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Art. 807.  Se o executado entregar a coisa, será lavrado o termo 
respectivo e considerada satisfeita a obrigação, prosseguindo-se a 
execução para o pagamento de frutos ou o ressarcimento de 
prejuízos, se houver. 

 

 

- Incidente cognitivo de liquidação 

 

- Título executivo misto 
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Título executivo misto 

 

• Nas palavras de 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) 
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Defesa do executado no título executivo misto? 

 

- Embargos? 

 

- Impugnação? 

 

 



  
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) 
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• 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.  
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 3. Nas hipóteses em que a coisa não for entregue, tiver se deteriorado, 
ou não for encontrada, poderá o credor optar pela entrega de quantia 
em dinheiro, equivalente ao valor da coisa, transformando-se a 
execução para entrega de coisa em execução por quantia certa. 
Contudo, para que essa conversão seja possível, é necessária a prévia 
apuração do quantum debeatur , por estimativa do credor ou por 
arbitramento judicial. 5. O componente judicial do título é somente o 
valor da execução, que efetivamente não pode, novamente, ser objeto 
de ampla discussão em embargos porque, sobre ele, já houve a tutela 
de acertamento. 
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6. A conversão da execução, portanto, não implica a transmudação do 
título executivo extrajudicial (cédula de produto rural), que embasa a 
execução, em título executivo judicial e não impede a oposição de 
embargos com ampla abrangência, podendo ser discutidas todas as 
matérias previstas no art. 745 do CPC, que outrora, os executados não 
tiveram a oportunidade de alegar, haja vista a inexistência de 

segurança do juízo. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.159.744 – MG, j. 
11.06.2013) 
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Art. 808.  Alienada a coisa quando já litigiosa, será expedido mandado 
contra o terceiro adquirente, que somente será ouvido após depositá-
la. 

 

 

- Fraude à execução: 792, II c/c 828 

 

- Embargos de terceiro (674) 
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Art. 809.  O exequente tem direito a receber, além de perdas e danos, o 
valor da coisa, quando essa se deteriorar, não lhe for entregue, não 
for encontrada ou não for reclamada do poder de terceiro adquirente. 

 

- Opção do exequente 

 

 



  
Das Diversas Espécies de Execução 

 

§ 1o Não constando do título o valor da coisa e sendo impossível sua 
avaliação, o exequente apresentará estimativa, sujeitando-a ao 
arbitramento judicial. 

 

§ 2o Serão apurados em liquidação o valor da coisa e os prejuízos. 

 

 

- Execução passa a ser por quantia certa (523 ss)? 2 correntes 
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Art. 810.  Havendo benfeitorias indenizáveis feitas na coisa pelo 
executado ou por terceiros de cujo poder ela houver sido tirada, a 
liquidação prévia é obrigatória. 

 

Parágrafo único.  Havendo saldo: 

I - em favor do executado ou de terceiros, o exequente o depositará ao 
requerer a entrega da coisa; 

II - em favor do exequente, esse poderá cobrá-lo nos autos do mesmo 
processo. 

 

 


