do 
executado, uma vez que não se submeterá à amplíssima liberdade do 
art. 917, VI, porque em relação ao quantum devido aplicar-se-á a 
disciplina do art. 525 do CPC. (Manual da execução civil, 5ªed., Rio de 
Janeiro: Forense, 2015, p. 252) 



  
Das Diversas Espécies de Execução 

 

• Igualmente: 

 

 PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE 

COISA INCERTA. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. 
EMBARGOS À EXECUÇÃO. OBJETO DE IMPUGNAÇÃO. LIMITES.  

 1. Discussão sobre se a conversão da execução para entrega de coisa 
incerta em execução por quantia certa limita o âmbito de discussão 
dos embargos à execução.  


