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1 – Resumo 

     O trabalho demonstra em seu desenvolvimento o ponto de vista doutrinário e de 

modo descritivo as técnicas de execução adotadas no Código de Processo Civil 

vigente, atrelando considerações e observações relacionadas a cada modalidade. 

2 - Introdução  

     O Novo Código de Processo Civil (lei nº13.105/15) modificando o ordenamento 

processual jurídico, buscou uma maior eficiência da tutela jurisdicional prestada, de 

acordo com o art.5º XXXV da Constituição Federal, substituindo o anterior, vigente desde 

o ano de 1973. 

     A tutela do direito, buscada após realização pelo Poder Judiciário da apreciação e 

do proferimento de sentença ou de decisão interlocutória, realizada na fase de 

conhecimento do processo, necessita ter seus efeitos efetivação no plano material, 

assim, concretizando-se e fazendo eficaz a tutela jurisdicional. 

     Dentro do processo após a decisão proferida pelo juiz, é constituído um título 

executivo judicial, que para ser materializado por seus efeitos, é necessário que seja 

realizada a fase de execução do título, para que assim o juiz tome as providências e 

utilize as técnicas necessárias para tornar concreta a realização da decisão. 

     Nesse aspecto, é possível então compreender e vislumbrar a atuação do juiz como 

Estado, utilizando-se da força coercitiva que apenas o Direito constitui, para assim se 



fazer cumprir a Justiça. 

3 - Objetivos 

     O presente trabalho propõe uma exposição das técnicas de execução legais 

passiveis de serem aplicadas pelo juiz, na busca da efetivação e eficácia dos títulos 

executivos judiciais na fase de execução processual do Código de Processo Civil 2015. 

4 - Metodologia 

     O método utilizado para a elaboração deste trabalho consiste na pesquisa 

descritiva, ou seja, visto que a vigência do atual Código de Processo Civil é bem 

recente, será trabalhada uma nova visão, buscando instrumentaliza-lo de uma forma 

mais objetiva em relação ao tema em questão. 

5 - Desenvolvimento  

5.1 - Tutela pecuniária  

     As decisões que geram condenação ao pagamento de quantia, advem de diversos 

fatos possíveis, tais como em processos de danos morais, materiais, estéticos, não 

cumprimento de obrigação de dar, fazer ou não fazer, como esclarece Luiz Guilherme 

Marinoni, ''tutela pecuniária pode expressar o valor do dano sofrido pelo lesado, ou o 

valor da prestação não cumprida ou cumprida de modo imperfeito pelo obrigado''(p.888, 

2015). 

     O pagamento em dinheiro, ou seja, a tutela pecuniária é de certa forma o melhor 

meio para fazer com que o devedor possa liquidar o crédito com o credor, pois em 

diversas ocasiões pode substituir a tutela específica do direito pela transformação do 

bem em seu equivalente em dinheiro, destinando a parte ideal do montante para 

realizar o adimplemento da sentença condenatória. Luiz Guilherme Marinoni entende 

desta maneira que ''a tutela pecuniária, igualmente atende a diferentes tutelas 

prometidas pelo direito material''(p.888, 2015). 

5.2 - Técnicas de execução  



     As técnicas de execução oferecem instrumentos legais de decisão para o juiz que 

podem ser utilizados individual ou cumulativamente, dependendo do caso concreto, e 

levando também em conta o perfil e características do executado para se obter o 

crédito pecuniário, como expresso no artigo 139, IV, CPC. 

     O juiz possui o poder para determinar as medidas mais adequadas a cada caso, 

tais como multas condenatórias, expedição de mandado de penhora e avaliação de 

bens, consequentemente havendo a expropriação patrimonial, ou utilização de técnica 

de indução ou sub-rogação. Deve-se observar também o meio que ofereça o menor 

ônus ao devedor, como elucidado por Marinoni que afirma que ''sempre que houver 

mais de uma técnica igualmente efetiva, deve o juiz optar pela técnica que opte a 

menor restrição possível''(p.889, 2015). 

     As medidas adotadas na execução, porém, podem ser divididas em ''meios de 

coerção'' e ''meios de sub-rogação''. 

5.2.1 - Meios de coerção  

     Tais meios foram selecionados pelo legislador com o fundamento de buscar um 

constrangimento psicológico do executado, fazendo com que ele cumpra com o 

determinado no título executivo. 

     Elas são instrumentalizadas através de ''multas condenatórias'', que podem ser 

impostas em decorrência de determinados atos, como por exemplo, o não pagamento 

voluntário no prazo de quinze dias após intimação feita pelo juiz. 

5.2.1.1 - Multa pelo não pagamento voluntário no pr azo  

     Neste primeiro caso, é constado no art. 523 parágrafo 1º, que o não pagamento 

dentro do prazo de 15 dias, o débito e os honorários de advogado serão acrescidos em 

dez por cento em cada um individualmente, contemplando Luiz Guilherme Marinoni que 

elucida que a multa contém em si um ''conteúdo coercitivo que pode ser vislumbrado na 

multa condenatória é comum a toda e qualquer pena, já que o devedor, ao saber que 

será punido pelo descumprimento, é estimulado a observar a sentença''(p.898, 20015). 



     É possível compreender que no entanto, ocorre uma penalidade, como se fosse 

uma cláusula penal, no qual a conduta do não pagamento gera um aumento no valor do 

débito total. 

5.2.1.2 - Multa periódica   

     Conhecida como ''multa diária'', ou também como ''astreinte'', é instrumentalizada 

pelo instituto do art. 537 do CPC, no qual concede a possibilidade do juiz arbitrar o 

pagamento de certo valor, independentemente do requerimento do exequente, caso 

não seja realizado o adimplemento necessário no prazo, ressalvando Humberto 

Theodoro Júnior que informa que ''a multa em tal caso, deverá ser ''depositada em 

juízo, permitindo levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença 

favorável à parte''''(p.176, 2016). 

     O dispositivo também determina que de acordo com as necessidades e 

especificidades do caso, o juiz estabeleça prazo razoável para o cumprimento do 

preceito. 

5.2.1.3 - Multa por ato atentatório à dignidade da justiça  

     Regulamentada no Código de Processo Civil na parte que dispõe sobre os deveres 

das partes e seus procuradores, mais especificamente no art. 77 parágrafo 2º do CPC, 

considera ato atentatório à dignidade da justiça a violação dos incisos IV e VI do 

mesmo artigo, considerando que Marinoni define que esta multa ''objetiva tutelar a 

autoridade do juiz, sancionando a insubordinação da parte, independentemente de 

obrigação não adimplida no plano do direito material''(p.898, 2015). 

     A consequência de tal violação constitui dever ao juiz de aplicar ao responsável 

multa de até vinte por cento do valor da causa, dependendo portanto da gravidade da 

conduta, revertendo-se o valor não ao exequente, mas ao Estado. 

5.2.1.4 - Protesto de título executivo e anotação d o nome em cadastro de 

inadimplentes  

     Estes instrumentos definidos no art. 517 e art. 782 parágrafos 3º ao 5º, podem ser 



considerados da mesma natureza, pelos seus efeitos de trazer ao público a informação 

da condição do executado como inadimplente, fazendo com que seja suspensa sua 

credibilidade perante a ''praça'', afirmação concretizada por Marinoni que afirma que o 

''protesto tem claro caráter persuasivo, prestando-se a dar ciência ao público da 

inadimplência do devedor''(p.899, 2015). 

     Porém, para que seja possível o uso deste meio, é necessário que o título judicial 

tenha a sua execução caráter definitivo. 

5.2.1.5 - Prisão civil  

     A legislação brasileira não permite a prisão por dívida, tal entendimento firmado 

também por tratados internacionais, porém, o único caso em que é permitida a sua 

utilização é em caso de dívida de alimentos, sendo a atividade de agressão na 

modalidade corporal, sendo considerada como a mais gravosa. 

     O célebre processualista Humberto Theodoro Júnior elucida da seguinte forma, 

baseando-se no art. 528 parágrafo 3º, ''Se o devedor não pagar o débito alimentício 

sem justificativa ou sendo esta recusada, o juiz além de mandar protestar da decisão na 

forma do art. 517, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de um a três meses''(p.133, 2016). 

5.2.2 - Meios de sub-rogação  

     Os meios de sub-rogação, diferentes dos de coerção que contam com as decisões 

tomadas autonomamente de acordo com a vontade do executado, fazem com que o 

Estado possa intervir na esfera jurídica do particular, tomando as providências 

necessárias para a realização da expropriação patrimonial, após a eventual avaliação e 

penhora realizadas, fazendo com que seja concluído o adimplemento do débito. 

5.2.2.1 - Avaliação e penhora 

     Não tendo o devedor cumprido o adimplemento no prazo estabelecido, deve ser 

cumprido por oficial de justiça o mandado de penhora e avaliação, como definido no 

art.523 parágrafo 3º, demonstrado portanto por Theodoro Júnior que ''Não há, assim, 

necessidade de novo requerimento do exequente. É ato que faz parte do impulso oficial 



a cargo do juiz''(p.110, 2016). 

     A penhora nada mais é que uma técnica processual que tem como finalidade a 

separação de bens do devedor, destinando-os de acordo com a necessidade para 

serem expropriados, consequentemente saldando a dívida do executado. Tal 

procedimento também é definido por Marinoni como ''procedimento de segregação dos 

bens que efetivamente se sujeitarão à execução, respondendo pela dívida 

inadimplida''(p.899, 2015). 

     Sua efetivação, portanto, é realizada diante da lavratura do auto ou do termo de 

penhora. O auto de penhora é documento elaborado por oficial de justiça indicando os 

bens que encontrou e penhorou, enquanto o termo de penhora é documento feito pelo 

executado indicando seus próprios bens para penhora. 

     Importante salutar que dentro da legislação, é definido uma ordem de preferência 

para a penhora de bens, como elucida o art. 835 do CPC, e já no inciso I é possível 

reforçar a preferência pela tutela pecuniária, que descreve que em primeiro lugar será 

penhorado dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, 

e trazendo em seus incisos seguintes as diversas hipóteses de penhora dos bens, 

todas com o fim de fazer valer o ordenamento jurídico. 

6 - Resultados 

     Com a elaboração do presente trabalho, foi possível a instrumentalização de forma 

lógica dos institutos jurídicos utilizados no procedimento de execução civil, tornando os 

dispositivos interligados e passiveis de serem utilizados por operadores do direito de 

maneira técnica, com intuito final o de obtenção dos efeitos advindos de um título 

executivo judicial, buscando garantir a estabilidade e segurança jurídica. 

7 - Considerações finais 

     É importante salientar que pelo fato do processo ser ''sincrético'', não é necessário 

a realização de outra ação para a execução do título, no próprio processo é feito o 

requerimento para a execução, como descrito no dispositivo do art. 523 caput. 
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