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O PRINCÍPIO NÃO CONSTITUI "NORMA EM BRANCO" EM FAVOR DA 
PARTE EXECUTADA 

 

Parágrafo único.  Ao executado que alegar ser a medida executiva mais 
gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes (igualmente!!!) e 
menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já 
determinados. 

 

- 829, § 2º 

- Ponderação com o princípio da efetividade da tutela executiva (797) 
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“6. A invocação genérica e abstrata da maior onerosidade representa 
desrespeito ao princípio do devido processo legal, pois é intuitivo - 
mormente na ótica da parte devedora - que, em regra, sempre a 
penhora de dinheiro representará o meio mais gravoso. 7. A 
compatibilização do ordenamento jurídico exige, pois, que a utilização 
do postulado da menor onerosidade decorra, ao contrário do 
verificado in casu, de análise concreta das provas e das circunstâncias 
existentes nos autos, sob pena de tornar letra morta o regime que 
dispõe ser o dinheiro o bem sobre o qual recairá, preferencialmente, a 
penhora. (REsp 1229025/PR, SEGUNDA TURMA, DJe 16/03/2011) 
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Propositura de duas execuções para a cobrança da mesma dívida (Resp 
34.195) 
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Desnível entre valor da execução e do bem penhorado(Resp 251.314, j. 
21.03.2002) 

  

 

 CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESPESAS DE CONDOMÍNIO. PENHORA 
DO PRÓPRIO IMÓVEL. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DO 
DEVEDOR. ART. 620, CPC. PLURALIDADE DE MEIOS PARA EXECUÇÃO. 
INOCORRÊNCIA. RESSALVA DA POSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO 
DO BEM PENHORADO POR OUTRO. RECURSO PROVIDO.  
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 “I O reconhecimento do débito pela condômina, sem contestar a ação, 
e a sua manifesta e prolongada inércia diante da citação para a 
execução da sentença, aliados à sua fixação em outro Município, a 
ensejar a frustração do processo executivo por falta de outros bens 
penhoráveis, não deixou ao credor outros meios de promover a 
execução senão mediante a penhora do imóvel objeto da cobrança. II 
O desnível entre os valores do bem penhorado e da execução, por si 
só, não onera injustificadamente o devedor, tendo em conta, inclusive, 
que, no caso de alienação do bem, a importância remanescente se 
reintegra ao patrimônio do devedor.” 

 

 


