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RESUMO 

 

O objetivo deste estudo é mostrar por meios legais que todo 
indivíduo têm o direito de buscar através do Poder Judiciário um meio de exigir 
de outrem o cumprimento de uma prestação devida e quando o devedor não 
cumpre busca-se a tutela jurisdicional executiva, isto é, a execução de forma 
espontânea em que o devedor cumpre voluntariamente a prestação ou de 
forma forçada quando o cumprimento da prestação é obtido por meio da prática 
de atos executivos. Para alcançar esse objetivo, em cada um dos aspectos são 
abordadas a tutela jurisdicional, o título executivo e execução civil. Algumas 
hipóteses são abordadas no decorrer do estudo, inclusive, com a introdução da 
Lei 11.232/2005, o executado no prazo para embargos, reconhecendo o crédito 
do exeqüente e comprovando o depósito de 30% do valor da execução 
inclusive custas e honorários do advogado poderá requerer o parcelamento do 
crédito. Pode-se concluir que a execução qualifica-se como definitiva ou 
provisória conforme a estabilidade do título executivo. É definitiva a execução 
da sentença transitada em julgado e provisória quando se tratar de sentença 
impugnada mediante recurso ao qual não foi atribuído efeito suspensivo (art. 
475-I, § 1º, do CPC). É definitiva a execução fundada em título extrajudicial; é 
provisória enquanto pendente apelação da sentença de improcedência dos 
embargos do executado, quando recebidos com efeito suspensivo (art. 587 do 
CPC). A execução provisória processa-se do mesmo modo que a definitiva e 
admite atos que importam alienação de domínio, regendo-se pelas regras 
previstas no art. 475-O do CPC. 

 

Palavras-chave: Tutela Jurisdicional; Título Executivo; Execução Civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

METODOLOGIA 

 

A pesquisa utilizada para a elaboração da presente monografia foi 

a coleta de dados na legislação, artigos jurídicos, leitura de livros, pesquisas na 

internet e leitura da Constituição Federal, além da vivência do dia a dia no 

trabalho. 
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INTRODUÇÃO 

 

O objetivo desta pesquisa é mostrar por meios legais que todo 

indivíduo têm o direito de buscar através do Poder Judiciário um meio de exigir 

de outrem o cumprimento de uma prestação devida e quando o devedor não 

cumpre busca-se a tutela jurisdicional executiva, isto é, a execução de forma 

espontânea em que o devedor cumpre voluntariamente a prestação ou de 

forma forçada quando o cumprimento da prestação é obtido por meio da prática 

de atos executivos.  

Sendo assim, este tema se justifica pois não há execução sem 

título executivo, porque sem ele não se pode aferir a causa de pedir, o pedido, 

a legitimidade, o interesse de agir, a possibilidade jurídica do pedido. O título 

executivo é o documento indispensável para a propositura da ação. 

O presente estudo possui o seguinte problema de pesquisa: Qual 

a importância do título executivo na execução? 

Com o inadimplemento do sujeito passivo, busca-se a tutela 

jurisdicional executiva. Na execução direta, as medidas executivas são levadas 

à efeito mesmo contra a vontade do executado porque sua vontade é 

irrelevante. 

O Princípio da Efetividade, os direitos devem ser reconhecidos e 

efetivados porque consiste na exigência de um sistema completo de tutela 

executiva. O regramento previsto na fase de liquidação é a necessidade da 

instauração de um processo autônomo. O objetivo da liquidação de sentença á 

atividade judicial cognitiva pela qual se busca complementar a norma jurídica 

individualizada estabelecida num título judicial. 

O título executivo é muito importante na execução, é 

indispensável para a propositura da execução, pois a cognição na execução 

recairá sobre o título. 
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Nos embargos à execução seu objeto é fundado em título 

extrajudicial e na impugnação, o executado poderá defender-se no 

procedimento de execução de título judicial denominada de cumprimento de 

sentença. 

O executado pode alegar qualquer matéria que lhe seria lícito 

deduzir como defesa em processo de conhecimento. 

Com a introdução da Lei 11.232/2005, o executado no prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito do exeqüente e comprovando o depósito de 

30% do valor da execução inclusive custas e honorários do advogado poderá 

requerer o parcelamento do crédito. 
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CAPÍTULO I 

TUTELA JURISDICIONAL 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar o conceito de tutela 

jurisdicional na visão dos principais doutrinadores, a tutela jurisdicional sob a 

angulação do interesse público do Estado-juiz e a função da tutela jurisdicional 

executiva. 

 

1.1 – Tutela Jurisdicional: Conceito 

 

A atuação da jurisdição estimulada pelo exercício do direito de 

ação e realizada através do processo, concretiza-se através de provimentos 

jurisdicionais, que representam as diversas técnicas processuais adequadas a 

amparar o direito violado ou ameaçado de violação. 

Nesse sentido, Marinoni (2007) destaca que: 

“O direito à tutela jurisdicional, que é decorrência da 

própria existência do direito substancial e da proibição da 

sua realização privada, não é apenas o direito de ir ao 

Poder Judiciário, mas o direito de obter a via técnica 

adequada para que o direito material possa ser 

efetivamente realizado através da jurisdição. O direito à 

tutela, assim, é o direito à técnica processual (por 

exemplo, sentença e meios executivos) capaz de permitir 

a efetiva proteção do direito material. Trata-se, assim, do 

direito à adequada tutela jurisdicional” (MARINONI, 2007, 

p.81). 
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Segundo Liebman (1980, p.135) só tem direito à tutela 

jurisdicional aquele que tem razão, não quem ostenta um direito inexistente. O 

órgão jurisdicional dirá quem tem e quem não tem razão, acolhendo ou 

rejeitando o pedido. 

Na lição de Donaldo Armelin (1996, p.46) a idéia de tutela 

jurisdicional pode ser aceita como aquela representativa de “ato ou atos 

mediante os quais se atende a pretensão da parte”.  

Conforme cita Zavascki (2004) que: 

“Tutelar (do latim tueor, tueri = ver, olhar, observar, e, 

figuradamente, velar, vigilar) significa proteger, amparar, 

defender, assistir. É com este sentido que o verbo e os 

substantivos tutor e tutela, dele derivados, são 

empregados na linguagem jurídica, nomeadamente nas 

expressões tutela jurídica e tutela jurisdicional. Com 

efeito, o Estado, que tem por objetivos fundamentais os 

de criar uma sociedade livre, justa, solidária e 

desenvolvida, sem pobreza e desigualdades, sem 

preconceitos e discriminações, na qual se garanta o bem 

de todos (art. 3º da Constituição), e que, para isso, exerce 

a administração pública e cria as normas reguladoras da 

convivência social, assumiu também o compromisso de 

tornar efetiva a aplicação de tais normas, dispensando 

aos indivíduos lesados ou ameaçados pela violação delas 

a devida proteção. Nenhum obstáculo pode ser posto ao 

direito de acesso ao Poder Judiciário, que fará a 

‘apreciação’ de qualquer ‘lesão ou ameaça a direito’, 

segundo dispõe o art. 5o, XXXV, do Texto Constitucional. 

Assim, quando se fala em tutela jurisdicional se está a 

falar exatamente, no amparo, na defesa, na vigilância, 

que o Estado, por seus órgãos jurisdicionais, presta aos 

direitos dos indivíduos” (ZAVASCKI, 2004, p.5). 
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Segundo Bedaque (2004) tutela jurisdicional é o conjunto de 

medidas estabelecidas pelo legislador processual a fim de conferir efetividade a 

uma situação da vida amparada pelo direito substancial. 

Adolf Wach (1977) diz que o objeto de todo processo é uma 

pretensão, a pretensão de tutela jurídica, é dizer, a pretensão de que se 

conceda tutela jurídica processual. A pretensão de tutela jurídica, segundo 

esse autor, é o meio de realizar a finalidade do direito material. 

Fux (2008, p.32) ao conceituar a jurisdição como a função 

específica estatal, pela qual o poder público satisfaz pretensões, destaca que, 

para se obter uma noção precisa da função jurisdicional, há que se renunciar a 

toda idéia que não parta da congruência que existe entre jurisdição e processo, 

pois ambos os conceitos são correlativos e qualquer um deles implica 

necessariamente o outro. 

Nessa perspectiva, após analise dos conceitos acima, melhor se 

afina com a idéia de tutela jurisdicional aquela que traz em si a noção de 

efetiva proteção do direito, realizada através das diversas técnicas processuais 

disciplinadas pelo legislador (GUERRA, 2003, p.21). 

Se o instrumento processual se mostrar eficaz na proteção do 

direito da parte, isto é, se a resposta técnica outorgada pelo Estado-juiz 

conseguir entregar à parte aquilo e exatamente aquilo que ela tinha o direito de 

obter, então ela será digna de ser subsumida ao conceito de tutela jurisdicional. 

Caso contrário, haverá inegavelmente jurisdição, ação, processo e defesa, mas 

não tutela jurisdicional em favor do autor. 

A tutela jurisdicional alcança-se através de provimentos 

(prestações), por parte do Poder Judiciário, destinados a amparar o direito 

afirmado pelo autor, de acordo com suas peculiaridades. Ou dito de outra 

forma e unindo os institutos fundamentais da Ciência Processual: a tutela 

jurisdicional é a resposta técnica outorgada pelo Estado à provocação da parte 

autora por intermédio do processo, em relação a um direito afirmado como 

existente e que efetivamente conduza a sua proteção. 
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1.2 - Tutela Jurisdicional e Interesse Público 

 

A tutela jurisdicional não pode ser enfocada apenas sob a 

perspectiva do interesse das partes, mas também sob a angulação do 

interesse público do Estado-juiz, que objetiva através do processo tutelar 

adequadamente aquilo que sem sua intervenção não foi possível fazê-lo. 

Enfatiza Zavascki (2004) que os múltiplos poderes que o juiz 

exercita no processo constituem exercício do poder jurisdicional, pois este é um 

poder público exercitado no interesse da coletividade, isto é, uma pública 

função, que o Estado não só pode, mas, concorrendo as condições da lei, deve 

exercitar, e, assim, ao mesmo tempo, tais poderes são para o juiz também os 

mais freqüentes deveres. 

Para Chiovenda (1969) o Estado moderno: 

“considera como função essencial própria a administração 

da justiça; é exclusivamente seu o poder de atuar a 

vontade da lei no caso concreto, poder que se diz 

‘jurisdição’; e a que provê com a instituição de órgãos 

próprios (jurisdicionais)”. (CHIOVENDA,1969, p.56). 

 

Acrescenta o mesmo autor que:  

“O dever fundamental, que forma como que a ossatura de 

toda relação processual, é, como se viu, o dever do juiz 

ou outro órgão jurisdicional pronunciar-se sobre pedidos 

das partes. A isto corresponde o dever de empreender 

tudo quanto necessário no caso concreto para pronunciar-

se (ouvir as partes, presidir às provas), ou seja, para 

receber ou rejeitar, quanto ao mérito, os pedidos, tendo 

por fim a atuação da lei” (CHIOVENDA,1969, p.57).  
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Rocco (2003, p.48) ao comentar o interesse do Estado no 

exercício da jurisdição, diz ele é movido por um interesse público, e disso não 

pode haver dúvida. Esse interesse é correlativo à finalidade mesma do Direito e 

do Estado, vez que aparece como um interesse, por assim dizer complementar 

frente ao que move o próprio Estado, como sociedade juridicamente 

organizada, a construir um ordenamento regulador das relações da vida entre 

os cidadãos. 

Na lição de Rodrigues (2002), a essência do processo civil não 

pode ser confiada apenas à dialética do processo. O juiz não pode esperar que 

do embate entre a destreza e habilidade das partes surja o suficiente 

esclarecimento da verdade. 

Constitui tarefa do juiz procurar, mediante enérgica condução do 

processo em contato com as partes, a outorga da prestação jurisdicional. 

Ressalta Santos (2006) que: 

“Se a relação processual se instaura com a finalidade de 

alcançar a prestação jurisdicional num caso concreto, 

assegurando a paz social, a soberania da lei, ao interesse 

das partes, no desenvolvimento da relação, sobreleva o 

interesse público de que esta se desenvolva e atinja a sua 

finalidade na consonância das normas e princípios que a 

regem, orientados pelos mais elevados princípios de 

justiça. Por isso mesmo ao juiz são concedidos, no 

exercício de suas atividades processuais, largos poderes, 

sem os quais não lhe seria possível conhecer, decidir e 

dar execução às suas decisões, satisfazendo desse modo 

a prestação jurisdicional visada pelo processo. No uso de 

tais poderes, entretanto, o juiz se colocará entre e acima 

das partes, como órgão desinteressado no cumprimento 

do dever jurisdicional”. (SANTOS, 2006, p.197) 
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A atividade jurisdicional, em toda sua extensão, deve estar 

voltada a extrair, por meio do processo, o máximo de rendimento necessário à 

tutela dos direitos, ainda que a legislação processual mostre-se inadequada ou 

imperfeita e empeça esse objetivo. Subjaz ao processo o interesse público do 

Estado-juiz em adequadamente tutelar o interesse da parte. Qualquer postura 

que se acomode com soluções que redundem em entrega meramente formal 

da prestação jurisdicional, sem qualquer comprometimento com os resultados 

efetivos dessa atividade, agride o sistema jurídico, mostrando-se fora de 

sintomia com o atual papel que o Estado deve assumir na sociedade. 

(CHIOVENDA,1969, p.294). 

A falta dessa visão transforma o processo em instrumento a 

serviço do exclusivo interesse particular das partes.  

São evidentes os males causados pelo enfoque marcadamente 

privado no que concerne aos interesses a serem atendidos pelo processo. 

Tanto é assim que, convencido pelas circunstâncias da causa, de que autor e 

réu se serviram do processo para praticar ato simulado ou conseguir fim 

proibido por lei, o juiz proferirá sentença que obste aos objetivos das partes, 

conforme artigo 129 do CPC. 

Embora a jurisdição seja inerte, uma vez acionado o órgão 

jurisdicional, compete-lhe impulsionar e dirigir o processo de tal sorte que 

cumpra seu papel legal e constitucional de tutelar adequadamente o direito da 

parte. Trata-se do princípio do impulso oficial previsto nos artigos. 2º e 262 do 

CPC. Nesse contexto, inserem-se os poderes de que são dotados os juízes. 

As partes têm disposição sobre a relação jurídica material 

retratada na lide. Pode o autor optar entre acionar ou não a jurisdição ou 

desistir do processo antes do seu término, prescindindo do assentimento do 

demandado na execução civil, conforme artigo 267, VIII e artigo 569 do CPC. 

Pode, ainda, transacionar com o réu acerca do objeto litigioso, pondo fim ao 

processo, conforme artigo 269, III e artigo 794, II, do CPC. 
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Todavia, nenhuma das partes têm disponibilidade sobre a relação 

jurídica processual, que é conotada pelo interesse público do Estado em 

outorgar a tutela adequada à pretensão deduzida. 

Ora, se o processo não é instrumento destinado a atender 

exclusivamente o interesse privado das partes, é absolutamente irrazoável que 

se espere do juiz uma postura passiva e descompromissada com os resultados 

obtidos pela atuação da jurisdição. 

Calamandrei (1996) cita que: 

“Uma vez colocada em movimento a máquina judiciária, a 

velocidade de sua marcha não pode depender da 

velocidade que lhe pretendem imprimir as partes, 

devendo o juiz estar provido de todos os poderes dirigidos 

ao mais rápido e leal desenvolvimento do procedimento. 

Esse mesmo autor ensina que o caráter privado da 

relação controvertida não deve obstaculizar a natureza 

pública da função que tem tal relação por objeto”. 

(CALAMANDREI, 1996, p.395). 

 

Essas observações merecem destaque, porque, se no processo 

de conhecimento aceita-se sem grandes divergências uma postura ativa do 

magistrado na condução dos processos, determinando, por exemplo, provas de 

ofício, na execução civil qualquer iniciativa nesse sentido, ordenando, por 

exemplo, de ofício, a pesquisa de bens do devedor em registros públicos ou 

quebrando seu sigilo bancário e fiscal, a pedido do credor, ou ainda 

determinando penhora sobre o faturamento de empresa, é vista como indevida 

atuação do magistrado.  

A jurisdição representa manifestação de poder estatal. O ofício 

jurisdicional é indeclinável. Uma vez solicitada a atuação do órgão jurisdicional, 

ele se torna devedor da prestação jurisdicional. Dizer que o juiz deve ser “mais 

ativo” no processo de conhecimento e “menos ativo” na execução civil é o 



 16

mesmo que pretender estabelecer “graus” de intensidade de atuação do juiz de 

acordo com a espécie de processo, posição esta totalmente inaceitável. 

Cumpre ao magistrado atuar com independência e imparcialidade 

na condução de qualquer espécie de processo, mas acima de tudo deve 

orientar seus pronunciamentos de tal sorte a que atendam o interesse público, 

fazendo com que eles sejam efetivos e não meramente retóricos, e que tutelem 

de fato o interesse violado ou ameaçado de violação. 

 

1.3 – Tutela Jurisdicional Executiva 

 

A pretensão do autor pode ter por objeto não a declaração do 

direito de acordo com os fatos ou sua reconstrução histórica, mas sim a 

atribuição do bem da vida, por meio de medidas práticas realizadas no mundo 

empírico. Estar-se-á, então, frente à tutela jurisdicional executiva, que realizará, 

como técnica processual e por operações práticas, a entrega ao autor do bem 

da vida por ele buscado. As medidas executivas pelas quais haverá satisfação 

variarão, em regra, conforme o objeto da prestação. 

Segundo Liebman (1980) 

“O conhecimento e julgamento da lide (processo de 

cognição) e a atuação da sanção (processo de execução) 

são duas formas igualmente importantes da atividade 

jurisdicional, que se complementam, estando uma a 

serviço da outra. Julgamento sem execução significaria 

proclamação do direito em concreto sem sua efetiva 

realização prática; e, por sua vez, execução sem cognição 

poderia resultar no arbítrio mais evidente” (LIEBMAN, 

1980, p.5). 

 

Na primeira hipótese, tem-se a ação cognitiva, e na segunda, tem-

se a ação executiva. Na cognição a atividade do juiz é predominantemente de 
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caráter lógico e ideal; investiga os fatos, escolhe a regra jurídica, interpreta-a e 

aplica-a ao caso concreto. Enuncia uma regra jurídica que, atendidos os 

pressupostos exigidos pela lei, se torna imutável e obrigatória para as partes 

litigantes. Na execução, a atividade do órgão jurisdicional é 

predominantemente prática e material, visando a produzir, no mundo dos fatos, 

as modificações autorizadas pelo Direito. (LIEBMAN, 1980, p.45). 

Há significativa diferença na posição jurídica das partes. Na 

cognição estão em condições de igualdade. Produzem provas, tentando 

convencer o julgador sobre a procedência ou improcedência da pretensão, 

devendo, em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla 

defesa, o magistrado ouvi-las e, através da dialética, formar juízo sobre a 

matéria deduzida. 

Já na execução, as partes não se encontram em pé de igualdade. 

Isso porque, partindo o juiz do pressuposto de que existe regra jurídica 

anteriormente enunciada, estabelecendo a posição jurídica de credora a uma 

das partes e de devedora a outra, sua atividade é totalmente voltada a entregar 

àquela o bem da vida, objeto da prestação devida, cuja obrigação previamente 

foi reconhecida. Nada mais há a convencer o juiz nesse ou naquele sentido. O 

devedor tem tão-só o direito de ver realizadas as operações práticas dentro dos 

estritos limites previstos no sistema, a fim de que não existam excessos. 

(LIEBMAN, 1980, p.44). 

Diante dessa diversidade de fins, “é, pois, natural que a cognição 

e a execução sejam ordenadas em dois processos distintos, construídos sobre 

princípios e normas diferentes, para a obtenção de finalidades muito diversas”. 

(LIEBMAN, 1980, p.44).  

Nesse sistema, todas as espécies de ações culminam com a 

prolação de uma sentença, uma das espécies de pronunciamento jurisdicional, 

artigo 162, § 1º, do CPC, cujo comando, atendidas as regras legais, tornar-se-á 

imutável para as partes e passará a reger a situação jurídica entre elas 

existente, coisa julgada material. (LIEBMAN, 1980, p.44). 
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Tratando-se de tutelas jurisdicionais declaratória e constitutiva, o 

trânsito em julgado é o que basta para entregar à parte aquilo que ela almeja, 

não sendo necessária nenhuma outra atividade, em outro processo, a não ser 

em sentido impróprio (execução imprópria). (LIEBMAN, 1980, p.6). 

Enfim, a sentença, uma vez verificado seu trânsito material em 

julgado, realiza a proteção reclamada pela parte. É forma de tutela jurisdicional. 

Até o advento da Lei nº 11.232, de 22/12/2005, que, salvo raríssimas 

exceções, aboliu a ação e o processo execução de título judicial, nosso sistema 

jurídico adotava exatamente essa estrutura segmentada e inconciliável entre 

processo de conhecimento e processo de execução baseado em título judicial. 

Como se observa, os pontos de coincidência entre a estrutura das 

ações pessoais, sua execução, e a tutela jurisdicional executiva baseada em 

ação de execução fundada em título executivo judicial, em nosso Direito, são 

claros. 

Com efeito, proferida sentença condenatória, que só por si não 

entregava à parte aquilo que ela veio a juízo obter, e havendo o trânsito 

material em julgado, obtinha a parte título executivo judicial, conforme artigo 

584, I, do CPC ora revogado, que lhe franqueava não a satisfação imediata, 

mas apenas o direito de promover ação de execução, dando início a outro 

processo, ou seja, processo de execução, agora voltado a atos de satisfação. 

A Lei nº 11.232/2005 aboliu a ação de execução de título judicial 

do sistema jurídico brasileiro. Colocada à mostra as notórias consequências 

negativas de um sistema preocupado demasiadamente com a tutela dos 

valores liberais clássicos, e não com a tutela do direito da parte credora, o 

legislador processual estabeleceu que, tratando-se de ação condenatória, 

sendo eficaz a sentença, o vencido tem 15 (quinze) dias, semelhante ao 

tempus iudicati da actio iudicati, para, espontaneamente, satisfazer a obrigação 

reconhecida em sentença, sob pena de ver acrescido o débito de multa na 

ordem de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 475-J do CPC. 

Vencido esse prazo sem cumprimento voluntário, o credor, 

mediante requerimento expresso, instruído com memória atualizada do cálculo, 
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solicita a expedição de mandado de penhora e avaliação, com base no artigo 

475-B e artigo 475-J do CPC, podendo, desde logo, indicar bens hábeis à 

constrição.  

O contraditório ficou assegurado, pela intimação do devedor ou de 

seu advogado, acerca do auto de penhora, tendo o prazo de 15 (quinze) dias 

para apresentar impugnação, nos próprios autos, conforme artigo 475-J, § 1º, 

do CPC, que será resolvida mediante decisão interlocutória, salvo se puser fim 

à execução, de acordo com artigo 475-M, § 3º, do CPC. 

A impugnação, cuja temática é restrita ao catálogo legal ou a ele 

equiparável, conforme artigo 475-L do CPC, passa por um juízo preliminar de 

admissibilidade, de tal sorte que o juiz só suspenderá o curso da execução 

desde que relevantes seus fundamentos e que o prosseguimento da execução 

seja manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil 

ou incerta reparação, conforme artigo 475-M do CPC. 

A inovação legislativa serve para reforçar a idéia defendida neste 

estudo, com apoio na doutrina, de que a sentença condenatória, que tem por 

objeto obrigação de pagar quantia, nunca representou efetiva tutela de direitos, 

nem antes, nem após o advento da Lei nº 11.232/2005. 

Realmente, através dessa espécie de sentença o direito subjetivo 

da parte não resta amparado, ao contrário do que ocorre com a tutela 

jurisdicional declaratória e constitutiva. Inegavelmente, tem-se ação, processo, 

provimento jurisdicional, mas diante do conteúdo da sentença condenatória e 

de sua insuficiência para amparar o direito da parte, necessitando de outro 

processo até o advento da Lei nº 11.232/2005 e, após ela, de nova fase 

(executiva), inaugurada por requerimento do credor, essa espécie de sentença 

não representa forma genuína de tutela jurisdicional. (SANTOS, 2006, p. 204). 

Essa espécie de provimento jurisdicional proferido no processo de 

conhecimento tão-só instrumentaliza a atuação prática do Estado, seja por 

meio da extinta ação de execução de título judicial, seja por meio da atual fase 

executiva, antecedida de fase cognitiva, num único processo ou como preferem 

alguns em processo sincrético.  
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A sentença condenatória não se encarta na categoria de 

sentenças autosuficientes, hipótese das sentenças declaratórias e 

constitutivas, mas na categoria das sentenças instrumentais. 
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CAPÍTULO II 

DO TÍTULO EXECUTIVO 

 

2.1 – Teorias Acerca da Natureza Jurídica 

 

2.1.1 – Teoria documental 

 

Segundo Carnelutti (1982), se um contrato só por documento 

pode ser provado, isso significa que, “tanto a existência do contrato quanto o 

documento, fazem parte da previsão legal em relação à qual o efeito jurídico é 

estatuído”. O nexo entre fato e sua prova acaba sendo de tal intensidade que 

praticamente nenhum valor tem o fato sem ela. A exigência de um documento 

como prova exclusiva do contrato equivale a converter a documentação em 

requisito deste, o que fica sobremaneira patenteado na chamada presunção 

absoluta. 

A necessidade de agilidade dos negócios jurídicos determinou o 

desenvolvimento do princípio da prova legal, culminando num novo instituto a 

que Carnelutti (1982) dá o nome de título legal. Além da vantagem de 

eliminação das incertezas do juízo histórico (existência material do fato), a 

prova legal neutraliza as incertezas do juízo crítico do órgão jurisdicional.  

Os títulos executivos e os títulos de crédito são títulos legais. O 

título de crédito prova o fato e pode constituir título executivo, o qual além 

desse atributo possui outro, qual seja o de impedir que o funcionário incumbido 

de realizar a execução forçada tome em consideração fatores diversos 

modificadores da eficácia do fato representado no título. 

O título executivo enquanto documento é um meio de prova da 

existência do crédito e serve no processo executivo enquanto tal. É óbvia, 
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portanto sua definição como prova e como se trata de prova cuja eficácia está 

regulada em lei, diz-se que se trata de uma prova legal. Ele serve ao órgão 

executivo não só como prova necessária e suficiente da existência dos fatos 

dos quais deriva a relação jurídica, senão como prova da existência da relação 

mesma.  

 

2.1.2 – Teoria do ato jurídico  

 

Título executivo é o ato que torna concreta a sanção e lhe permite 

a atuação prática. É portador da sanção. É a condição necessária e também 

suficiente para que o credor obtenha em seu benefício a execução. Nada mais 

lhe toca afirmar nem provar. O interessado em provar a cognição na execução 

não é o credor, a quem basta a posse do título executivo, e sim o devedor 

pelos modos admitidos em Direito. Se a possibilidade de empreender a 

execução se subordinasse também à existência do direito à prestação, 

decorreria logicamente daí a necessidade, para o credor, de afirmar e provar 

essa existência, o que não se dá. 

Segundo Zavascki (2004): “Não se confundam o título (que é o 

fato em sua forma intrínseca), com o formal extrínseco do título.” 

A posição de equilíbrio das partes no processo de cognição, aqui, 

rompe-se a favor do credor que apresenta o título executivo. A ação executiva 

“incorpora-se” no título. A eficácia deste reflete-se no futuro, tal qual uma força 

de inércia, que prolonga sem limites sua energia propulsora da execução. 

Título executivo é um ato jurídico dotado de eficácia constitutiva, 

porque é fonte imediata e autônoma da ação executiva, a qual, por 

conseguinte, é, em sua existência e em seu exercício, independente do crédito. 

A ação executiva não somente nasce com o título, mas tem 

unicamente nele seu fundamento jurídico. Uma vez constituído o ato jurídico, 

ele se separa de sua base material, dos motivos pelos quais foram proferidos 

ou das razões pelas quais a lei lhe reconhece sua força executiva, e adquire a 
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virtude de dar origem a um direito existente por si próprio. Esse novum ius vive 

de uma vida própria, não associada à do crédito nem influenciada por suas 

vicissitudes; permanece íntegro, enquanto não se elimina o título executório. 

Assim, além de supérflua é irrelevante qualquer prova do crédito: 

o título basta para a existência da ação executiva. Nenhum fato extintivo do 

crédito pode impedir diretamente a execução enquanto subsistir formalmente 

intacto o único requisito da ação executiva, o título. Todavia, sua autonomia 

não é absoluta, na medida em que pode o devedor pretender sua anulação, 

devendo para tanto promover ação autônoma. (RODRIGUES, 2002) 

“Tudo isso pode resultar em que se leve a efeito uma 

execução na carência do crédito. A lei tolera esse risco 

para possibilitar que, existindo o crédito, tenha realização 

mais rápida e solícita, independentemente de sua 

declaração; mas justamente por isso só reconhece força 

executória aos atos que tornem sumamente provável sua 

efetiva existência. Nessas condições, o perigo a que 

naturalmente se aventura com essa rigorosa disciplina 

reduz-se a casos relativamente pouco numerosos e, para 

esses, poder-se-á restabelecer o equilíbrio por iniciativa 

do devedor.” (RODRIGUES, 2002, p.76) 

 

A lei atribui ao título executivo uma eficácia abstrata. Emancipa-se 

a tutela executiva de toda conexão com o seu objetivo e permanece 

condicionada só ao requisito formal do título e está assim isenta da 

necessidade de verificar, se, no caso, será realmente aquele o objetivo que se 

atingirá. 
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2.1.3 – Outras teorias acerca da natureza jurídica do título 

executivo  

 

Para outra corrente de juristas o título executivo representaria ato 

de acertamento do direito material. Com efeito, para os seguidores dessa 

teoria, o acertamento constituiria um antecedente necessário e imprescindível 

ao processo executivo. O título possuiria uma eficácia “certificante” que atuaria 

antes e fora da execução. À ação seria conferida uma aptidão potencial ao 

exercício da via executiva. 

Essa é a Teoria de Carlos Furno, adotada na Itália, entre outros, 

por Mandrioli apud Fux (2008), para quem o título executivo é um ato de 

acertamento contido num documento que, no seu complexo constitui a 

condição necessária e suficiente para proceder a execução forçada. 

Rodrigues (2002) visualiza no título executivo uma representação 

documental do direito subjetivo, do qual se pretende a realização pelas formas 

executivas. Ressalta que o órgão executivo examina o título executivo não 

como um meio de prova do crédito, mas sim como um pressuposto legal da 

própria atividade. 

Para esse autor o ato jurídico não reveste relevância no 

paradigma funcional próprio do título executivo. O que constitui o objeto da 

cognição do órgão executivo não é nunca o ato jurídico, de onde se conclui que 

o órgão executivo conhece apenas da mera regularidade formal do 

“documento-título executivo” e não também da validade do ato. 

Acentua que uma é a função típica do título executivo no interior 

da execução forçada e outra é a eficácia própria do ato jurídico subjacente no 

âmbito do procedimento de cognição. Uma é a verificação que o órgão da 

execução opera sobre o título executivo, e outra é o acertamento que o juiz da 

cognição realiza acerca do direito substancial. 
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2.2 – Títulos Executivos Judiciais e Extrajudiciais 

 

As Leis 11.232/05 e 11.382/06 diferenciaram o procedimento 

executivo no que diz respeito à execução dos títulos judiciais e execução dos 

títulos extrajudiciais, vez que, quanto à primeira, a execução realiza-se como 

fase subseqüente a uma fase cognitiva, sem novo processo e nova citação. 

Diante de requerimento do credor determina o juiz penhora de bens do 

devedor, abrindo-lhe prazo de 15 (quinze) dias para eventual impugnação à 

execução (art. 475-J do CPC). 

Já na execução de título executivo extrajudicial, o devedor é 

citado para satisfazer a obrigação, em 3 (três) dias e desde logo, querendo, 

apresentar embargos, no prazo de 15 (quinze) dias. Não verificado o 

pagamento realiza-se penhora e demais atos expropriativos (arts. 652 e 738 do 

CPC).  

Em ambos os procedimentos, a ação impugnativa do devedor não 

ostenta efeito suspensivo imediato, a não ser que o juiz lhe atribua esse feito, 

presentes a relevância da fundamentação e grave dano de difícil ou incerta 

reparação, que o prosseguimento da execução manifestamente possa causar 

ao devedor (art. 475-M e art. 739-A, § 1º, do CPC). 

Dispõe o art. 475-N do CPC que são títulos judiciais: I – a 

sentença proferida no processo civil que reconheça a existência da obrigação 

de fazer, não fazer, entregar coisa ou pagar quantia; II – a sentença penal 

condenatória transitada em julgado; III – a sentença homologatória de 

conciliação ou de transação, ainda que inclua matéria não posta em juízo; IV – 

a sentença arbitral; V – o acordo extrajudicial, de qualquer natureza, 

homologado judicialmente; VI – a sentença estrangeira, homologada pelo 

Superior Tribunal de Justiça; VII – o formal e a certidão de partilha, 

exclusivamente em relação ao inventariante, aos herdeiros e aos sucessores a 

título singular ou universal. 

Outros dispositivos legais do Código também aludem a títulos 

executivos judiciais. Por exemplo, no procedimento monitório, a decisão que 

concede o mandado de cumprimento torna-se título executivo judicial se não 
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houver embargos ou se estes forem rejeitados (art. 1.102c, caput e § 3º, do 

CPC).  

Estabelece o art. 475-N, parágrafo único, do CPC, que nos casos 

dos incisos II, IV e VI, o mandado inicial (art. 475-J) incluirá a ordem de citação 

do devedor, no juízo cível, para liquidação ou execução conforme o caso. Aqui 

há exceção à regra de que os títulos judiciais franqueiam a execução forçada 

independentemente de nova ação e sem citação do devedor. Realizada a 

citação, segue-se o mesmo procedimento do cumprimento de sentença. 

A abstração própria dos títulos executivos (no sentido de não ser 

possível ao juiz indagar acerca da existência do direito material no curso da 

execução forçada) aqui não teria aplicação, porque, segundo essa doutrina, a 

decisão antecipatória pode a qualquer momento ser revogada ou modificada 

em decisão fundamentada (art. 273, § 4º, do CPC). 

Ademais os títulos executivos são taxativamente designados pela 

norma jurídica, mas, no caso de decisão liminar, a realização da execução não 

depende de definição legal, mas de averiguação judicial, sendo o juiz, e não a 

norma jurídica, que define quem é merecedor de tutela executiva. 

Entender e guardar coerência com as idéias fixadas até agora, 

respeitosamente, que a máxima nulla executivo sine titulo, prevalece também 

no que diz respeito às decisões antecipatórias de tutela. 

O título executivo extrajudicial independe de qualquer 

manifestação prévia da Justiça, porque se concebeu o processo executivo 

como de incompleta cognição, para atender à eficácia que se atribui ao título. O 

Estado admitiu que se supunha que a futura sentença seja favorável quanto à 

cognição, o que fez antecipada a execução. Antecipa-se, mas o julgamento 

desfavorável ao título, nos embargos, tudo dissipa. (FUX, 2008) 

Os títulos executivos extrajudiciais surgiram da necessidade de 

simplificação imposta pelo interesse geral na satisfação dos créditos, vez que 

passaram a ter a mesma eficácia de uma sentença condenatória. 

Dispõe o art. 585 do CPC que constituem títulos executivos 

extrajudiciais: I – a letra de cambito, a nota promissória, a duplicata, a 

debênture e o cheque; II – a escritura pública ou outro documento público 
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assinado pelo devedor; o documento particular assinado pelo devedor e por 

duas testemunhas; o instrumento de transação referendado pelo Ministério 

Público, pela Defensoria Pública ou pelos advogados dos transatores; III – os 

contratos garantidos por hipoteca, penhor, anticrese e caução, bem como os de 

seguro de vida; IV – o crédito decorrente de foro e laudêmio; V – o crédito, 

documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de 

encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio; VI – o crédito 

de serventuário da justiça, de perito, de intérprete, ou de tradutor, quando as 

custas, emolumentos ou honorários forem aprovados por decisão judicial e VII 

– a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, correspondente aos créditos 

inscritos na forma da lei. (FUX, 2008) 

Dispõe, ainda, o art. 585, VII, do CPC que são títulos executivos 

extrajudiciais todos os demais títulos a que, por disposição expressa, a lei 

atribuir força executiva. O elenco é vasto e é inútil tentar encontrar qualquer 

elemento comum nas opções legislativas, como anotou Araken de Assis. 

Compete ao legislador, por exclusivas razões de política legislativa, guindar 

essa ou aquela categoria de atos ou fatos à condição de títulos executivos. 

 

2.3 – Atributos da Obrigação Retratada no Título Executivo 

 

Dispõe o art. 580 do CPC, que a execução pode ser instaurada 

caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível, 

consubstanciada em título executivo. Estabelece o art. 586 do CPC que a 

execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação 

certa, liquida e exigível. Já o art. 618, I, do CPC preceitua que é nula a 

obrigação se o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação 

certa, liquida e exigível. 

A redação atual desses dispositivos conferida pela Lei 11.382/06 

corrigiu antigo equívoco contido na redação originária que aludia a título 

líquido, certo e exigível. De fato, não é o título que possui esses atributos, mas 

a obrigação nele retratada. 
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A execução se caracteriza como um processo de finalidade 

eminente prática e objetiva, dispondo de meios para realização do direito e não 

para o acertamento de sua natureza ou existência, ou individualização do bem 

devido, ou ainda estabelecimento da quantidade de bens. É preciso conhecer, 

desde logo, a natureza e medida do sacrifício a ser imposto ao patrimônio do 

devedor. Os meios executivos têm sua adequação pautada justamente por 

esses predicados do direito retratado no título. (FUX, 2008) 

Costuma-se assim diferenciar os requisitos formais dos requisitos 

substanciais do título executivo. 

Os primeiros dizem respeito à existência do título. Só será título 

executivo aquele documento que assumir a forma expressamente prevista em 

lei. A duplicata não aceita, por exemplo, só será considerada título executivo 

se, cumulativamente, tenha sido protestada, esteja acompanhada de 

documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria e o 

sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas 

condições e pelos motivos cabíveis (art. 15, II, “a”, “b” e “c”, da Lei 5.474,de 

18.07.1968). 

Já os requisitos substanciais dizem respeito ao direito retratado 

no título, ainda assim sob uma angulação estritamente processual, i.e., sem se 

perquirir sobre a real existência da obrigação mesma. São requisitos 

substanciais do título executivo a certeza e a liquidez. A exigibilidade, como 

será visto adiante, embora também constitua atributo da obrigação retratada no 

título, não constitui requisito substancial dele. 

Atendido os requisitos formais e substanciais do título a via 

executiva torna-se adequada, sob a angulação do interesse de agir (art. 267, 

VI, do CPC). 

O juiz, após ter concluído que determinado documento é titulo 

executivo sob o aspecto formal, para desencadear os atos materiais diante do 

catálogo de meios processuais existentes, deve identificar, no conteúdo do 

título, os titulares ativo e passivo da relação jurídica obrigacional, a espécie de 

obrigação e seu objeto, a quantidade de bens devidos e se direito é atual, ou 

seja, se pode ser exigido. 
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2.3.1 – Certeza 

 

O conceito aqui prende-se a indispensabilidade de que os 

elementos do (possível) direito sejam perfeitamente conhecidos. Será certo um 

direito, se definidos os seus sujeitos ativo e passivo, a natureza da relação 

jurídica obrigacional e o seu objeto. No Direito Processual Civil as espécies de 

execução forçada determinam-se justamente pela natureza do direito 

exeqüendo. 

Segundo Calamandrei (1982) a “simples leitura do escrito deve 

pôr o juiz em condições de saber quem seja o credor, quem seja o devedor, 

qual seja o bem devido (...)”. Certeza do crédito é a ausência de dúvida quanto 

à sua existência, tal como está no título executivo. O objeto e o responsável 

hão de estar delineados no título. 

Corretamente explica Bedaque que: 

“Obrigação e objeto de natureza ‘certa’ é a que está no 

título, enquanto fato jurídico que lhe dá origem. A 

existência do título importa, por conseguinte, a afirmação 

de que, substanciando-se nele um fato de individualidade 

(natureza) conhecida, há uma como que ‘certeza’, não da 

existência da obrigação, mas da natureza da ‘obrigação 

hipoteticamente desenhada’. Nesse sentido, pois, é lícito 

pensar que há, no título executivo, uma ‘obrigação ou 

direito certo’, ou seja, o título executivo inculca ‘com 

certeza’, a individualidade da obrigação e de seu objeto, 

conquanto nada diga quanto à sua existência”. 

(BEDAQUE, 2004, p.101) 

 

Estabelece o art. 889, caput, do CC que deve o título de crédito – 

e a disposição estende-se aos títulos executivos - conter a data da emissão, a 

indicação precisa dos direitos que confere, e a assinatura do emitente. 
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2.3.2 – Liquidez 

 

A liquidez resulta na quantificação do objeto do direito a que se 

refere o título executivo. O direito retratado no título há de conter a indicação de 

uma quantidade determinada (ou determinável) de bens. Esse atributo diz 

respeito apenas aos direitos e obrigações que tenham por objeto coisas 

fungíveis (crédito em dinheiro ou obrigações de dar coisas determinadas pelo 

gênero e quantidade – art. 629 do CPC), não se concebendo quanto aos 

direitos que têm por objeto uma coisa certa, ou quanto às obrigações de fazer 

ou não fazer. Quanto a estes o predicado da certeza do direito cumpre por si só 

toda a tarefa de fixar com precisão os contornos da execução, indicando o bem 

a ser constrito ou a conduta devida. 

Segundo Bedaque (2004), a dívida é líquida quando a 

importância se acha determinada em todos os seus elementos de quantidade 

(dinheiro) e qualidade (coisas diversas do dinheiro). 

Bedaque ressalta que liquidez significa: 

“(a) em primeiro lugar, ter mensuração definida, isto é, 

mais do que se referir apenas à determinação da 

quantidade de coisas, diz respeito também à indicação de 

extensão, volume, medida, enfim, a grandeza ou ao 

tamanho daquilo que deve ser prestado (p.ex., coisas a 

serem entregues, dinheiro devido, atividade a ser 

prestada etc.); (b) em segundo lugar, diz-se também que 

há liquidez quando o objeto da obrigação é determinável, 

como quando se exige a realização de simples cálculos 

para a aferição do quantum debeatur, hipótese em que 

bastará ao exeqüente, a teor do que dispõe o art. 475-B 

do CPC, instruir seu pedido com memória discriminada e 

atualizada do crédito; (c) por fim, falta liquidez, ainda, 

quando ausente a individuação do objeto devido”. 

(BEDAQUE, 2004, p. 118) 
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A certeza determina a natureza da relação jurídica e o objeto 

devido (quid debeatur), ao passo que a liquidez fixa a quantidade devida 

(quantum debeatur), completando a individualização do direito e de seu objeto. 

A quantia ou quantidade não precisa estar determinada, desde 

logo, no título. Basta que seja determinável, por meio de meras operações 

aritméticas. O título executivo deve fornecer todos os elementos para que, 

mediante simples cálculos, seja encontrado o número de unidades pela qual a 

execução se fará. 

Tratando-se de título extrajudicial este há de ser sempre líquido. 

Já se for título judicial, poderá haver a necessidade de se lhe agregar o atributo 

da liquidez, (situação de pedido genérico, art. 286 do CPC), o que deverá ser 

feito por liquidação de sentença, por meio de arbitramento ou por artigos (art. 

475-A; art. 475-C a art. 475-H do CPC). Tendo o autor formulado pedido certo 

e determinado, é vedado ao juiz proferir sentença ilíquida (art. 459, parágrafo 

único, do CPC). 

Manifesta-se Rodrigues (2002) acerca da liquidez exigida pelo 

microssistema dos Juizados Especiais, mas cujas lições estendem-se ao 

processo de execução por quantia certa contra devedor solvente disciplinado 

pelo Código de Processo Civil. 

 

2.3.3 – Exigibilidade 

 

Todos os requisitos formais e substanciais encontram-se 

presentes para sua perfeita identificação como título executivo. O ato-

documento com eficácia executiva independe de qualquer outro requisito legal 

para existir e tornar adequada a via executiva. Nesse passo, a exigibilidade não 

interfere na existência do título. Não constitui requisito intrínseco, como a 

certeza e a liquidez. Enfim, é estranha ao conceito e à configuração do título 

executivo. 

A exigibilidade, enquanto atributo da obrigação concerne à 

necessidade concreta da jurisdição; o título executivo diz respeito à adequação 

da via procedimental. 
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Para Fux (2008), “a exigibilidade prende-se à condição da ação 

executiva, que se realiza quando não existem impedimentos ao seu exercício. 

Esses impedimentos são a verificação da condição e outras no caso concreto.” 

Fux ensina que: 

“Inexiste necessidade concreta da jurisdição enquanto a 

obrigação não estiver vencida; por enquanto, é lícita ao 

obrigado a abstenção do adimplemento, pois o direito 

ainda não lhe exige qualquer prestação. A ação só 

nascerá quando houver uma vontade atual do direito (seja 

essa vontade a favor de quem deduz a pretensão ou de 

quem opõe resistência). Sem o requisito da atualidade, a 

vontade de lei não pode ser apreciada pelo juiz, pois ao 

suposto devedor não foi dada ainda a oportunidade de 

satisfazer voluntariamente a pretensão e o Estado, por 

um princípio ético e de economia, não deve desperdiçar 

energias e despesas talvez dispensáveis, impondo-lhe 

imprudentemente uma sujeição que possivelmente seria 

dispensável”. (FUX, 2008, p.50) 

 

A exigibilidade diz que é chegado o momento da satisfação da 

vontade concreta da lei, sem que haja mais qualquer impedimento legal. Ela 

concerne ao vencimento da dívida. Se a obrigação alcançou o termo ou se 

verificou a condição a cuja ocorrência a eficácia do negócio jurídico estava 

condicionada, é exigível, porque já está vencida. Refere-se ao momento a 

partir do qual o credor pode exigir o pagamento. 

Com efeito, dispõe o art. 572 do CPC que, quando o juiz decidir 

relação jurídica sujeita a condição ou termo, o credor não poderá executar a 

sentença sem provar que se realizou a condição ou ocorreu o termo. Ao 

requerer a execução, cumpre ao credor instruir a petição inicial com a prova de 

que se verificou a condição ou ocorreu o termo (art. 614, III, do CPC). 
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O art. 397, caput, do CC preceitua que o inadimplemento da 

obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o 

devedor. 

Mencione-se, por oportuno, a situação da chamada condenação 

para o futuro. Dispõe o art. 290 do CPC que, quando a obrigação consistir em 

prestações periódicas, considerar-se-ão elas incluídas no pedido, 

independentemente de declaração expressa do autor; se o devedor, no curso 

do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las, a sentença as incluirá na 

condenação, enquanto durar a obrigação. 

Essa hipótese legal, apenas reafirma que a exigibilidade é 

atributo da obrigação, mas totalmente estranha ao título executivo. De fato, 

transitando em julgado semelhante sentença, o título executivo reúne os 

elementos formais e substanciais para que se repute existente. Mas ainda não 

é exigível, quanto às prestações futuras, não vencidas. Falta-lhe, em relação a 

essas a exigibilidade, o que conduz à falta de interesse de agir, por ausência 

de necessidade da tutela jurisdicional. (MARINONI, 2007) 

Assim, o título executivo, atendidos seus requisitos formais e 

substanciais, torna adequada a via executiva (interesse-adequação). A 

exigibilidade evidencia a necessidade de atuação da jurisdição (interesse-

necessidade). A existência do título executivo associado à exigibilidade da 

obrigação nele retratada complementam-se para atender o interesse de agir do 

credor, em suas modalidades adequação e necessidade (art. 267, VI, do CPC). 

 



 34

 

CAPÍTULO III 

DA EXECUÇÃO CIVIL 

 

3.1 – Execução, cognição e contraditório 

 

A execução civil, como técnica processual destinada a cumprir 

uma das funções jurisdicionais do Estado, assenta-se sobre vínculo jurídico de 

Direito Público que une órgão jurisdicional, credor e devedor (relação jurídica 

processual), cuja finalidade (satisfação) é gizada pelo sistema. As partes, na 

execução civil, a exemplo de qualquer outra espécie de processo, possuem 

poderes, faculdades, deveres, obrigações e ônus. 

Segundo Liebman (1980), são sujeitos interessados no 

contraditório instaurado perante o juiz, em estado de sujeição ao poder 

exercido por este. Esse conceito mostra-se importante na medida em que 

ressalta o aspecto participativo das partes em qualquer espécie de processo. 

A dialética processual autoriza que os sujeitos interessados 

provoquem a atuação da jurisdição, a fim de esta, enquanto legítimo exercício 

do poder estatal, seja realizada de maneira adequada, tempestiva e eficaz. 

Logo, é imanente a qualquer relação jurídica processual instaurada num 

Estado Democrático de Direito, que ela se desenvolva em contraditório. 

Impensável, no estadual estágio da Ciência Processual, processo que sonegue 

às partes a paridade de armas. (FUX, 2008) 

As partes não são meros objetos destinatários dos provimentos 

jurisdicionais. Tem poderes e faculdades que lhes garantem posições ativas e 

participativas no desenvolvimento do procedimento. 

Como o procedimento executivo desenvolve-se em direção à 

plena realização da finalidade buscada pelo sistema, as partes perante as 

quais a sucessiva cadeia de atos executivos se realiza, podem pleitear ou se 
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contrapor às medidas executivas. Têm direito de solicitar ao órgão jurisdicional 

que a execução se realize dentro dos quadrantes da legalidade. Em última 

análise, não há que se falar em interesse do credor ou do devedor, mas 

interesse do Estado em que a execução se ultime legitimamente. 

Segundo Watanabe (2000), a cognição na execução civil revela-

se de forma mais tênue e rarefeita, sendo mesmo eventual. Como a estrutura 

do processo de execução é, em regra, avessa a discussões ao redor da 

relação jurídica material subjacente ao título executivo, porque já ocorreu na 

fase de conhecimento antecedente, ou porque deva instaurar-se no âmbito de 

outra relação jurídica processual (embargos à execução de título extrajudicial 

ou impugnação à execução de título judicial), há limites a essas discussões, os 

quais, se não bem compreendidos, podem distorcer o adequado manejo da 

técnica processual executiva. 

Nesses termos, as exceções ou objeções de pré-executividade, 

que com tanta freqüência são opostas nas execuções civis, visando a 

supostamente discutir aspectos relativos aos pressupostos processuais e às 

condições da ação, ou mesmo excepcionalmente ao próprio direito material, 

devem ser analisadas sem se olvidar a estrutura em que se encontram 

inseridas. 

A “cognição permitida” na execução civil, se é hábil para coibir 

iniciativas indevidas de devedores, como já mencionado, obviamente não pode 

autorizar atitudes semelhantes de credores. Realmente, a estrutura de cadeia 

fechada e de desfecho único próprios da execução civil, ao abolir qualquer 

forma de instrução processual em seu interior, impede igualmente qualquer 

tentativa do credor nesse sentido. 

Enfim, sem dúvida alguma existe contraditório na execução civil, o 

que conduz igualmente à conclusão de que o juiz exerce cognição em seu 

interior, mas com as condicionantes próprias dessa técnica processual. 
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3.2 – Execução civil e inadimplemento 

 

Costuma-se situar o inadimplemento – e assim o fez Código de 

Processo Civil, nos termos do arts. 580-582 – como o segundo requisito, ao 

lado do título executivo, para realizar qualquer execução. Tratar-se-ia, assim, 

de requisito atinente à admissibilidade da execução. (FUX, 2008) 

Todavia, o inadimplemento, isto é falta de cumprimento da 

obrigação tal qual retratada no título executivo, diz respeito à extinção da 

obrigação e constitui motivo de “improcedência” da demanda executiva. 

Se dissesse respeito à admissibilidade da execução, dele o juiz 

poderia conhecer de ofício. Todavia, segundo sistemática do Direito Processual 

Civil vigente deve ser alegado pelo devedor na impugnação à execução (art. 

475-L, VI, do CPC) ou nos embargos à execução (art. 745, V, do CPC). 

Excepcionalmente, a jurisprudência tem admitido sua alegação no 

interior da própria execução, independentemente de ação autônoma – 

impugnação ou embargos – desde que comprovado de plano e prescinda para 

sua análise de dilação probatória.  

Ressalta Guerra (2003) que quem “recebeu o que lhe era devido 

já não tem o direito material que alega e isso é matéria atinente ao mérito de 

pretensão; ocorrido o adimplemento, quem era credor já não o é mais e a sua 

pretensão a receber pela segunda vez não merece ser satisfeita pela via 

executiva nem por qualquer outra, em qualquer tempo.” 

O inadimplemento não é requisito de admissibilidade da 

execução, mas diz respeito ao seu próprio mérito. Uma vez comprovado o 

adimplemento da obrigação cessa a eficácia do título executivo, não por 

nulidade deste, e sim porque a obrigação nele retratada estará satisfeita. A 

execução deverá ser extinta, na forma do art. 794, I, do CPC. Nessa atividade, 

remarque-se, o juiz tangencia a relação jurídica material. Não adentra em sua 

análise, porque o núcleo da execução é título, não a relação obrigacional nele 

representada, que pode nem mesmo existir. 
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3.3 – O objeto da execução 

 

É bastante controvertida a existência de lide na execução. 

Liebman (1980), por exemplo, diz que o objeto do processo de execução não é 

a lide. O pedido do credor, segundo entende, está baseado no título executivo, 

que determina a regra sancionadora que deve ser efetivada, não cabendo ao 

juiz julgar e sim realizar as atividades decorrentes do conteúdo do título. O 

pedido do credor visa a produzir essas atividades e a tarefa do juiz consiste em 

realizá-las. 

Toda demanda possui, sem dúvida alguma, lide. Nas ações 

cognitivas, no julgamento da lide, o juiz analisará a existência ou inexistência 

da relação jurídica de direito material que envolve as partes e cuja afirmação in 

status assertionis permitiu o acionamento da jurisdição até a prolação do 

pronunciamento jurisdicional de mérito. 

Ao proferir uma sentença condenatória o juiz atesta a existência 

da relação jurídica de direito material e lhe agrega eficácia executiva, ao 

predispor a incidência dos meios executivos, caso o devedor não satisfaça o 

direito do credor ora reconhecido em sentença. (GUERRA, 2003) 

Na execução civil, as coisas se passam de maneira diversa. O 

título, como condição necessária e suficiente à execução, autoriza o juiz a 

determinar o desencadeamento de atos de agressão sobre a esfera patrimonial 

do devedor. A abstração impede qualquer deliberação acerca do direito 

material, vez que a criação do título “destaca” deste o direito material 

supostamente existente. 

A pretensão do credor, na execução, é a satisfação do seu 

crédito, com base no título executivo. Diz o art. 646 do CPC que: “A execução 

por quantia certa tem por objeto expropriar bens do devedor, a fim de satisfazer 

o direito do credor (art. 591)”. Se no processo de conhecimento o pedido é 

atendido em sentença, na execução o pedido (satisfativo) é atendido mediante 
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atos materiais. A sentença apenas atesta que a realização destes satisfez o 

direito do credor. 

A satisfação da obrigação, seja pelo pagamento realizado no 

curso da execução, seja pela expropriação de bens com reversão de dinheiro 

em quantia suficiente ao pagamento do credor, é o meio normal de extinção da 

execução. Nesse passo, o juiz ao proferir a sentença de acordo com o art. 794, 

I, do CPC, simplesmente declarará que o direito do credor, tal qual retratado no 

título, foi satisfeito. (GUERRA, 2003) 

Segundo Fux (2008), a existência ou inexistência da relação 

jurídica material é tema específico e próprio dos embargos à execução de título 

extrajudicial ou da impugnação à execução (cumprimento de sentença). 

Nessas ações abrir-se-á amplo debate acerca da real existência do direito do 

credor. Já, na execução, tal existência é indiferente para abortar a eficácia do 

título executivo. Sua base sustentadora só será retirada quando passar em 

julgado pronunciamento jurisdicional proferido nos embargos ou na 

impugnação declarando inexistente o vínculo obrigacional entre as partes. 

O devedor após a extinção da execução pode perfeitamente 

mover ação visando demonstrar a inexistência da relação jurídica material 

creditícia e pleitear a repetição dos valores pagos, a teor do art. 574 do CPC, 

que dispõe: “O credor ressarcirá ao devedor os danos que este sofreu, quando 

a sentença, passada em julgado, declarar inexistente, no todo ou em parte, a 

obrigação, que deu lugar à execução”. Pretensão visando à repetição do 

pagamento indevido arrima-se, igualmente, no art. 876 e seguintes do CC. 

Entendimento em contrário não explica como pode o devedor 

promover ação anulatória de arrematação, mesmo após a extinção da 

execução, visando a invalidar o ato expropriatório (art. 486 do CPC). 

Logo, o pronunciamento jurisdicional proferido com base no art. 

794, I, do CPC, é sentença. Dá ensejo à formação de coisa julgada formal, 

impedindo a rediscussão do decidido no âmbito daquela relação jurídica 

processual. (GUERRA, 2003) 
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Por outro lado, sendo sentença o recurso cabível contra esse 

pronunciamento é a apelação (art. 513 do CPC). Todavia, não transita 

materialmente em julgado, não produzindo coisa julgada material. Via de 

conseqüência, não se mostra adequada a ação rescisória visando à sua 

invalidação. (FUX, 2008) 

 

3.4 – Diversas classificações da execução civil 

 

Neste subitem são analisadas as principais classificações da 

execução civil. Trata-se de tema relevante aos objetivos deste ensaio. Seu 

estudo permite a adequada compreensão e manejo da execução civil.  

Sob outro enfoque, a incursão pelas diversas classificações da 

execução civil constituirá supedâneo para reforçar nossos argumentos em prol 

de uma direção mais efetiva desse instrumento processual por parte dos 

magistrados. 

Nesse aspecto, alguns conceitos merecem ser revisitados e 

adaptados à sociedade atual e à sua realidade, a qual nem sempre coincide 

com a realidade estática das normas processuais. 

 

3.4.1 – Execução direta e execução indireta 

 

Tradicionalmente, a execução realiza-se mediante propositura de 

ação executiva que dá nascimento ao processo de execução ou mediante 

requerimento do credor que inaugura fase executiva em processo sincrético, 

cujas medidas típicas voltadas à alteração do mundo empírico para satisfazer o 

direito do credor são do tipo sub-rogatórias, isto é, o Estado-juiz diante da 

resistência do obrigado em cumprir sua prestação substitui sua vontade por 

atos materiais, a fim de que se alcance o mesmo resultado do adimplemento 

ou o máximo a ele equivalente. (FUX, 2008) 
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Nessas situações, atos de apreensão enlaçam na execução bens 

do devedor a fim de que sejam expropriados visando à satisfação do credor, na 

execução civil por quantia certa contra devedor solvente (arts. 475-B, 475-J e 

arts. 646-724 do CPC). Ou então, o devedor é desapossado dos bens devidos, 

a fim de que sejam entregues ao credor, na execução para entrega de coisa 

(arts. 621-631 do CPC). Ou, ainda, realizam-se atos materiais que substituem a 

conduta do devedor, que não fez o que estava obrigado ou fez aquilo que 

estava vedado, na execução de obrigação de fazer ou não fazer (arts. 632-645 

do CPC). Os meios executórios incidentes na espécie são respectivamente: a 

expropriação (art. 647 do CPC), o desapossamento (art. 625 do CPC) e a 

transformação (arts. 634 e 644 do CPC). Trata-se da chamada execução 

direta. 

Na execução direta, a satisfação é obtida mediante a aplicação 

dos meios executórios sub-rogatórios, incidentes diretamente sobre os bens do 

devedor; na execução indireta a satisfação se realiza pela própria conduta do 

devedor, que é estimulado a romper o estado de inércia em que se encontra, 

sob o receio de mal maior. 

 

3.4.2 – Execução forçada 

 

A idéia de execução forçada, em regra, vincula-se à de ação 

executiva, processo executivo e medidas sub-rogatórias. Agindo 

independentemente e até mesmo contra a vontade do obrigado, os atos 

executivos atuam diretamente sobre o patrimônio do devedor visando a 

satisfazer o direito do credor (execução direta). Nesse passo, execução forçada 

tem o sentido de efetiva agressão patrimonial.  

Dela, via de regra, se excluíam as sanções ou medidas 

coercitivas como a multa e a prisão civil. Todavia, como superiormente defende 

Marcelo Lima Guerra, não se pode olvidar que as medidas de coerção atuam 

dentro de relação jurídica processual e são desencadeadas por ato de 
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autoridade estatal. Logo, estão cunhadas pela mesma característica que as 

medidas sub-rogatórias, qual seja, a estatalidade e inevitabilidade do poder 

jurisdicional. Também elas se voltam à satisfação, mas por via indireta, não 

sobre o próprio patrimônio e substituindo a vontade do devedor inadimplente, 

mas através dessa mesma vontade, reconduzindo-a aos caminhos da 

legalidade. O cumprimento da obrigação, apesar de realizado pelo próprio 

devedor, é motivado por ordem judicial. (SANTOS, 2006) 

Possuem, enfim, as medidas de coerção todas as notas 

características que igualmente marcam as medidas sub-rogatórias: realizam-se 

dentro de um processo, com as garantias constitucionais imanentes, mediante 

ordem judicial e são voltadas à satisfação, ainda que por técnicas processuais 

diferenciadas. 

Esse posicionamento afigura-se correto, especialmente num 

sistema jurídico como o nosso que cada vez mais aproxima as medidas sub-

rogatórias das coercitivas, às vezes sem estabelecer entre elas hierarquia ou 

importância. De fato, viu-se que nas ações visando ao cumprimento de 

obrigação de fazer ou não fazer, juiz para a efetivação da tutela específica ou 

obtenção do resultado prático equivalente determina “as medidas necessárias”, 

tais como “imposição de multa por tempo de atraso, busca e apreensão, 

remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de 

atividade nociva, se necessário com requisição de força policial” (art. 461, § 5º, 

do CPC). 

Praticando o devedor ato atentatório à dignidade da justiça o juiz 

aplicará contra ele multa em montante não superior a 20% (vinte por cento) do 

valor atualizado do débito em execução, que reverterá em proveito do credor, 

exigível na própria execução (arts. 600 e 601, caput, do CPC). 
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3.4.3 – Execução específica e execução genérica 

 

Costuma-se diferenciar execução específica de execução 

genérica, ou por expropriação. 

A execução diz-se específica quando visa a satisfazer o credor 

com a obtenção, no plano do processo e pela via coativa, da própria obrigação 

inadimplida. Assim, nas obrigações de entrega de coisa, de fazer ou de não 

fazer a execução visa a obter em favor do credor exatamente a entrega do bem 

ou a conduta (positiva ou negativa) prometida. Persegue o sistema o próprio 

objeto da obrigação. 

Excepcionalmente, não obtida por impossibilidade naturais ou 

jurídicas, então a obrigação específica converte-se em obrigação de dar ou 

entregar quantia certa, quando então estiverem frente à execução qualificada 

como genérica, ressarcitória ou inespecífica. (FUX, 2008) 

Na obrigação de dar ou entregar quantia em dinheiro a execução 

tem por finalidade constranger patrimônio, aliená-lo para só depois entregar ao 

credor o objeto da obrigação. O Estado-juiz não faz incidir, via de regra, 

medidas executivas sobre o próprio objeto da obrigação (dinheiro), mas se vale 

de meios expropriativos para atingi-lo. Com efeito, estabelece o art. 646, do 

CPC, que: “A execução por quantia certa tem por objeto expropriar bens do 

devedor, a fim de satisfazer o direito do credor (art. 591).” Excepcionalmente, 

consegue-se, desde logo, constrição sobre dinheiro, satisfazendo o credor. 

Guerra (2003) revela que a diferença entre execução específica e 

por expropriação sugere um desdobramento muito fecundo, que extrapola o 

interesse meramente técnico-processual pelas diversas espécies de processos 

executivos e seu cabimento, segundo a lei, para pôr em questão a própria 

efetividade do processo executivo. 

Atualmente, por força do art. 600, IV, do CPC (com a redação 

conferida pela Lei 11.382/2006), o devedor que for intimado e não indicar ao 

juiz, em 5 (cinco) dias, quais são e onde se encontram os bens sujeitos à 
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penhora e seus respectivos valores, pratica ato atentatório à dignidade da 

justiça, sujeitando-se à aplicação de multa no valor máximo de 20% (vinte por 

cento) do valor atualizado do débito em execução (art. 601 do CPC). 

Da mesma forma, pratica ato atentatório à dignidade da justiça o 

devedor que se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios 

artificiosos e resiste injustificadamente às ordens judiciais (art. 600, II e III, do 

CPC). 

Parece que, o conceito de execução específica e com olhos 

voltados ao sistema jurídico, merece sim ser ampliado para abranger também a 

obrigação de dar ou entregar quantia, nos termos e com as observações acima 

expendidas. 

A fungibilidade não constitui óbice a qualquer aproximação 

conceitual entre as obrigações em análise num gênero maior (tutela 

específica), porque a obrigação de entrega de coisa incerta (determinadas pelo 

gênero e quantidade), é fungível por natureza (art. 85 do CC), tal qual a 

obrigação de entrega de dinheiro. 

A execução de fazer e não fazer, de certa forma e em certa 

medida, também possuem a nota característica da fungibilidade, de tal sorte 

que, descumprida uma obrigação de não fazer, pode o devedor restaurar a 

ordem jurídica sendo obrigado ao cumprimento de uma obrigação de fazer. As 

medidas de apoio previstas no art. 461, § 5º, do CPC, autorizam essa 

conclusão. 

Portanto, a infungibilidade das obrigações tidas por específicas, 

não é o melhor critério para a afastar igualmente a tutela específica da 

obrigação de dar ou entregar quantia em dinheiro. (FUX, 2008) 

A imposição de medidas coercitivas (execução indireta), não é 

mais privilégio da execução visando à obtenção de condutas ou entrega de 

coisa, consoante já viu-se mais de uma vez ao longo deste trabalho, e, agora, 

também se aplica à execução por quantia certa contra devedor solvente. 
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O alargamento conceitual de execução específica faz com que o 

intérprete e o operador do direito, a exemplo do que se deu quando da 

Reforma do Código de Processo operada pela Lei 8.954/94 que deu nova 

redação ao art. 461 do CPC, não se contentem com respostas formais por 

parte do Estado-juiz. 

Tanto quanto a conversão em pecúnia é a última opção a ser 

adotada na execução para entrega de coisa ou nas obrigações de fazer ou não 

fazer, a suspensão da execução por quantia certa contra devedor solvente por 

“falta de bens penhoráveis” só pode ser concebida quando inexistirem 

caminhos possíveis e legítimos para serem seguidos na busca de patrimônio 

expropriável ou, preferencialmente, do próprio dinheiro devido. (FUX, 2008) 

Devem ser prestigiadas medidas que primeiramente penhorem 

dinheiro e, apenas no insucesso, então se parta para a penhora em outros 

bens. 

 

3.4.4 – Execução frutífera e execução infrutífera 

 

O ideal almejado através da execução é a produção dos 

mesmíssimos resultados que produziriam a satisfação voluntária do direito pelo 

próprio obrigado. A execução será, em cada caso, mais ou menos frutífera, 

caso o Estado consiga se aproximar tanto quanto possível da obtenção dos 

mesmos resultados que o adimplemento voluntário traria. 

Isso depende de uma série de circunstâncias, especialmente “da 

solicitude do órgão jurisdicional, da eficiente cooperação do exeqüente, das 

possibilidades do patrimônio do executado, da conduta leal deste e de tantos 

outros fatores; mas nem por isso se desnatura o seu objetivo específico, 

quando ela for menos frutífera”, como averbou Guerra (2003). 

A ausência de bens penhoráveis é causa legal de suspensão da 

execução (art. 791, III, do CPC). Às vezes existem bens, mas são excluídos da 

órbita executiva por expressas disposições legais que são estabelecidas em 



 45

atenção à dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF). O art. 649 do CPC 

considera absolutamente impenhoráveis vários bens. O bem de família é 

igualmente alijado das constrições judiciais (Lei 8.009/1990). Nesse terreno, o 

patrimônio do devedor permanecesse imune aos atos estatais. 

Respeitadas as disposições normativas que protegem o 

patrimônio do devedor contra os atos executivos e retratam, em última análise, 

aplicação de um princípio positivado em nosso sistema, que é o princípio da 

menor onerosidade ao devedor (art. 620 do CPC), a atenção do operador do 

Direito deve voltar-se contra qualquer conduta que esgote a eficácia da 

execução civil. A execução pode deixar de ser infrutífera e passar a ser frutífera 

diante da maneira pela qual o juiz direcione os atos executivos, em conexão 

direta com princípios jurídicos, especialmente os princípios próprios da 

execução. 

 

3.4.5 – Execução definitiva e execução provisória 

 

A execução qualifica-se como definitiva ou provisória conforme a 

estabilidade do título executivo. 

Estabelece o art. 475-I, § 1º, do CPC que é definitiva a execução 

da sentença transitada em julgado e provisória quando se tratar de sentença 

impugnada mediante recurso ao qual não foi atribuído efeito suspensivo. 

Dispõe o art. 587 que é definitiva a execução fundada em título 

extrajudicial; é provisória enquanto pendente apelação da sentença de 

improcedência dos embargos do executado, quando recebidos com efeito 

suspensivo (art. 739). Essa é a atual redação conferida pela Lei 11.382/2006. 

A redação anterior era a seguinte: “Art. 587. A execução é 

definitiva, quando fundada em sentença transitada em julgado ou em título 

extrajudicial; é provisória, quando a sentença for impugnada mediante recurso, 

recebido só no efeito devolutivo”. 
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A redação conferida pela Lei 11.382/2006, embora afaste as 

dúvidas existentes sobre ser definitiva ou provisória a execução de título 

extrajudicial, pendente apelação da sentença de improcedência dos embargos 

recebidos com efeito suspensivo, encontra-se contrária ao entendimento 

majoritário da jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, que 

possui Súmula nesse sentido: “Súmula 317. É definitiva a execução de título 

extrajudicial, ainda que pendente apelação contra sentença que julgue 

improcedentes os embargos”. A Lei 11.382/06 fez prevalecer anterior 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 

Assim, atualmente, tanto a sentença condenatória ainda não 

transitada materialmente em julgado, uma vez pendente de solução recurso 

desprovido de efeito suspensivo (recurso especial, recurso extraordinário etc), 

quanto a execução fundada em título executivo extrajudicial, ainda que 

pendente apelação contra sentença que julgue improcedentes os embargos à 

execução recebidos com efeito suspensivo, são execuções provisórias. 

Caso os autos encontrem-se em primeiro grau de jurisdição, a 

execução provisória processa-se desde logo nos mesmos autos. 

Caso encontrem-se no tribunal, o credor deve requer o 

processamento da execução provisória junto ao juízo de primeiro grau, 

instruindo sua petição com cópias autênticas das seguintes peças do processo, 

podendo o advogado valer-se do disposto no art. 544, § 1º, do CPC (as cópias 

são declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade 

pessoal): sentença ou acórdão exeqüendo, certidão de interposição do recurso 

não dotado de efeito suspensivo, procurações outorgadas pelas partes, 

decisão de habilitação se for o caso, e facultativamente, outras peças 

processuais que o credor considere necessárias (art. 475-O, § 3º, I, II, III, IV, V, 

do CPC). 

Preceitua o art. 475-O, do CPC que a execução provisória far-se-

á, no que couber, do mesmo modo que a definitiva, observadas as seguintes 

normais: I – corre por iniciativa, conta e responsabilidade do exeqüente, que se 

obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja 
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sofrido; II – fica sem efeito, sobrevindo acórdão que modifique ou anule a 

sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e 

liquidados eventuais prejuízos nos mesmos autos, por arbitramento; III – o 

levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem 

alienação de propriedade ou dos quais possa resultar grave dano ao executado 

dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e 

prestada nos próprios autos. 

No caso do inciso II do caput desse artigo, se a sentença 

provisória for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará 

sem efeito a execução (art. 475-O, § 1º). A caução a que se refere o inciso III 

do caput desse artigo poderá ser dispensada (art. 475-O, § 2º, I e II do CPC): 

quando nos casos de crédito de natureza alimentar ou decorrente de ato ilícito, 

até o limite de sessenta vezes o valor do salário-mínimo, o credor demonstrar 

situação de necessidade; nos casos de execução provisória em que penda 

agravo de instrumento junto ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior 

Tribunal de Justiça (art. 544), salvo quando da dispensa possa manifestamente 

resultar risco de grave dano, de difícil ou incerta reparação. 

 

3.4.6 – Execuções especiais 

 

Por razões de política legislativa, por exemplo, peculiaridades do 

direito material ou condição especial do credor ou do devedor – a satisfação do 

direito do credor pode ser processada segundo procedimento específico 

diverso daquele disciplinado pelo Código de Processo Civil para a execução 

por quantia certa (art. 646 e seguintes), como ocorre com a execução 

alimentícia (arts. 733-734 do CPC), a execução fiscal (Lei 6.830/1980), a 

execução contra a Fazenda Pública (arts. 730-731 do CPC) e execução de 

crédito hipotecário vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação (Lei 

5.741/1971). 
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As disposições especiais prevalecem sobre as disposições gerais 

do Código de Processo Civil. Todavia, na ausência de disposições específicas 

aplicam-se as regras deste último, desde que compatíveis com a sistemática 

do regramento específico. (MARINONI, 2007) 

 

3.4.7 – Execução por quantia certa contra devedor solvente e 

execução por quantia certa contra devedor insolvente 

 

Havendo bens suficientes para satisfazer o credor, ou a mera 

potencialidade de que essa situação exista, no que diz respeito à execução 

visando ao recebimento de quantia certa, o procedimento aplicável na busca 

desse resultado é aquele estabelecido pelo art. 475-J e seguintes do CPC, 

tratando-se de cumprimento de sentença, ou aquele gizado pelo art. 646 e 

seguintes do CPC, se a execução basear-se em título extrajudicial. 

Todavia, sendo o devedor insolvente, a execução realiza-se no 

interesse de vários credores e a satisfação sujeita-se aos procedimentos da 

execução por quantia certa contra devedor insolvente (art. 748 e seguintes do 

CPC), ou tratando-se de devedor empresário ou sociedade empresária às 

disposições da Lei 11.101/2005 acerca da falência. 

 

3.4.8 – Execução imprópria 

 

Nas demandas em que a sentença só por si proporcione à parte a 

proteção ao seu direito violado ou ameaçado de violação, por vezes, após o 

trânsito material em julgado são necessárias algumas medidas cartoriais para 

formalizar aquilo que o comando sentencial já realizara. (GUERRA, 2003) 

Trata-se de medidas que simplesmente exaurem a tutela 

jurisdicional já implementada e que só existem por razões de política 
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legislativa, especialmente para garantir publicidade e a própria observância do 

pronunciamento jurisdicional. 

Não se revestem de cunho sancionatório e satisfativo. Justamente 

por isso, não se trata propriamente de execução, no sentido técnico-

processual. Por essa razão costuma-se dizer que essas medidas constituem 

execução imprópria, tal como ocorre com a averbação da sentença de 

separação ou divórcio no assento de casamento, o registro do cancelamento 

ou transferência de imóvel junto à matrícula do cartório imobiliário etc. 

(GUERRA, 2003) 

Entendeu-se por bem alistar a chamada “execução imprópria” 

nesta parte do trabalho para demonstrar que não se trata, na verdade, de 

medida executiva. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O juiz tem o poder-dever de realizar imperativamente os 

comandos contidos nas regras processuais, visando a atingir a sobreposição 

de resultados entre o que garantem as normas de direito material (tutela 

material) e o que o Estado-juiz entrega a parte, através das técnicas 

processuais (tutela jurisdicional). Esse poder- dever trata-se de parcela de 

soberania estatal, que é delegada ao juiz. 

Até a edição da Lei 11.232/2005 a implementação das medidas 

executivas fazia-se através de nova ação, após a prolação de sentença 

condenatória. O sistema mantinha a divisão entre ações e processos de 

conhecimento e de execução, “encarcerando” as funções cognitiva e executiva 

em segmentos estanques e incomunicáveis. As raízes romanísticas de nosso 

ordenamento explicam essa rígida estrutura, o que redundou num sistema 

demasiadamente preocupado com a tutela do devedor e com o valor 

segurança jurídica, em detrimento da tutela do credor e do valor efetividade. Ao 

segmentar atividades cognitivas e executivas em dois processos estanques e 

incomunicáveis, nosso sistema jurídico marcava-se pela lentidão e ineficiência 

na outorga da tutela jurisdicional executiva. 

Através da execução civil, como ação executiva ou fase executiva 

em processo sincrético, volta-se à realização de uma das funções jurisdicionais 

do Estado, ou seja, da execução. Essa atividade a ser desempenhada pelo 

órgão jurisdicional visa a transformar a realidade fática por meio de atos 

materiais que atuarão diretamente sobre a esfera jurídica do devedor, 

independentemente e até mesmo contra sua vontade, a fim de que seja 

satisfeito o direito do credor. As partes, na execução civil, encontram-se em 

especial posição, na medida em que o credor tem o direito de ver efetivados 

todos os meios executivos necessários à plena satisfação do seu crédito. Já o 

devedor apenas suporta a investida estatal. O devedor sofre a execução. A 
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execução tem sua dinâmica voltada a “desfecho único”, ou seja, à satisfação 

do credor. 

A execução é direta quando medidas sub-rogatórias da vontade 

do devedor atuam diretamente sobre os bens deste. A execução é indireta 

quando medidas executivas atuam sobre a vontade do devedor, coagindo-o 

legitimamente a desenvolver a conduta a que estava obrigado. 

A execução qualifica-se como definitiva ou provisória conforme a 

estabilidade do título executivo. É definitiva a execução da sentença transitada 

em julgado e provisória quando se tratar de sentença impugnada mediante 

recurso ao qual não foi atribuído efeito suspensivo (art. 475-I, § 1o, do CPC). É 

definitiva a execução fundada em título extrajudicial; é provisória enquanto 

pendente apelação da sentença de improcedência dos embargos do 

executado, quando recebidos com efeito suspensivo (art. 587 do CPC). A 

execução provisória processa-se do mesmo modo que a definitiva e admite 

atos que importam alienação de domínio, regendo-se pelas regras previstas no 

art. 475-O do CPC. 
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