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RESUMO  
  

O presente estudo se propõe a abordar a execução judicial e extrajudicial, 
apresentando, assim, a possibilidade de buscar o conhecimento das espécies de títulos 
executivos judiciais extrajudicial alternando entre outras sanções a possibilidade de 
suspenção da Carteira nacional de Habilitação e Passaporte, apresentando conceito 
para mostrar as suas muitas espécies dentro do ordenamento jurídico. Verificar ainda 
a classificação dos títulos e princípios apresentados pela doutrina para que haja um 
melhor entendimento. Esta monografia foi desenvolvida através de pesquisas 
Jurisprudencial e bibliográfica acerca do tema apresentado, evidenciando em leituras 
de livros e artigos para criar uma alusão teórica sustentando, por meio de métodos 
dedutivo, histórico e comparativo. Quanto  a realidade no direito brasileiro,  à eficácia 
do sistema de execução, quando utiliza-se além destes meios coercitivos contra os 
devedores  , o credor na esperança de receber seus créditos, entra com uma demanda, 
passando por todas as fases no ordenamento jurídico e ao final a fase de execução, 
ao tempo que a execução acontece não se encontra bens  em nome do devedor, mas 
conhecido no ordenamento jurídico “ganha mas não leva” pois o mesmo  já teria tirado 
todos os bens  de seu nome, com intuito de não pagar, então esta nova modalidade 
trazida pelo art.139,IV do código de processo civil, poderá  ser benéfica ao credor, onde 
o devedor seja forçado a pagar sua dívida, por meios coercitivos com a  suspensão  da 
CNH e Passaporte.     
  
Palavras-chave: Processo de execução; Judicial; Extrajudicial.  
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SISCOUTTO, Nice de Oliveira. Judicial and Extrajudicial Execution. 40 p. 
Conclusion of Graduation (Law Degree) – Faculdade Cidade Verde (FCV), Maringá, 
2018.   

  
ABSTRACT  

  

The present study proposes to approach the judicial and extrajudicial execution, thus 
presenting the possibility of seeking knowledge of the types of judicial and extrajudicial 
executive titles with the possibility of suspending the National Qualification Portfolio, 
presenting concepts thus an indispensable member of the execution, in addition to 
showing its many species within the legal system. We will also verify the classification 
of the titles, presenting concepts, principles presented by the doctrine for a better 
understanding. This monograph was developed through Jurisprudential and 
bibliographical research on the presented theme, evidencing in reading of books and 
articles to create a theoretical allusion supporting, through deductive, historical and 
comparative methods. Bringing a chapter, where it demonstrates the expansion of the 
theme presented, its historical context principles, concepts and fundamentals.  
  
Keywords: Execution process; Judicial; Extrajudicial.   
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INTRODUÇÃO  
  

  

O presente trabalho de monografia vem apresentar alguns parâmetros da 

execução de títulos judicial e extrajudicial com breve passagem pela evolução 

histórica até os dias atuais. 

A busca no código de processo civil brasileiro é para se adequar aos novos 

tempos junto a uma sociedade de uma forma onde as lides possam ser efetivas, no 

cumprimento de solução de conflitos, para que não seja excessivo e nem brando, mas 

sim justo.  

Para tanto, apresenta-se a abrangência do processo de execução formas e à 

luz do CPC, com a distinção de procedimentos executórios, requisitos, oralidade 

demonstrando que os juristas, apreciadores da ciência do direito, passam a refletir a 

respeito da interpretação  que as execuções, seja eficiente, advindo para tanto meios 

coercitivos tais como suspensão do direito de dirigir entre outros .   

Apresenta -se como um processo autônomo elaborado por petição inicial que 

deve seguir regras do art.319 do CPC, tem como analise os princípios norteadores 

para a conclusa desta monografia, Para tanto, serão usados método analítico e 

explanatório, impossível se faz enfrentar todos os itens expostos aprofundada mente, 

Por isso, alguns tópicos apenas serão introduzidos, pois a intenção é ficar restrito ao 

tema, de execução com pedido de suspensão de CNH e Passaporte, com analise do 

art.139,IV , e analise jurisprudencial.  
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CAPÍTULO 1. DA EXECUÇÃO  
  

  

1.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA EXECUÇÃO  

  

  

Pode-se dizer que que a Execução se originou-se quando o ser humano se deu 

conta que não poderia fazer justiça com as própria mãos, ou melhor execução como 

afirma Humberto Theodoro Júnior, que  “Seus conflitos deveriam ser submetidos a 

julgamentos de autoridades pública, fez-se presente a necessidade de regulamentar 

a atividade da administração da justiça. E, desde então, surgiram a norma jurídica 

processuais.  

As leis primarias imputavam somente a realização das punições, como forma 

de resolver as demandas civis, assim solucionar os conflitos em questão. 

A execução começou com os  Romanos e foi passando gradualmente da fase 

da autotutela ao monopólio estatal da jurisdição, nesta época o devedor dava seu 

corpo como garantia o devedor trabalhava como escravo até que sua dívida fosse 

quitada, com o passar do tempo acabou que houve a humanização, o devedor pagava 

sua dívida com seus bens, a seguir vermos um pouco da história.  

  
Nas origens do direito de tradição romanística, só se chegava à 

prestação jurisdicional executiva depois de acertado o direito do credor 

por meio da sentença. Esta autorizava a intromissão do credor no 

patrimônio do devedor, mas isto reclamava o exercício de uma 4. nova 

ação – a actio iudicati. O exercício do direito de ação fazia-se, 

primeiramente, perante o praetor (agente detentor do imperium), e 

prosseguia em face do iudex (um jurista, a quem o praetor delegava o 

julgamento da controvérsia – iudicium). A sententia do iudex dava 

solução definitiva ao litígio (res iudicata), mas seu prolator não 

dispunha de poder suficiente para dar-lhe execução. Na verdade, a 

relação entre as partes e o iudex era regida por um modelo contratual, 

pois entendia-se que, ao ser nomeado o delegado do praetor, os 

litigantes se comprometiam a se submeter à sua sententia (parecer). 

7 Esse sistema judiciário era dominado por uma configuração 

privatística, inspirada em verdadeiro negócio jurídico. Falava-se, 

portanto, na Roma antiga, numa ordo iudiciorum privatorum, ou seja, 

numa ordem judiciária privada. Dentro desse prisma, somente por 

meio de outra ação se tornava possível obter a tutela da autoridade 

pública (imperium) para levar a cabo a execução do crédito 

reconhecido pelo iudex, quando o devedor não se dispunha a realizá-

lo voluntariamente. Daí a existência da actio iudicati, por meio da qual 

se alcançava a via executiva. Não existia, outrossim, o título executivo 
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extrajudicial, de modo que a execução forçada somente se baseava 

na sentença e apenas se desenvolvia por meio da actio iudicati 

(THEODOR JUNIOR, Humberto.p.41.2015)  

 

Entende-se que no direito e na tradição romanística, só teria a prestação jurisdicional 

depois que o credor tivesse seu direito já certo, então era autorizado que o credor poderia 

entrar no bem do devedor, então se teria uma nova ação onde havia um jurista indicado pelo 

praetor, o jurista não tinha autoridade suficiente para dar a execução então era feita por um 

modelo contratual, este ato jurídico era conhecido como negócio jurídico , e para ser um litigio 

publico só poderia acontecer por meio de outra ação, e assim o credito seria reconhecido , 

deste modo a execução seria forçada com base na sentença.  

Como expõem Humberto Theodoro, nos primórdios da execução, praticava-se 

barbares para fazer com que o devedor cumprisse o compromisso firmado com credor, 

então a execução primeira era de maneira privada depois procurava-se uma tutela do 

poder público, logo depois na idade media as formas de execução começou a mudar. 

Com o termino do Império Romano e a Era Cristã, com a posse do  poder na 

Europa pelos povos germânicos, tido como bárbaros, teve o retorno da execução 

privada sobre o devedor, sendo ponderado como o método mais certo.Com base na 

afirma Humberto Theodoro Júnior, a execução era realizada de forma que coagia o 

devedor  pelo credor, o devedor poderia fazer  reclamações perante o Judiciário:  

“A atividade cognitiva, portanto, era posterior à atividade executiva, a qual, por sua 

vez, não dependia de procedimento judicial para legitimar-se”. 

 

No princípio da Idade Média um retrocesso a fase de conhecimento do 
processo judicial de execução, o regime jurídico era excessivamente 
individualista, e o devedor sujeitava-se fisicamente ao cumprimento 
das obrigações, desse modo do ano 1000, aproximadamente a 
execução privada foi caindo no descrédito dos povos.Com grande 
percalços inconvenientes os juristas medievais engendraram um novo 
instituto que , mantendo o controle jurisdicional sobre a execução , 
pudesse satisfazer as necessidades jurisdicional sobre a execução, 
criou-se assim, a execution parata, que foi o germe do atual processo 
de execução. (THEODORO JÚNIOR, 1987, p. 83)  

 

Entende-se que nos tempos mais remotos da história, as execuções eram 

forçadas onde o devedor era coagido e ameaçado, em muitas execuções o devedor 

era coagido fisicamente ao cumprimento da obrigação.    
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1.2 EXECUÇÃO NO DIREITO BRASILEIRO     

  

  

O brasil por quatro momentos no ordenamento jurídico brasileiro, passou por 

grandes transformações e uma dela foi no código de processo civil brasileiro.  

Em 1850 o regulamento 737 teve uma grande importância para o nosso código, 

alguns anos tivemos em 1939, um novo código de processo civil e sua principal 

característica foi o princípio da oralidade.  

Logo após não muito obstante o Congresso Nacional aprovou e promulgou no 

ano de 1973, o novo código de processo civil brasileiro, que vem disciplinando cinco 

livros, a saber, l) Processo de conhecimento; ll) Processo de execução aborda títulos 

executivo judiciais e extrajudiciais; lll) Processo cautelar; lV) Procedimento e jurisdição 

contenciosa e de jurisdição voluntária e V) Disposição finais e transitórias.  

O direito brasileiro tem acompanhado o crescimento da ciência jurídica no 

mundo.  

  
Até 1850 nosso sistema processual era ainda o das Ordenações 
Filipinas. Adveio naquele ano o Regulamento 737 que traçou uma 
nova disciplina para o processo comercial, que se estendeu ao 
processo civil em 1890, pelo decreto 763. A partir de então estava 
constituído  o  direito  processual  brasileiro.  Essaposição 
conservadora perdurou até recente revogação do Código de 1939, 
operada pelo Código Buzaid. (THEODORO JUNIOR, 2013, p. 12)  

 

Nosso direito processual civil vem de longa data se aperfeiçoando, mas após a 

Proclamação que realmente as regras veio melhorando a cada vez mais assim como 

veremos a seguir:  

    
Em 1822 – ano da independência do Brasil e proclamação do Império 

– o processo civil ainda era regulado pelas Ordenações Filipinas, ao 

contrário do processo penal, cujas regras foram objeto de constantes 

discussões políticas até ser editado o Código Criminal de 1830. 

Somente no ano de 1850 foi editado um Regulamento para disciplinar 

o processo comercial. O chamado Regulamento 737 não trouxe 

grandes inovações legislativas, mas a sua linguagem mais clara e 

precisa permitiu uma melhor compreensão das regras processuais. 

Após a proclamação da República (1889), as causas cíveis que eram 

reguladas pelas Ordenações Filipinas passaram a observar, também, 

as regras constantes no Regulamento 737. Apenas os procedimentos 

especiais e os de jurisdição voluntária, que não estavam previstos em 

tal regulamento, é que continuaram a obedecer às regras da 

Ordenação. 15Ao mesmo tempo, diversos códigos de processo foram 
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editados pelos Estados, já que a Constituição Federal de 1891 permitia 

que eles legislassem sobre matéria processual.  

A quantidade de códigos e o fracionamento do direito processual não 

trouxeram inovações ou melhorias. Por esta razão, a Constituição de 

1934 alterou novamente as disposições sobre a competência 

legislativa em matéria processual. Na época, cabia à União editar as 

regras processuais gerais e, aos Estados, apenas suplementá-las 

quando necessário. O primeiro código de caráter nacional, com regras 

específicas de direito processual civil, foi elaborado com base no 

anteprojeto de Pedro Baptista Martin e transformado no DecretoLei nº 

1.608, de 18 de setembro de 1939. O Código de Processo Civil de 

1939 foi alvo de inúmeras críticas, especialmente pela falta de técnica. 

Doutrinadores da época afirmavam que as inovações na parte geral 

não tinham sido estendidas à parte especial do Código. Dizia-se que 

o Código de 1939 era formado por duas partes completamente 

distintas e desarmônicas. (DONIZETTI, 2016, p. 65)    

  

Após um longo período e com a modernização e as mudanças que já vinha 

acontecendo com a ciência jurídica era chegada a hora do legislador começar a 

cogitar mudanças ou até mesmo um novo código de processo civil então tivemos a 

grande e esperada reforma do código de processo civil com a lei 13.105/2015, que 

trouxe alguma mudança a saber:  

 

l- Alteração das regras referentes aos honorários advocatícios.  
ll- Desconsideração da personalidade jurídica da sociedade.  
lll- Redução do número de recursos e unificação dos prazos recursais.  
lV- Criação de uma ordem de julgamentos dos processos.  
V- Mudanças na contagem de prazos para as partes.  
Vl- Simplificação da defesa do réu.  
Vll- Criação de novos mecanismos para busca da conciliação entre as 
partes.  

 

Diante de todas estas inovações temos um processo que caminha para se tornar 

mais célere no judiciário brasileiro.  

 

 

1.3 PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA EXECUÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL  
  
  

 O estudo dos princípios que regem o ordenamento jurídico é essencial em 

qualquer ramo do direito, vez que configuram propriamente o as linhas gerais ou norte 

normativo para a interpretação e aplicação prática do operador do direito. No campo 

da execução judicial e extrajudicial também deve ser reconhecida a importância do 

estudo dos princípios, visando compreensão dos fenômenos processuais.  
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 1.4 PRINCÍPIO DA AUTONOMIA  

 

 

Este princípio parte de dois vieses, funcional e estrutural, o funcional pela 

formalidade da execução, já o estrutural ele vem totalmente estruturado dentro do 

processo cível. Trata-se de “corolário da especificidade da própria função executiva.  

Ele constitui entre as partes dos processos de cognição e cautelar”. (ASSIS 

ARAKEM,1995).  

Em 2005 o poder legislativo fez algumas mudanças no processo executivo, 

conforme demonstram Scalabrin, Costa e Cunha:  

  
As ulteriores transformações legislativas do processo de execução, 

com inclusão da chamada fase de cumprimento de sentença além de 

causar impacto, teve como consequência a necessidade de uma nova 

análise quanto a tradicional percepção que se tenha do princípio da 

autonomia. Este princípio preserva -se hígido quando se trata de 

títulos executivos extrajudiciais. (SCALABRIN; COSTA; CUNHA, 

2015, p. 28)  

  

Também reconhece a importância do princípio da autonomia o autor José 

Miguel Garcia Medina (2002, p. 190), ao argumentar que:  

  
A doutrina arrola o princípio da autonomia dentre os princípios do 

processo de execução, fazendo crer que, ainda hoje, este é o princípio 

que revela a relação existente entre processo de conhecimento e 

processo de execução. A modificação das estruturas processuais 

propugnadas pelas reformas, no entanto, realçou a existência de 

situações em que cognição e execução se realizam na mesma relação 

jurídico-processual, que antes figuravam como mera exceção ao 

princípio da autonomia da execução perante a cognição.  

  

  

1.5 PRINCÍPIO DO TÍTULO  

 

O título e a parte principal da execução devem conter algumas características 

essenciais, a obrigação deve ser certa, liquida e exigível. “Para dar início ao processo 

autônomo de execução extrajudicial, ao iniciar a fase de cumprimento de sentença do 

título judicial, o credor deve invocar e exibir o título executivo.  

  
A legislação vigente permite observar que os títulos executivos nele 

previsto não são os únicos a legitimar a prestação da tutela 

jurisdicional executiva, esta observação tem amparo no inciso VIII do 
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art.585 do CPC, e os demais títulos por disposições expressa em lei 

atribui força executiva (SCALABRIN; COSTA; CUNHA, 2015, p. 28)  

  
 

1.6 PRINCÍPIO DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL   
  
  

Este Princípio, está ligado ao patrimônio quando se tem uma real execução, 

que incide exclusivamente sobre o patrimônio. Seria onde o devedor responde com 

seus bens para saldar, a responsabilidade e única e exclusiva do devedor quando ele 

não tem como pagar a dívida em espécie o credor poderá buscar os bens, quando art. 

591 do CPC diz que, salvo as restrições, trata-se sobre bem de família.  

  
  

1.7 PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO  
  
  

Quando se fala do contraditório na execução podemos dizer que e um pouco 

mais limitado No entanto, o contraditório na execução será mais limitado, não se 

discute mais a existência da relação jurídica e não há contestação do pedido 

executório, podendo exercer o direito de defesa no tocante ao valor do débito, 

cobrança, forma de pagamento, dentre outros  

O Princípio do contraditório está disposto na Constituição Federal no inciso LV, 

do artigo 5º, diz que “em demanda judicial ou administrativa, de uma forma geral todos 

tem direito ao contraditório e a ampla defesa”. 

 

 

1.8 PRINCÍPIO DO RESULTADO  
  
  

É conhecido como princípio da tutela especifica, quer dizer que o direito deve 

ser direto e deve ser satisfatório ao credor não existe o que se discutir tem apena o 

direito subjetivo do credor, com um único objetivo de que haja a satisfação do credito, 

líquido e certo.  

A execução tem um único objetivo e para o credor receber aquilo que lhe 

pertence. Isso não significa dizer, todavia, que sempre o desfecho será favorável ao 

credor. Nas palavras de Alexandre Câmara “a ação executiva é tão abstrata quanto á 

ação cognitiva, sua existência independe da existência do direito substancial, podendo 
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ocorrer a instauração legítima da atividade executiva sem que o demandante seja 

titular do direito material afirmado”, neste caso segundo o mesmo autor, “demostrada 

a inexistências de tal direito, deve ser extinta a execução” (SCALABRIN; COSTA; 

CUNHA, 2015, p. 34).  

 

 

1.9 PRINCÍPIO DA DISPONIBILIDADE  
  
  

Este princípio fala da disponibilidade que o credor tem com relação a dívida ele 

pode reduzir o valor da dívida ou até mesmo desistir  da ação, mas somente será 

admitida diante do consentimento réu, a desistência fará coisa julgada formal, onde o 

credor futuramente poderá novamente entra com a mesma ação, renúncia do direito 

fara coisa julgada material onde o credor perda o direito de uma nova ação sobre a 

mesmo assunto.  

Não obstante, havendo o consentimento da desistência por parte do credor o 

devedor ficara responsável pelas custas processuais e honorários advocatício da 

parte do devedor.  

 

 

1.10 PRINCÍPIO DA ANTIPICIDADE  
  
  

Este princípio fala dos meios atípicos no meio executivo, muitos falam sobre a 

restrição ao direito do devedor, mas não podemos deixar de falar do direito do credor 

onde depositou a sai confiança e o credor agindo de má fé, deixou de satisfazer uma 

obrigação, a atipicidade, se refere aos meios que está disposto na legislação, mas 

estes meios será utilizado quando outros meios do dispositivo legal já tiver sido 

esgotado.  

 

  

1.11 PRINCÍPIO DA RASOABILIDADE   
 

Este princípio que dizer que devemos usar de meios para resolver cada ato 

moderadamente em situações jurídicas respeitando alguns aspectos, cultural, 

econômico, social, político.  
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A razoabilidade é uma norma a ser empregada pelo Poder Judiciário, 

a fim de permitir uma maior valoração dos atos expedidos pelo Poder 

Público, analisando-se a compatibilidade com o sistema de valores da 

Constituição e do ordenamento jurídico, sempre se pautando pela 

noção de Direito justo, ou Justiça. (CALCINI, 2003, p. 146)   

  

Pode se concluir que o princípio da razoabilidade e mesmo que sensatez para 

que haja excesso judiciais.   

   
O razoável é conforme a razão, racionável. Apresenta moderação, 

lógica, aceitação, sensatez. A razão enseja conhecer e julgar. Expõe 

o bom senso, a justiça, o equilíbrio. Promove a explicação, isto é, a 

conexão entre um efeito e uma causa. É contraposto ao capricho, à 

arbitrariedade. Tem a ver com a prudência, com as virtudes morais, 

com o senso comum, com valores superiores propugnado em data 

comunidade. (OLIVEIRA, 2003, p. 92)    

  

  

1.12 PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE  

  

  

Ao se falar em efetividade em uma execução, talvez naquele momento da 

sentença o devedor não tem como pagar em espécie, mas tem uma outra forma de 

fazer o pagamento com um bem, a efetividade visa uma forma de fazer com que a 

dívida seja paguem mesmo que não seja em espécie.  

  

[...] sendo assim admite-se certo abrandamento do princípio da 

efetividade da execução no sentido de se admitir, excepcionalmente, 

a execução genérica, em que o credor e levado a se contentar com 

um substitutivo pecuniário, em vez de receber aquilo a que faria jus 

conforme os ditames do direito substancial .trata-se de possibilidade 

de conversão em perdas e danos nas execuções de obrigação de 

fazer, não fazer e entrega de coisa diversa do dinheiro. (DONIZETTI, 

2016, p. 1087)  

  

Então com este princípio o devedor terá a possibilidade de converter o 

montante a pagar em coisa adversa.   
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CAPÍTULO 2. TÍTULO JUDICIAL E EXTRAJUCIAL  
  
  

Os títulos executivos judiciais e extrajudiciais e considerado documento que 

prova a existência de uma obrigação entre credor e devedor, há aqueles títulos que 

são constituídos por sentença judicial, no, entanto, quando esta obrigação não está 

sendo cumprida o credor tem autonomia para executar judicialmente estes títulos.  

Consumidor configura um conceito originalmente oriundo da economia, ou seja, 

agente do consumo, último elo da cadeia econômico-produtiva, mais ainda, seria a 

razão da produção e do comércio, “cuja transposição para o direito não se faz sem 

exigências e contingências” (AMARAL, 2010, p. 40).  

 

Com relação ao rol dos títulos executivos extrajudiciais, o Novo Código 

conservou os que já eram dispostos no CPC anterior, com alguns 

pequenos acréscimos que serão brevemente destacados. Vejamos: 

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:  
I - a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture 

e o cheque;  
II - a escritura pública ou outro documento público assinado pelo 

devedor;  III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 

(duas) testemunhas;  
 IV - o instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, 

pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos 

transatores ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal;  

V - o contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese ou outro direito 

real de garantia e aquele garantido por caução;  
VI - o contrato de seguro de vida em caso de morte;   
VII - o crédito decorrente de foro e laudêmio;  
VIII - o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de 

aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como 

taxas e despesas de condomínio;   
IX - a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, correspondente aos 

créditos inscritos na forma da lei;   
X - o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias 

de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou 

aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente 

comprovadas;  
XI - a certidão expedida por serventia notarial ou de registro relativa a 

valores de emolumentos e demais despesas devidas pelos atos por 

ela praticados, fixados nas tabelas estabelecidas em lei;  
XII - todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei 

atribuir força executiva.  
 

Pode-se entender que este rol e taxativo, apenas a lei pode criar documentos, 

e somente o legislador tem poder para tal ato. Os títulos extrajudiciais advêm, de 
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relação extrajudicial entre pessoas comuns, os judiciais são formados por sentença 

judicial ou arbitral.   

 

Ao se falar em títulos extrajudiciais já vem a ideia de  letra de cambio, 

nota promissória, cheque, debenture e duplicata assim como exposto 

cada uma delas e comentada a saber:    Letra de câmbio: é uma ordem 

de pagamento onde o credor  considerado o  sacador  vai até o 

devedor para pagar o beneficiário).também Em outros termos, poderá 

ser paga a dívida em favor de terceiros.  Nota promissória: é  a garantia 

de pagamento feito pelo próprio devedor para o credor.  Cheque: é 

uma ordem de pagamento à vista em favor do credor emitido por uma 

pessoa (devedor) contra uma instituição bancária. O cheque e a nota 

promissória independem de protesto. O protesto será necessário 

apenas para tornar a promissória exigível frente a endossadores e 

respectivos avalistas. Debênture: é título de crédito emitido por 

sociedade anônima a fim de obter empréstimos junto ao público, 

expandindo seu capital. Gozam de privilégio geral em caso de falência. 

Cada debênture é título executivo pelo valor que indica, dando 

oportunidade para a execução por quantia certa. Duplicata: trata-se de 

título de crédito emitido em favor do vendedor ou prestador de serviço 

contra o adquirente da mercadoria ou do serviço. A duplicata é 

circulável via endosso. O endosso é uma forma de transmissão dos 

títulos de crédito. O proprietário do título faz o endosso lançando sua 

assinatura no verso do documento. A duplicata precisa ser aceita pelo 

sacado para ter força executiva. O aceite é o reconhecimento da 

validade da ordem, mediante a assinatura do sacado, que passa então 

a ser o aceitante. Se não for aceita, deve estar protestada e 

acompanhada do comprovante de entrega da mercadoria. O protesto 

é a apresentação pública do título ao devedor, para o aceite ou para o 

pagamento. A apresentação é o ato de submeter uma ordem de 

pagamento ao reconhecimento do sacado. Pode significar também o 

ato de exigir o pagamento. A duplicata não terá força executiva se 

houver a recusa do aceite pelos meios e nas condições legais. Os 

títulos de crédito devem ser apresentados no original em juízo para a 

cobrança executiva. (ROMANO, 2016, s/p)  

  

Alguns doutrinadores têm discutido, sobre títulos executivos e sobre a forma de 

ser constituído e suas características e as várias formas de execução pode -se ver 

algumas ideias de doutrinadores a saber:  

 

Não há consenso doutrinário sobre o conceito e a natureza do título 

executivo. Para Liberman, é ele um elemento constitutivo da ação de 

execução forçada; para Zanzuchi, é uma condição do exercício da 

mesma ação; para Carnelutti, é a prova legal do crédito; para Furno e 

Couture, é o pressuposto da execução forçada; para Rocco, é apenas 

o pressuposto de fato da mesma execução etc. No entanto, em toda a 

doutrina e na maioria dos textos dos Códigos modernos, está 

unanimemente expressa a regra fundamental da nulla executivo sine 

título. I.e., nenhuma execução forçada é cabível sem o título executivo 



23 

que lhe sirva de base. A discussão em torno da natureza do título 

passa, portanto, a um plano mais filosófico do que prático, já que 

ninguém contesta que, sem o documento e o respectivo conteúdo que 

a lei determina, nenhuma execução será admitida. Nesse sentido 

dispunha expressamente o art. 583 do nosso Código de Processo Civil 

de 1973 que “toda execução tem por base título executivo judicial ou 

extrajudicial”. O dispositivo foi revogado pela Lei nº 11.382, de 

06.12.2006, e não foi repetido pelo NCPC, mas sua supressão se 

deveu apenas ao fato de que seu texto fazia referência tanto ao título 

judicial quanto ao extrajudicial, e à circunstância 174. (a) (b) (c) 175. 

de que o primeiro foi deslocado para disciplinamento no Livro I, sob a 

rubrica de “do processo de conhecimento e do cumprimento da 

sentença”. Dita revogação, porém, não abalou o princípio de que a 

execução forçada somente é cabível combase em título legalmente 

qualificado como executivo. Continua explícita a exigência, em outro 

dispositivo, de que a petição inicial deva sempre ser instruída “com o 

título executivo extrajudicial” (NCPC, art. 798, I, “a”), além de o art. 783 

prever que “a execução para a cobrança de crédito fundar-se-á 

sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”. (THEODORO 

JUNIOR, 2015, p. 188)  

    

Os títulos executivos judiciais e extrajudiciais e considerado documento que 

prova a existência de uma obrigação entre credor e devedor, há aqueles títulos que 

são constituídos por sentença judicial, no entanto, quando esta obrigação não está 

sendo cumprida o credor tem autonomia para executar judicialmente estes títulos.  

  
  

2.1 DO PROCESSO DE EXECUÇÃO  

  

 

O processo de execução está disposto no art.771 CPC, os títulos são fundados 

em títulos extrajudiciais e também títulos judiciais os quais podem ser resultado de 

sentenças, ou de uma obrigação de fazer e não fazer.  

Devendo ter algumas características necessário sendo título líquido certo e 

exigível, como veremos a seguir:  

 

Que introduz   o processo de execução de título extrajudicial, 

determina a aplicação subsidiária tanto das normas acerca da 

execução aos atos e 964 fatos processuais com força executiva 

quanto das disposições do processo de conhecimento ao processo de 

execução.  Naturalmente, a referida aplicação subsidiária somente 

ocorre quando há equivalência entre os procedimentos.  As normas 

fundamentais do processo civil (art.  1º a 12), as que regem a jurisdição 

(art.  2º a 16), bem como as que tratam na prática dos atos processuais 

(art.  188 a 283), também são exemplos de normas que podem ser 
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aplicadas à execução, visto que presentes na parte geral. Importante 

perceber que, ao se referir aos atos ou fatos processuais com força 

executiva, o dispositivo em comento traz a ideia de tutela executiva, 

ou seja, daquela que  busca  a  satisfação  de  um  direito  já   acertado  

ou  definido  em  título judicia l  ou  extrajudicial.  Note-se que essa 

espécie de ato não é exclusiva do processo e de execução, sendo 

possível, por exemplo, aproveitar tal regra no sistema das tutelas   

provisórias. (ELPIDIO DONIZETTE, 2017, p. 965)  

 

A aplicação subsidiaria, vai acontecer quando houver ausência de norma será 

aplicada visando adequar e para preencher lacunas existentes, principalmente nos 

casos de execução de títulos judicial vindo de sentença trabalhista, assim o legislador 

abriu um liame para que todo título judicial ou extrajudicial poderá ser levado a 

execução para ser satisfeito.  

  

  

2.2 REQUISITOS PARA A EXECUÇÃO  

  

  

A legitimidade da parte para entrar com uma ação de execução, e a capacidade 

civil que deve ser maior de 16 anos, ter capacidade para estar em juízo devendo ser 

constituído um representante legal, os títulos deve ser certo liquido certo e exigível, 

quando for documento constituído por instrumento particular  deve ser assinado pelo 

devedor e por 2 testemunhas.  

  

Esses requisitos indispensáveis para reconhecer-se ao título a força 

executiva legal, são definidos por Carnelutti nos seguintes termos: o 

direito do credor “é certo quando o título não deixa dúvida em torno de 

sua existência; líquido quando o título não deixa dúvida em torno de 

seu objeto; exigível quando não deixa dúvida em torno de sua 

atualidade”. 14 Em outras palavras, mas com o mesmo alcance, 

ensina Calamandrei que ocorre a certeza em torno de um crédito 

quando, em face do título, não há controvérsia sobre sua existência 

(an); a liquidez, quando é determinada a importância da prestação 

(quantum); e a exigibilidade, quando o seu pagamento não depende 

de termo ou condição, nem está sujeito a outras limitações. 15 A 

certeza da obrigação, atestada pelo título, requisito primeiro para 

legitimar a execução, decorre normalmente de perfeição formal em 

face da lei que o instituiu e da ausência de reservas à plena eficácia 

do crédito nele documentado. Certa, pois, é a obrigação cujos 

elementos essenciais à sua existência jurídica se acham todos 

identificados no respectivo título. (THEODORO JUNIOR, 2015, p.  

190)  
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Interesse porcessual – interesse de agir está ligado a todo tempo ao benefício 

que poderá ser obtido pelo demandante com o jurisdicional.  Para que possa ser 

demostrado todo e qualquer interesse processual, e deixando cristalino que sem a 

atividade da justiça por ação processual não seria possível alcançar a satisfação 

pretendia, e sendo assim se faz necessário a tutela jurisdicional e a vontade em obtê-

la.  

 

No que tange ao interesse de agir na execução, podem-se identificar 

tais requisitos de duas maneiras diversas. Sob o prisma da 

necessidade- utilidade do provimento executivo, consiste o interesse 

de agir na exigibilidade do credito exequendo, que se faz presente 

quando verificado o inadimplemento pelo devedor: ausente o 

inadimplemento, desnecessário se afigura a execução. Sob a ótica da 

adequação da via eleita, deve o procedimento executivo ser escolhido 

quando se busca a realização de direito consubstanciado em título 

judicial ou extrajudicial tipificado em lei; vale dizer, sem a asserção de 

que a demanda se fundamenta em títulos executivo, poderá ser 

admissível alguma tutela, mas não a executiva. (DONIZETTI, 2016, p. 

1083)  

 

Esta necessidade vem por omissão do credor ao não cumprir espontaneamente 

a obrigação firmada entre as partes, ou até mesmo firmada por lei.  

O interesse processual deve se atentar em alguns pontos, o autor já de ter 

esgotado todos as formas administrativas e a negativa do credor e cumpri a obrigação, 

então surgirá o interesse processual em pleitear tutela jurisdicional. Certeza é de que 

o demande-te possua a validade do título e liquidez deverá constar expressamente o 

valor e deve estar de acordo com a lei. Para que possa ser exigido o título deve estar 

vencido o devedor   deve ter se negado a paga, então o credor terá um título exigível.  

Conforme requisitos do art.783. e a doutrina também nos esclarece a seguir:  

  
Execução tem acepção ampla. A palavra credito está empregada 

sinônimo de obrigação em sentido geral. Não está circunscrita à 

obrigação pecuniária. Abrangendo a obrigação de fazer, de não fazer 

e de entregar a coisa. Habitualmente credito corresponde a obrigação 

financeira configurando em dívida de dinheiro. Em acepção lata, 

entretanto, toda obrigação e constituída de debito e credito. Exemplo: 

se de um lado o credor tem o direito de receber uma coisa, de outro o 

devedor tem o debito de entregá-lo. O que tem que ser liquido certo 

exigível e o título, não o direito. Naquele há de haver uma declaração 

de que uma prestação existe (solver a dívida de dinheiro, de fazer, não 

fazer, entregar). (FILHO, 2017, p. 63-64)  
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Segundo o autor Elpidio Donizette, todo título deve ser exigível líquido e certo, 

e deve ser cumprida a obrigação.  

  
Obrigação certa, líquida   e exigível.  Além da previsão na lei, o título 

extrajudicial, ou melhor, o crédito nele estampado, deve ser certo. Por 

certeza do direito do exequente entende-se a necessidade de que do 

título executivo transpareçam todos   os seus elementos, como a 

natureza da obrigação, seu objeto e seus sujeitos.  Dessa forma, diz-

se que o título é certo quando não deixa dúvida acerca da obrigação 

que deva ser cumprida, quem é devedor e quem é credor.  Tal 977 

requisito sofre certa atenuação nos casos de obrigação de dar coisa 

incerta   e nas obrigações alternativas, uma vez que em tais   casos 

não há  a  exata  previsão  do objeto  da  prestação.  

A liquidez, a par da tipicidade   e da certeza, também figura como 

requisito do título executivo extrajudicial. A liquidez ocorre quando o 

título permite, independentemente   de qualquer outra prova, a exata 

definição do quantum debater Assim, deve o título conter todos os 

elementos necessários para que se possa determinar a quantia a ser 

paga ou a quantidade  da  coisa  a  ser  entregue  ao titular  do  direito.  

Tal determinação pode ser direta ou pode depender de meros cálculos 

aritméticos (art. 786, parágrafo único). Por fim, a exigibilidade, que 

constitui requisito para promover a ação executiva, ocorrerá quando o 

cumprimento da obrigação prevista no título executivo não se 

submeter a termo, condição ou qualquer outra limitação. Exigível é o 

crédito se o devedor se encontra inadimplente. (DONIZETTE, 2017, p. 

978)  

  

Daniel Amorim Assumpção Neves tem uma concepção mais detalhada sobre 

os Requisitos e também faz comparativo entre outros autores então pode-se ver que 

existe vários entendimentos, mas todos chegam a pontos divergente:  

   
A doutrina não tem entendimento uníssono no que tange a definição 

dos três requisitos das obrigações contida no título executivo prevista 

no art.786, do CPC, embora alguns pontos de contatos possam ser 

identificados. A divergência maior encontra-se na definição do 

requisito da certeza.  

A certeza prevista pelo artigo legal em nenhuma hipótese pode ser 

considerada como a indiscutibilidade da existência da obrigação, visto 

que em qualquer espécie de título executivo e permitido o ingresso de 

embargos à execução ou impugnação que pode vir até demonstrar 

que até mesmo o mais idôneo dos títulos não representa qualquer 

obrigação. Mesmo a sentença condenatória transitada em julgada, 

apesar de ser título executivo, pode não expressar qualquer obrigação 

de ser cumprida quando ingresso da execução, bastando para tanto a 

satisfação voluntaria da obrigação da parte derrotada após a prolação 

da decisão e antes do início do cumprimento de sentença. Nesse caso, 

apesar de existir título (a sentença civil condenatória) não há obrigação 

(já satisfeito anteriormente a execução)    

Para Candido Rangel Dinamarco, a certeza deve ser entendida como 

a necessárias definições do elemento subjetivo(sujeitos) e objetivos 
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(natureza e individualização do objeto) do direito exequendo 

representado no título executivo. A certeza, portanto, teria por 

finalidade identificar os legitimados ativos e passivos na execução, 

precisar a espécie na execução- quantia certa, fazer, não fazer, 

entregar de coisa- e determinar sobre o qual bem se farão incidir os 

atos executivos. Na visão de Araken de Assis a certeza vem da 

adequação do título aos requisitos intrínsecos previsto em lei.  

Para Leonardo Greco, a certeza diz respeito tão somente à existência 

do credito no momento de sua formação, ou seja, o título atesta que o 

credito foi constituído no entendimento de Humberto Theodoro Jr., a 

certeza encontra-se presente quando não há controvérsia quanto a 

sua existência. Para o jurista mineiro, a tal certeza refere-se ao órgão 

jurisdicional e não as partes, decorrendo da perfeição formal do título 

e da ausência de reserva à sua plena eficácia.  

Por exigibilidade entende-se a inexistência de impedimento à eficácia 

atual da obrigação, que resulta dos seus inadimplementos e da 

ausência de termo, condições ou contraprestação. A prova de 

exigibilidade dá-se geralmente pelo simples transcurso da data de 

vencimento ou da inexistência de termo ou condição. Se necessário a 

prova do advento do termo, do implemento da condição ou do 

cumprimento da contraprestação, ela deve ser pré-constituída – 

invariavelmente documental- não podendo ser produzida durante a 

execução. (NEVES, 2017, p. 1107-1108)      

  

Entende-se que um título tem a certeza do exequente, e que a liquidez e uma 

requisito dos títulos judicial e extrajudicial, e sua exigibilidade se dará com o 

vencimento do título isto se dará para ambos.    

  

  

2.2.1 Exigibilidade da prestação devida  
  
  

A exigibilidade sempre vai ocorrer quando o compromisso for descumprido, 

então com o descumprimento gerara o direito do credor a executar o título, a saber:  

  
Realmente, sem o descumprimento não haveria que se falar em 

execução.  Assim, é necessário que esteja presente o chamado 

inadimplemento para que se instaure a tutela jurisdicional executiva. 

Mais: “há inadimplemento sempre que o devedor deixar de cumprir um 

dever jurídico, seja ele convencionado, legal ou estabelecido em uma 

decisão judicial”. (SCALABRIN; COSTA; CUNHA, 2015, p. 51)  

  

Então entende-se que não há execução se não houver o inadimplemento por 

parte do devedor, sendo que este e um requisito importante para que configure a 

exigibilidade, estas deve estar de acordo com o art.798, I, do CPC.  

  
[...] o interesse de agir para a pratica dos atos jurisdicionais executiva, 

é a tradução processual suficiente, para que a obrigação.  
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Justamente porque a “exigibilidade” e o “inadimplemento” são 

informações que residem no plano processual. Trata-se exata e 

rigorosamente do mesmo fenômeno que se dá como qualquer ação 

quando examinada esta e sua especifica condição. (SCALABRIN; 

COSTA; CUNHA, 2015, p. 52)  

  

Cada doutrinador traz pensamentos diferentes pensamentos, mas todos fala 

sobre o mesmo assunto e analisando a conclusão, todos os títulos de resguarda os 

mesmos pressupostos, ter a condição de adimplementos, o interesse de agir do credor 

na demanda.    

  
  

2.3 DAS PARTES NA EXECUÇÃO POLO ATIVO E PASSIVO  
  
  

Na execução de títulos executivos ser o credor que poderá provocar o judiciário 

e buscar a tutela jurisdicional seus, para satisfazer seu direito, podendo ser pessoa 

jurídica ou física ou até mesmo podendo ter um terceiro pessoa interessado o 

Ministério Público, espólio herdeiros ou sucessores, cessionário e sub-rogado. Parte 

no sentido processual, são os sujeitos do contraditório Polo Ativo:  poderá o credor, o 

detentor do título executivo a quem a lei denega. Poderá tutelar em seu próprio nome 

defendendo seu interesse ou de terceiros, assim quando o Ministério Público é um 

terceiro interessado em ações civis pública.  

  
Não há maiores controvérsias doutrinarias ou jurisprudenciais acerca 

de quem pode ostentar o status jurídico de exequente ou parte 

legitimamente ativa na execução, sendo evidente, tratar-se este do 

credor indicado no título executivo.  

Neste sentido encaminha-se a redação do art.566 do CPC em vigor, 

que estabelece que podem promover a execução forçada: o credor a 

que a lei confere o título executivo; o Ministério Público, nos casos 

prescritos em lei.  

Outrossim, o art.567, também do CPC em vigor, estabelece que 

também pode promover a execução, ou nele prosseguir: o espolio, os 

herdeiros ou os sucessores do credor, sempre que, por morte deste, 

lhes for transmitido o direito resultante do título executivo; o 

cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for 

transferido por ato entre vivos, o sub-rogado, nos casos de subrogação 

legal ou convencional. (SCALABRIN; COSTA; CUNHA, 2015, p. 54-

55)  

  

Podemos ver a seguir a visão de outro doutrinador, sobre a legitimidade passiva 

e ativa, de um lado o credor que tem o direito de cobra uma um compromisso não 

satisfeito e do outro o devedor que tem o direito de se defender.  
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Sujeitos processuais da execução. Os arts. 778 e 779 tratam da 

legitimidade ad causam ativa e passiva para o processo de execução. 

Este só pode ser promovido pelo credor ou pelas pessoas legitimadas. 

Por outro lado, somente o devedor ou quem tenha responsabilidade 

executiva pode figurar como executado.  

Legitimidade ativa. O credor é, por excelência, o legitimado ativo do 

processo executivo, mas é possível  que a lei  atribua legitimidade 

ordinária a sujeito que não conste no título executivo na qualidade de 

credor (exemplo:  o advogado tem legitimidade para executar os 

honorários de sucumbência independentemente da vontade da parte 

que ele defendeu e que é quem consta no título executivo). O 

Ministério Público, antes em paridade com a figura do “credor a quem 

a lei confere título executivo”, passa a ser elencado no § 1º, junto dos 

demais legitimados. Essa alteração estrutural do novo Código não 

implica reflexos no atual sistema, mas nos esclarece que o credor é o 

exequente originário, titular do direito de crédito consubstanciado no 

título executivo. (DONIZETTE, 2017, p. 972-973)  

  

Legitimidade Passiva: refere-se ao executado a parte que o título estabelece 

que responderá pela execução, a partir do momento que o executado constituiu o 

título resultou uma obrigação, quanto a legitimidade Ativa, e aquele e o autor no litigio 

que pleiteia em seu nome, o credor tem o direito por excelência, a parte legitima da 

execução. 
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CAPÍTULO 3. DAS MEDIDAS EXECUTIVAS DE ACORDO 

COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE  
  
  

3.1 TUTELA JURISDICIONAL EXECUTIVA  
  
  

A pesquisa com relação a tutela demonstra a realidade do processo civil, como 

mecanismo de assegurar a cobertura jurisdicional, a pergunta e primário a obtenção 

dos seguimentos desejado pela parcela que busca o meio judicial. Ou seja, focado ao 

direito material ou direcionado ao direito processual, ocorre que as duas terminam 

ambas acabam por confrontar em certos itens, demonstrando para o mesmo âmbito 

da Constituição Federal, como as aparências constitucionais do processo civil dela 

consequente.  

O princípio e perceptiva e verdadeira concretização das atribuições   do direito 

material. Para tanto que o marco do início que fala sobre “tutela jurisdicional” encontra-

se, precisamente, o princípio da existência real da jurisdição, legitimada pelo Art. 5º, 

XXXV, da Constituição Federal, vez que o processo é meio, de garantir efetivação da 

prerrogativa destinada aos componentes.  

A tutela jurisdicional, e o direito subjetivo do indivíduo, na recepção de ver 

exercida, por um Estado-juiz e incluindo a viabilidade das possibilidades do fato 

tangível, o acolhimento do direito material prejudicado.  

Diante disso, é possível concluir que a correta significação de “direito à tutela 

jurisdicional” não se limita a uma simples proteção estatal, devendo ser compreendido 

como direito subjetivo público de que sejam estabelecidos procedimentos adequados, 

bem como a efetiva interpretação e aplicação destas normas ao caso concreto, de 

modo a salvaguardar, por conseguinte, a realização do direito material ameaçado ou 

lesionado.  

A atividade jurisdicional cognitiva é exercida através do “processo de 

conhecimento”, como é entendida pela doutrina tradicional, e tem função de 

reconhecer ou não um direito lesionado ou ameaçado. De forma distinta a atividade 

jurisdicional executiva é classificada pela doutrina tradicional como “processo de 

execução”, ou seja, volta-se à efetivação, à concretização daquele direito 

anteriormente pleiteado pelo seu reconhecimento.  
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A doutrina tradicional entende que a tutela jurisdicional se realiza de forma 

concomitante com o processo de conhecimento e com o processo de execução.  

Importa ressaltar, todavia, o posicionamento de Cassio Scarpinella sobre o 

assunto. Referido autor discorda da concepção adotada pela doutrina clássica, à 

medida que considera o “processo de conhecimento “como nada”. (cf. TEDESHI, 

2014).  

Poderá o juiz se pautar todas medidas mandamentais coercitiva subrogatória, 

quando o devedor está se esquivando-se de cumprir a obrigação, porque não há nada 

no nome então com base no art.139.IV, do CPC, o juiz poderá diante do caso concreto 

decretar a suspenção da CNH e Passaporte.  

  
Art. 139, IV CPC. Diz o dispositivo que o juiz dirigira o processo 

conforme as disposições deste condigo incumbindo-lhe “determinar 

todas as medidas indutiva, coercitivas, mandamentais ou 

subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem 

judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações 

pecuniária”. É a consagração na lei do princípio da atipicidade das 

formas executivas, “de forma que o juiz poderá aplicar qualquer 

medida executiva, mesmo que não expressamente consagrado em 

lei”. Exemplos: suspensão de CNH, retenção de passaporte, 

suspenção de cartões de credito (NEVES, 2017, p.251-253)  

  

A efetividade para o credor diante do exposto vê-se, que o judiciário tem 

suportado cada vez mais na intenção de não deixar o devedor sair de uma demanda 

sem que seja sanado o compromisso que tem com o credor.  

  
  

3.2 MEDIDAS SUB-ROGATÓRIAS  
  
  

Conquanto a difícil  tarefa de operacionalizar a ordem  jurídica , pode não ser 

apenas uma única  adversidade confrontada por juízes, não há hesitação quando há 

uma grande  magnitude com relação ao obscuro o funcionamento do Poder Judiciário, 

diante da confiabilidade presente  a sociedade sempre será atingida diretamente pela 

ordem estatal tem sido diretamente afetada quando a ordem estatal não é concluída 

por seu receptor, revelando a ludibriadora noção  de que o bem da vida supliciado por 

meio do processo está sendo garantido, quando, na verdade, o não cumprimento 

acarretara a não efetividade.  
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O art. 778, IV, do CPC atribuiu legitimidade para promover execução 

tanto ao sub-rogado legal como ao convencional. As hipóteses de sub-

rogação legal e convencional estão nos arts. 346 e 347 do CC. A sub-

rogação a que se refere a lei processual é, segundo Clóvis Beviláqua, 

a transferência dos direitos do credor para aquele que solveu a 

obrigação ou emprestou o necessário para solvê-la 17. Essa definição 

deixa claro que a sub-rogação presta-se apenas para conceder 

legitimidade ativa àquele que paga; não há sub-rogação no polo 

passivo da execução. A legitimidade é ordinária porque aquele que 

paga, por sub-rogação torna-se o novo credor, assumindo a qualidade 

jurídica do seu antecessor. (GONÇALVES, 2017, p. 984)  

 

Existem diversas medidas sub-rogatórias que auxilia a justiça buscando o bem 

e entregando a quem lhe pertence, é considerada medida sub-rogatória toda decisão 

do juiz que se fara eficaz a tutela e a garantindo ao detentor do direito exposto que se 

faça cumprir o direito tutelado.    

Desta maneira, os meios pelo qual o legislador conjecturado Código de 

Processo Civil, foi sabido o local afim de que o Estado-Juiz suportasse a averiguação 

de novas possibilidade de efetivação de sentença. modernizar a partir da formação de 

atuais mecanismos, ou mesmo entender que existe vária. Caso a primazia do 

benefício público deve primar em relação ao privado, não se pode desfazer-se de vista 

que a norma judicial, sempre que verídico as normas que importa à coletividade e que 

fala a respeito da efetivação do proveito estatal. O Juíz não incapaz de exceder a 

função, sob pena de realizar a arbitrariedade. Não pode esquecer da responsabilidade 

como que se deve impedir as demandas, fazendo a todo momento renovando e igual 

a excelente melhor resultado a estarem efetivado.  

  
Na primeira hipótese, temos uma verdadeira cessão de crédito e serão 

aplicáveis os princípios específicos desse instituto jurídico, como 

determina o art. 348 do Código Civil. O sub-rogado, em qualquer caso, 

para demonstrar sua legitimidade para a execução forçada, de par 

com a exibição do título executivo, terá o ônus de comprovar a sub-

rogação. Como o cessionário que adquire o crédito no curso do 

processo, o sub-rogado não tem o dever de comparecer à execução 

pendente para assumir a posição do credor sub-rogante. O feito 

poderá prosseguir com este na condição de substituto processual. 

Ocorrida, porém, a sub-rogação incidental, i.e., a do coobrigado que, 

executado, solve a dívida, cuja responsabilidade principal é de outrem, 

pode ele requerer que, em vez da extinção do processo, seja 

determinado o seu prosseguimento contra o devedor principal. O sub-

rogado, da posição de executado passa para a de exequente. 

Observe-se que nem sequer há necessidade de propor uma nova 

ação, pois o art. 778 assegura ao sub-rogado não só a legitimação 

para “promover a execução” como também para “nela prosseguir” (§ 
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1º do art. 778). Daí já se ter julgado que “o avalista que pagou o débito 

em execução pode, como sub-rogado, prosseguir contra o devedor 

avalizado na execução”, com aproveitamento dos mesmos autos, “a 

despeito da homologação da desistência” do pedido do credor 

satisfeito, ou seja, daquele que iniciou a execução forçada. (JUNIOR, 

2015, p. 200)  

  

A relação do sub-rogado na execução e a substituição de uma coisa por outra 

ou uma pessoa por outra, se dará em comum acordo entre as partes, o sub-rogado 

passa o novo credor todos os direitos da ação, garantias, privilégios e tudo que diz 

respeito a dívida.  

  
  

3.3  MEDIDAS INDUTIVAS  
  
  

É uma forma usando da hermenêutica, para analisar o art.139, IV, e interpreta 

e reiterando medidas ondem o ordenamento então está explícito todas as formas 

coercitiva e resolutiva de uma verdade maior, dos fatos na sua particularidade.  

O item que estão sendo debatido por varia doutrinadores e o art.139, IV do 

código de processo civil. no qual é dever e poder de o juiz aplicar a hermenêutica 

jurídica, indutiva, todas as medidas indutivas, até mesmo nas demandas onde se tem 

objetivo o pagamento em dinheiro.  

  
[...] cláusula geral de efetivação ou de atipicidade de medidas 

executivas, que permite ao juiz “determinar todas as medidas 

indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias 

para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações 

que tenham por objeto prestação pecuniária”, e sugeriram a 

possibilidade de que, esgotados outros meios, fossem determinadas 

“sanções executivas” hábeis à efetivação de obrigações mediante 

suspensão da autorização de dirigir do devedor . Ocorre que a nova 

cláusula legal impõe novos desafios interpretativos que podem 

conduzir a uma análise superficial e utilitarista de busca de resultados 

que desprezem a necessária leitura constitucional. Ademais, põe em 

debate a base teórica por nós há muito discutida sobre a liberdade de 

julgar e da busca de accountability. Temos a convicção que não há 

essa liberdade. Para nós (com Dworkin), fazer Teoria do Direito é levar 

isso tudo a sério, engajando-nos ativamente nesse empreendimento 

coletivo de dar sentido às práticas jurídicas, de rearticulá-las de modo 

íntegro e coerente, sob a melhor luz. As decisões públicas precisam 

prestar contas em relação aos princípios fundamentais da comunidade 

em que vivemos. Os diferentes processos têm suas particularidades. 

Embora remetam a um paradigma constitucional comum, não 

podemos confundir os âmbitos penal e civil. E, para agravar, essa 

confusão está ameaçando chegar até na dimensão eminentemente 
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patrimonial do direito civil ([...] “inclusive nas ações que tenham por 

objeto prestação pecuniária”, diz a parte final do artigo 139, IV). 

(STRECK, 2016)  

  

É dado como fundamento, assim sendo, a condenação a demanda 

mandamental onde será reconhecido a ação conterá incumbência onde conterá a 

expedição de um mandado então o juiz determinara. Neste tipo de sentença, o juiz 

determina, e não uma simplesmente condena, podendo tomar decisões de medidas 

atípicas e atípicas.  

  

Aliás, será essa advertência, constantes da intimação, que dará 

certeza de que se trata de uma ordem mandamental, pois a rigor, ele 

não de diferencia de qualquer outra decisão que impões uma 

obrigação. Ou seja, tanto há desobediência a decisão judicial quando 

se intima para pagar, sob pena de incidir uma multa, e não se cumpre 

a obrigação como quando se expede a ordem mandamental como 

entregar, determinada e desrespeitando o provimento judicial. Tanto e 

uma ordem de quem manda pagar ou de quem manda fazer, e não se 

pode querer, superficialmente, distinguir essas determinações a partir 

da modalidade da obrigação imposta, colocando de um lada a 

obrigação de fazer, não fazer e dar a coisa certa diversa de dinheiro e 

de outro lado a obrigação de dar dinheiro . aliás as próprias 

diferenciação entre dar-pagar e dar a coisa diversa é uma criação da 

lai processual apenas com intuito de estabelecer procedimentos para 

satisfação desta obrigação que, por natureza, em casos, é de dar, seja 

o papel moeda, seja dar outra coisa qualquer.  

Para diferenciar essas determinações judiciais. Portanto, cabe constar 

a consequência ao descumprimento da ordem judicial de modo que se 

esteja diante de uma ordem mandamental. (MEIRELES, 2015)  
  

As medidas coercitivas do art.139, IV, e uma das medidas entre dentre outras 

que o juiz poderá aplicar quando em sua interpretação julgar necessário, pelo fato do 

CPC, não trazer nenhum limite, mas vale lembrar que poderá ser aplicada quando as 

outras medidas trazidas pela lei já estiverem sidas esgotada.  

A atuação judicial vem sendo objeto de destaque pelos legisladores nacionais 

e estrangeiros. Com efeito, as últimas reformas processuais trouxeram relevante 

incremento dos poderes gerenciais, instrutórios e decisórios do juiz.  

O CPC/15 dedica um capítulo para tratar dos poderes, dos deveres e da 

responsabilidade do juiz, e traz no art. 139 uma correspondência ao art. 125, do 

CPC/73, mas com maior amplitude, estabelecendo os poderes de direção do juiz, 

imputando-lhe a incumbência de: a) zelar pela igualdade; b) garantir a duração 

razoável do processo; c) prevenir ato atentatório à dignidade da justiça e 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10726645/artigo-139-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10726645/artigo-139-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10726645/artigo-139-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10728163/artigo-125-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10728163/artigo-125-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973
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procrastinatórios; d) determinar medidas coercitivas para assegurar a obtenção da 

tutela de direito; e) promover a autocomposição; f) adequar o procedimento dilatando 

prazos e alterando ordem de produção dos meios de prova; g) exercer o poder de 

polícia; h) determinar o comparecimento pessoal das partes para inquirição; i) 

controlar os defeitos processuais; e j) atentar para as demandas individuais repetitivas.  

O novo CPC trouxe muitas novidades para o processo civil, e uma delas e o 

art. 139, IV onde através de formas indutivas mandamentais e coercitiva poderás 

decidir da melhor maneira que o juiz decidir para aplicar o direito.  

  

 AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  MEDIDAS  EXECUTIVAS  

 CONVENCIONAIS  INFRUTÍFERAS.  APLICAÇÃO  DO  

ART. 139, IV, CPC. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS.     

SUSPENSÃO DA CNH. POSSIBILIDADE. DECISÂO MANTIDA. O art. 

139, IV, do CPC prevê as denominadas medidas executivas atípicas, 

a fim de que o magistrado possa determinar medidas indutivas, 

coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao 

cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por 

objeto prestação pecuniária.. Tendo sido adotadas todas as medidas 

executivas típicas, e evidenciado que o devedor se furta a adimplir com 

suas obrigações, mostra-se cabível a aplicação de medidas 

executórias atípicas com o fito de alcançar a efetividade do provimento 

jurisdicional. A aplicação das medidas atípicas deve observar os fins 

sociais e o bem comum, resguardando a dignidade humana tanto dos 

devedores, quanto dos credores. A suspensão da CNH não ofende o 

direito constitucional ao trabalho, previsto no art. 5º, XIII, da CF, 

porquanto norma de eficácia contida e que deve ser sopesada com os 

demais direitos fundamentais de forma a garantir a dignidade tanto do 

devedor quanto do credor. Recurso desprovido.  (https://tj- 

df.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/614592269/707152622018807000 

0-df-0707152-6220188070000)  

  

Alguns entendimentos jurisprudenciais, fala sobre as medidas coercitivas fere 

o direito de ir e vir, mas há outros entendimentos que não, na verdade só irá tirar o 

conforto de ir e vir, pois, nada impede que o devedor use o transporte público.   

  
Ementa: Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da 

Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 

0700739-33.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA 

DE EDUCACAO E CULTURA -ABEC AGRAVADO: MARTA REGINA 

LAVALLE, WAGNER NASCIMENTO DA SILVA E M E N T A 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

EXECUÇÃO. DÉBITO NÃO QUITADO. MEDIDAS EXECUTIVAS 

ATÍPICAS. ART. 139, IV, CPC. BLOQUEIO DE CARTÃO DE 

CRÉDITO. MÁ-FÉ. OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO PARA 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/28895367/inciso-iv-do-artigo-139-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/28895367/inciso-iv-do-artigo-139-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/28895367/inciso-iv-do-artigo-139-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/174276278/lei-13105-15
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/174276278/lei-13105-15
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/28895375/artigo-139-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/28895375/artigo-139-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/28895375/artigo-139-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015
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ADIMPLEMENTO DE DÍVIDA. BENS PENHORÁVEIS. MEIOS. NÃO 

ESGOTAMENTO. 1. A concessão de medidas atípicas, com a 

finalidade de compelir o agravado/executado ao pagamento do débito 

exequendo, com lastro no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, 

demanda a verificação da prática de má-fé e da ocultação do 

patrimônio no intuito de se esquivar do adimplemento da dívida 

executada, além da evidência de que a medida imposta seria eficaz 

para induzir o executado ao cumprimento da obrigação. 2. In casu, não 

houve esgotamento dos meios postos à disposição do exequente para 

localização de patrimônio penhorável, uma vez que o mandado de 

penhora dos bens que guarnecem a residência dos executados pode 

ser cumprido com apoio policial, caso necessário.  

3. Recurso conhecido e desprovido.  

  

Pode-se analisar que os entendimentos que nas demandas há indicio de máfé 

por parte do executado onde ele oculta o patrimônio, e esgotando todos os mios 

típicos para ser resolvida a demanda, o juiz poderá se utilizar dos meios coercitivos 

para tentar impor a obrigação ao devedor.    

  
Ementa: AGRAVO D EINSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

ALIMENTOS. POSTULAÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS NA  

FORMA DO ART. 139, IV, DO CPC. Cabe ao magistrado se valer de 

medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias 

necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial. 

Inteligência do art. 139, IV, do CPC. As medidas postuladas pelos 

agravantes de suspensão da CNH, passaportes, cartões de crédito e 

créditos bancários do agravado ultrapassa às esferas da 

proporcionalidade e da razoabilidade, porquanto não foram esgotados 

os demais meios executórios para a satisfação do crédito alimentar. 

Agravo de instrumento desprovido. (Agravo de Instrumento Nº 

70073665374, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 05/10/2017).  

  

Pode-se apreciar que em todas as citações a cima fala-se em princípio da 

razoabilidade e do bem comum entre todos, e que todas as formas  típicas foram 

adotada no percurso do processo e quando todas já esgotada então , o juiz recorre as 

medidas atípicas descrita no art.139,IV, usando de maneiras coercitivas onde poderá 

forçar o devedor pagar sua dívida , principalmente as que tem caráter de pequena 

pecúnia, também pode se, dizer que as medidas atípicas não está violando o direito 

de ir e vir, porque o devedor esta apena restrito a dirigir , contudo, nada o impede de 

se locomover, pois existem tantas formas e meios de locomoção, então entende-se 

que o devedor poderá se locomover de outras formas só não terá o conforto e a 

mobilidade de ir com seu carro, o fato relacionado a viagens tendo em vista se o credor 
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pode viajar então teria condições de sanar sua dívida com o credor e quando isso não 

acontece pode se presumir claramente a má-fé do devedor.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  
  

  

Diante de todo exposto aqui apresentado entende-se que a analogia vai além 

da letra da lei, há muitas divergências com relação as medidas coercitivas executória, 

que é bem amplo e aberto o entendimento dos juízes, mas tem-se encontrado muitas 

divergências entre juízes com relação de que possa estar havendo um choque de 

direitos fundamentais de “ir e vir”. 

Na maioria das vezes o executado fica se esquivando para não pagar, usando 

todos os meios de desculpas assim a dificultando penhora de bens, tornando a 

execução infrutífera. No entanto, o art. 139§IV, do CPC, traz meios atípicos, que 

poderá ser aplicada medidas alternativas coercitivas visando que haja eficácia dentro 

do processo, fazendo com que o devedor veja se e melhor pagar ou ficar sem 

passaporte e CNH. 

Com relação a estas medidas Restritiva há muitas controvérsias sobre restringir 

o direito de “ir e vir” do devedor, então pode se dizer que mais da metade da população 

brasileira tem o direito de “ir e vir” violado, com tudo este direito não se restringe 

suspenção de dirigir ou do Passaporte.         

De acordo com o ordenamento jurídico no art.8º do CPC, “diz que a aplicação 

do ordenamento jurídico o juiz atendera afins sociais exigência dos bens comuns, 

resguardando e promovendo a dignidade humana e observando a proporcionalidade, 

a razoabilidade a legalidade a publicidade e a eficiência”, vendo que o ordenamento 

jurídico está atendendo o interesse comum.  

Com relação ao direito de “ir e vir”, a suspenção de Carteira Nacional de 

Habilitação e do Passaporte, entende-se que não viola o direito de “ir e vir”, mas sim 

o conforto de “ir e vir”.  

Existem várias formas de se locomover, e com a suspensão de CNH e 

Passaporte entende-se que aquele que tenha uma condição financeira de viajar, está 

agindo de má-fé, portanto, fica claro que com estas limitações nada impede que o 

devedor deixe de se locomover, pois extem várias formas de transporte público.   

legislador traz uma opção no art.139, IV, do CPC, formas atípicas que este 

devedor ao não cumprir sua obrigação perante o credor, o juiz poderá aplicar os 

entendimentos atípicos do ordenamento jurídico, e assim visto a má-fé do devedor. 
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Tendo em vista que o devedor   em momento algum deixou de viajar, comprar 

e  até mesmo ter um bom carro, mas nada em seu nome, tudo em nome de terceiro, 

muitos entendimentos jurisprudenciais têm usado decisões atípicas para tornar-se 

eficaz o direito do credor, assim fazendo cumprir-se o ordenamento jurídico, 

garantindo a segurança jurídica do outrem, o sistema processual brasileiro e um 

sistema Democrático de Direito, baseado em um senso de justiça e coerência, pois se 

fosse o oposto, as decisões se tornariam arbitrarias e, além disso, abusivas.   
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