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Das Diversas Espécies de Execução 

 

Entrega de Coisa Incerta 

 

Art. 811.  Quando a execução recair sobre coisa determinada pelo gênero 
e pela quantidade, o executado será citado para entregá-la 
individualizada, se lhe couber a escolha. 

 

Parágrafo único.  Se a escolha couber ao exequente, esse deverá indicá-
la na petição inicial. 

 

 

 

 



  
Das Diversas Espécies de Execução 

 

 

Art. 812.  Qualquer das partes poderá, no prazo de 15 (quinze) dias, 
impugnar a escolha feita pela outra, e o juiz decidirá de plano ou, se 
necessário, ouvindo perito de sua nomeação. 

 

- Art. 244/CC: Nas coisas determinadas pelo gênero e pela quantidade, a 
escolha pertence ao devedor, se o contrário não resultar do título da 
obrigação; mas não poderá dar a coisa pior, nem será obrigado a 
prestar a melhor. 

 

 

 

 



  
Das Diversas Espécies de Execução 

 

 

Art. 813.  Aplicar-se-ão à execução para entrega de coisa incerta, no que 
couber, as disposições da Seção I deste Capítulo 

 

 

 

 



  
Das Diversas Espécies de Execução 

 

DA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DE FAZER OU DE NÃO FAZER 

Seção 1 - Disposições Comuns 

 

Art. 814.  Na execução de obrigação de fazer ou de não fazer fundada 
em título extrajudicial, ao despachar a inicial, o juiz fixará multa por 
período de atraso no cumprimento da obrigação e a data a partir da 
qual será devida. 

 

- Não há preclusão para a fixação 
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Parágrafo único.  Se o valor da multa estiver previsto no título e for 
excessivo, o juiz poderá reduzi-lo. 

 

 

- Pode aumentar? 

 

1) Não (Lucon/Resp 859.857/PR, j. 10.06.2008) 

 

2) Sim (LGM; Abelha R.) 

 

 

 



  
Das Diversas Espécies de Execução 

 

“O art. 814 parece confundir a multa contratual (normalmente prevista no 
título) que tem natureza civil, de direito material, com a multa 
processual que pretende atuar sobre a vontade do devedor no âmbito 
do processo. Não parece lógico nem adequado que o título executivo 
contenha em si uma astreinte, seja porque sua natureza é processual, 
seja porque cabe ao juiz fixá-la se e quando houver a necessidade de 
satisfazer em juízo o direito revelado no título. Portanto, frise-se, não 
cabe ao juiz reduzir ou alterar a cláusula penal ou multa civil existente 
no contrato que dá origem ao título executivo. Tampouco fica 
vinculado ao valor da multa civil para fixar a astreinte quando proferir 
o despacho citatório.” (ABELHA) 

 

 



  
Das Diversas Espécies de Execução 

 

Da Obrigação de Fazer 

 

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. 

 

 

Recorribilidade? Não (Resp 141.592) 
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TUTELA ESPECÍFICA  

 

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. 

 

Tutela pelo equivalente em dinheiro: 

- Obrigação infungível 

- Inadimplemento absoluto 

 

 


