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RESUMO 

 

A presente dissertação tem como objetivo analisar as dificuldades encontradas para que 

alguns negócios jurídicos bilaterais se caracterizem como títulos executivos extrajudiciais. 

O título executivo deve ser compreendido como um fator que atribui certa segurança ao 

exercício da tutela jurisdicional executiva em razão de ter em seu conteúdo três 

características essenciais para a execução forçada: a certeza, a liquidez e a exigibilidade da 

obrigação. Apesar da função processual que o título executivo exerce, qual seja, a de 

deflagrar o início do processo de execução, seu conteúdo é composto por elementos do 

direito material relacionados exclusivamente à obrigação. No âmbito dos títulos executivos 

extrajudiciais, essa característica se torna relevante, pois, à medida que os negócios jurídicos 

que eles representam são formados pelo exercício da autonomia negocial das partes, o 

conteúdo pode ser livremente disposto pelos sujeitos. Pretende-se evidenciar que a liberdade 

na estipulação sobre a eficácia, tempo e modo de cumprimento das obrigações interfere 

significativamente na caracterização da certeza, liquidez e exigibilidade retratadas no 

instrumento que pode vir a ser considerado título executivo. 

A partir da classificação feita pelo Direito Civil a respeito das modalidades das obrigações, 

pretende-se ilustrar algumas situações hipotéticas nas quais a estrutura do negócio jurídico 

possa gerar dúvida a respeito do conteúdo exigido por lei para fins de atribuição da eficácia 

executiva. Devido à importância do título executivo e dos efeitos prejudiciais que ele pode 

causar ao executado por dar início ao processo de execução, o presente estudo analisará o 

controle judicial sobre sua caracterização, especialmente no momento da admissibilidade da 

demanda executiva. 
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ABSTRACT  

 

The present dissertation aims to analyze the difficulties that is found so that some bilateral 

legal instruments be characterized as extrajudicial enforceable titles. The enforceable title 

must be comprehended as a factor that assigns certain security to the foreclose jurisdictional 

tutelage because have in its content three essential characteristics to the executory process: 

the certain, the liquidity and the enforceability. Despite the procedural function that the 

enforceable title exercises, that is, to initiate the beginning of the execution, its content is 

composed by elements of the substantive law that is related exclusively to the obligation. 

Regarding the extrajudicial enforceable titles, this characteristic become much more 

relevant, because, as long as the legal transaction that these titles represents are formed by 

the parties freedom of will, the content of these titles can be freely arranged by them. 

It is intended to evidence that the freedom related to the power, time and the form of 

compliance of the obligations interferes significantly in the characterization of the certain, 

liquidity and enforceability represented in the instrument that might be considered 

enforceable title. Starting by the assortment made by the Civil Law regarding the 

arrangements of the obligations, it is intended to illustrate some hypothetical situations in 

which the structure of the legal transaction might raise doubts about the legal required 

content to guarantee the executional liability. Due to the importance of the enforceable title 

and the harmful effects that can be caused to the debtor by initiating the executory process, 

the present paper work will analyze the judicial review over the characterization of the title, 

specially in the moment of the courts admissibility of the executory process. 

 

 

Key-words: extrajudicial enforceable titles, bilateral legal instruments, certainty, liquidity, 

enforceability, autonomy of the will, obligations, judicial control 
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I. INTRODUÇÃO 

A tutela jurisdicional executiva tem como escopo conferir efetividade 

prática a um preceito jurídico, razão pela qual é caracterizada pela preponderância da 

realização de atos executivos.  

O instrumento que permite que essa atividade seja deflagrada é 

denominado título executivo, o qual não está conceitualmente definido no ordenamento, mas 

encontra nele seus parâmetros de constituição, tais como a indicação de quais atos e fatos 

jurídicos documentados são considerados títulos (tipicidade legal1), em alguns casos, a forma 

com que devem se revestir (formalidades) e o conteúdo que devem apresentar (certeza, 

liquidez e exigibilidade da obrigação2). 

A definição do conteúdo é extremamente relevante, pois tem a função de 

identificar a norma jurídica individualizada ao caso concreto. É através da conjunção dos 

elementos da certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação no plano do direito material que 

se permite verificar “aquele que deve”, “a quem se deve”, “o quê e quanto se deve” e que é 

chegado o momento de se exigir o cumprimento, aspectos imprescindíveis para balizar o 

exercício da tutela jurisdicional executiva. 

Sobre esses temas e outros correlatos à disciplina dos títulos executivos 

que tratará o Capítulo II do presente trabalho. A partir de um breve esboço histórico sobre a 

execução forçada, pretende-se demonstrar que a atividade executiva encara um conflito entre 

os princípios da segurança sobre a definição do direito e da celeridade em sua realização; e 

que a função do título executivo é apenas a de propiciar o início da realização da atividade 

executiva.  

Com base nisso, analisaremos o papel que ele desenvolve no processo, se 

se enquadra como uma das condições da ação (interesse de agir) ou um dos elementos da 

demanda executiva (causa de pedir). Faremos ainda o registro sobre a conhecida polêmica 

doutrinária a respeito de sua natureza jurídica e abordaremos os predicados de direito 

material eleitos pelo legislador para a composição de seu conteúdo. 

Feitas essas considerações de ordem geral à disciplina dos títulos 

executivos, iniciaremos nossa investigação a respeito da categoria dos títulos executivos 

                                                           
1- Conforme arts. 515 e 784 do Código de Processo Civil, para títulos executivos judiciais e extrajudiciais, 
respectivamente.  
2- Tais elementos estão previstos nos arts. 783 e 786 do Código de Processo Civil. 
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extrajudiciais. Eis, então, o primeiro recorte temático do presente trabalho, o qual, contudo, 

não tratará individualmente das hipóteses legais contidas no rol do art. 784 do Código de 

Processo Civil, tampouco aquelas tantas previstas na legislação esparsa3. 

Diferentemente dos títulos executivos judiciais, que são precedidos de uma 

atividade jurisdicional incumbida de definir a norma jurídica individualizada sobre a qual 

recairá a atividade executiva, os títulos executivos extrajudiciais compreendem, em sua 

maioria4, atos praticados por particulares, o que nos instiga a decifrar as razões pelas quais 

o legislador considerou que determinadas situações mereciam ser tuteladas de forma distinta, 

mais célere, atribuindo-lhes eficácia executiva abstrata. 

Justamente por representarem, de modo estático, relações jurídicas que se 

desenvolvem de forma dinâmica, e considerando que a norma jurídica individualizada que 

ele retrata é apresentada ao Poder Judiciário sem as considerações do obrigado sobre sua 

concretude, identificou-se que maiores são os riscos de os títulos executivos extrajudiciais 

ensejarem execuções injustas. Por essa razão, fomos levados a abordar o modo como o 

sistema processual equacionou essa operação, sobretudo a repercussão no âmbito das 

possibilidades de defesa do executado. Tais temas compõem o objeto do Capítulo III. 

Dito isso, passamos a nos questionar: quais atos jurídicos são os mais 

delicados para configurarem como títulos executivos extrajudiciais e quais situações, e por 

quê, tornam duvidosa a atribuição da eficácia executiva? 

Para responder a essas indagações voltamos os olhos ao plano do direito 

material. É lá que se encontram disciplinadas as obrigações, objetos de todas as execuções, 

e também os negócios jurídicos firmados como expressão da autonomia da vontade, uma 

das mais importantes fontes pelas quais as obrigações surgem no mundo jurídico.  

Ao celebrarem um negócio jurídico, as partes são livres para, dentro dos 

limites do ordenamento, deliberar sobre o conteúdo do negócio, dispor sobre o modo de 

constituição de uma obrigação, o tempo e condições de eficácia, bem como sobre a forma 

                                                           
3- Apenas para que tenha uma ideia em termos quantitativos, as anotações ao art. 784 do Código de Processo 
Civil elaboradas por Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco 
Naves da Fonseca descrevem aproximadamente trinta títulos executivos extrajudiciais previstos em lei 
esparsas (NEGRÃO, Theotonio; GOUVÊA, José Roberto Ferreira; BONDIOLI, Luis Guilherme Aidar; 
FONSECA, João Francisco Naves da. Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. 47. ed. atual. 
e reform. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 720-721). 
4- Não se ignora que atos decorrentes da atividade administrativa do Estado ou por ele delegada integram o rol 
de títulos executivos extrajudiciais (CPC, art. 784, incs. VII, IX e XI). 
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de seu cumprimento. Isso, por si só, personaliza as circunstâncias de cada caso concreto 

relacionadas à configuração da certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação que 

eventualmente seja submetida à execução forçada. 

Dentro desse contexto, o presente estudo propõe mais um recorte em seu 

tema: que os títulos executivos sejam analisados sob a perspectiva dos negócios jurídicos 

bilaterais, no sentido dos contratos comutativos ou sinalagmáticos, nos quais os interesses 

das partes são contrapostos e, em regra, não tendem a se estender no tempo5.  

A essas características (a contraposição dos interesses e o escopo de dar 

cumprimento imediato ao negócio normalmente) normalmente associa a categoria dos 

negócios jurídicos bilaterais à reciprocidade de obrigações, de modo que a exigibilidade da 

prestação de um dos sujeitos fica intrinsecamente relacionada ao cumprimento da 

contraprestação devida pelo outro. 

O fato de, em uma mesma relação jurídica, cada sujeito ser credor e devedor 

ao mesmo tempo é extremamente interessante de ser tratado no âmbito da execução forçada, 

pois a correspectividade entre as obrigações impõe que a exequibilidade de cada uma seja 

analisada no contexto que engloba ambas. Essa relação de dependência acrescenta elementos 

fáticos a serem considerados pelo juiz, sobretudo, na análise da exigibilidade das obrigações.  

Não sendo possível catalogar todas as hipóteses de negócios jurídicos 

bilaterais, o presente trabalho se propõe a explorar, a partir de exemplos hipotéticos, algumas 

situações em que a liberdade das partes atua sobre as mais diversas facetas das obrigações, 

dispondo sobre elementos que definem a produção de efeitos, o modo de adimplemento, a 

divisibilidade do objeto, a ordem de cumprimento etc.  

O objetivo dessa exposição é propor situações concretas em torno das 

quais, a autonomia da vontade das partes na formação de negócios jurídicos bilaterais, 

estruture a relação jurídica de modo a tornar duvidosa a presença dos requisitos legais para 

a liberação da eficácia executiva 

O incentivo para essa tarefa é alcançar uma reflexão interdisciplinar a 

respeito do tratamento que o direito processual civil pode dar a situações contextualizadas 

no plano do direito material, o que espera seja feito no Capítulo IV da presente dissertação. 

                                                           
5- FORGIONI, Paula A. Teoria geral dos contratos empresariais. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2010. p. 155, 177. 
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A partir das constatações de que as especificidades das relações jurídicas 

decorrentes de negócios jurídicos bilaterais podem impactar na caracterização dos títulos 

executivos e, consequentemente, no preenchimento de requisitos para a liberação da eficácia 

executiva, o Capítulo V do trabalho se propõe a analisar o tratamento dessas questões no 

processo judicial, especialmente na atividade de cognição sumária desenvolvida no 

momento da admissibilidade da demanda executiva.  

Para tanto, pretende-se evidenciar a importância e a seriedade com que 

essa atividade cognitiva inicial deva ser desenvolvida, pois, além de causar repercussões 

práticas prejudiciais ao executado, em regra ela basta para que as atividades executivas sejam 

realizadas até a efetiva satisfação do exequente. 

Por fim, com o escopo de destacar que a situação jurídica retratada no título 

executivo está sujeita a se modificar em virtude da dinâmica de seu desenvolvimento no 

plano do direito substancial, faremos algumas breves reflexões sobre os impactos que essas 

circunstâncias supervenientes podem causar nos rumos da execução civil. 
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VI. CONCLUSÕES 

Diante das considerações apresentadas no presente trabalho, podemos 

concluir que a atividade jurisdicional executiva pressupõe que a norma jurídica sobre a qual 

atuará esteja individualizada ao caso concreto. Para que o Estado inicie sua empreitada de 

realizar atos executivos com vistas à satisfação do exequente, o ordenamento exige que a 

norma jurídica esteja instrumentalizada em um documento que contenha determinadas 

características formais e substanciais, ao que denominamos de título executivo. 

Em seu aspecto substancial, o título executivo é composto pelos atributos 

da certeza, liquidez e exigibilidade, os quais foram eleitos pelo legislador como forma de 

evidenciar que a obrigação está definida, quantificada e em condições de ser satisfeita. Dessa 

representação se infere a probabilidade de que o direito ali retratado exista no âmbito do 

direito material e é essa aparência do direito que permite que a execução seja deflagrada. 

Embora o título executivo seja composto por elementos do direito material 

relacionados à obrigação que representa, é importantíssimo destacar que ele é autônomo em 

relação à efetiva existência do direito, o que revela que sua função tem viés processual, no 

sentido de propiciar o exercício da jurisdição in executivis. Diante dessa constatação, é de 

rigor concluir que o título executivo integra uma das condições da ação executiva, qual seja, 

a modalidade da adequação do binômio do interesse de agir, pois sua presença é 

imprescindível para a viabilidade da tutela executiva. 

A concepção de que o título executivo é composto por elementos de 

natureza formal e substancial, ambos definidos pelo legislador, indica que não se pode 

desprezar seu aspecto documental, nem o desconectar integralmente da relação jurídica 

subjacente, pois a comunhão desses elementos é o que atribui eficácia executiva ao título.  

A partir dessas constatações, tentou-se desvendar os motivos pelos quais 

o legislador atribuiu a mesma eficácia executiva dos títulos judiciais, os quais são precedidos 

de atividade jurisdicional em torno da definição da norma jurídica, aos títulos executivos 

extrajudiciais, decorrentes, em sua maioria, de atos praticados entre particulares. 

Em certa medida, identificou-se que a disciplina dos títulos executivos 

extrajudiciais (gênero) incorporou algumas características dos títulos de crédito (espécie) –

literalidade, incorporação, cartularidade e formalismo – com o escopo de obter a mesma 
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segurança quanto ao conteúdo do título que é própria dos títulos de crédito, em razão de sua 

finalidade de viabilizar a circulação de riquezas.  

Entretanto, a tentativa de transposição das características da espécie não se 

mostrou suficiente para justificar a eficácia executiva abstrata conferida por lei ao gênero 

dos títulos executivos, pois a autonomia dos títulos de crédito, que compreende a 

desvinculação do direito de seu titular com as relações anteriores à sua posse, não pode ser 

transportada a todas às outras espécies de títulos executivos, já que sua finalidade processual 

não autoriza que sejam separados da relação de direito material subjacente. 

À falta de outros elementos o que pudessem justificar a atribuição da 

eficácia executiva aos títulos extrajudiciais, aliado ao reconhecimento de que essa categoria 

é composta por espécies extremamente heterogêneas entre si, consideramos que a eficácia 

executiva abstrata decorre do exercício de atividade discricionária do legislador. E, ao 

conferir esse poder de deflagrar diretamente a execução a alguns atos praticados por 

particulares, dando inegável vantagem aos portadores de títulos executivos extrajudiciais, a 

contrapartida oferecida pelo sistema foi a de permitir ampla possibilidade de desconstruir 

esse efeito por meio da reação do executado. 

Nesse sentido, tentamos evidenciar que o sistema admite diversas formas, 

em diferentes momentos, para que o executado se afaste da ameaça de lesão ao seu 

patrimônio, busque a desconstituição da agressão ou, em última medida, alcance a reparação 

pelos danos causados por uma execução injusta. Dessa forma, a ampla possibilidade para 

que o executado apresente resistência compreende não apenas diversos mecanismos de 

defesa (modalidades típicas e tradicionais como os embargos à execução, outras também 

típicas, mas pouco menos usuais como simples petições e recursos e, por fim, até mesmo 

demandas autônomas), como também a possibilidade ilimitada de matérias que podem ser 

alegadas para esse fim. 

A análise do rol dos títulos executivos extrajudiciais contido no art. 784 do 

Código de Processo Civil revelou a falta de uniformidade no tratamento dessa categoria, 

tendo em vista que ora o legislador fez referência exclusiva ao documento que os 

instrumentaliza (CPC, art. 784, incs. I, II, III, IV e IX), ora aos atos neles documentados 

(CPC, art. 784, incs. V e VI), ora aos próprios créditos (CPC, art. 784, incs. VII e X) e ora 

fez referência a mais de uma dessas características (CPC, art. 784, inc. VIII). 
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Diante da falta de consenso nos critérios estabelecidos pela legislação 

processual, decidimos analisar os atos jurídicos aptos a configurarem títulos executivos 

extrajudiciais no plano do direito material. Para tanto, elegemos como foco do presente 

estudo os negócios jurídicos bilaterais por, fundamentalmente, três razões: (a) são a fonte 

mais expressiva de obrigações no mundo jurídico; (b) são firmados pela autonomia da 

vontade das partes, as quais detém liberdade para (dentro dos limites do ordenamento) dispor 

sobre o modo de constituição das obrigações, o tempo e condições de eficácia, a forma de 

seu cumprimento etc.; e (c) normalmente são associados à bilateralidade e reciprocidade de 

obrigações, no sentido de que a exigibilidade de uma prestação fica atrelada ao cumprimento 

da contraprestação que lhe é correspondente.  

O intuito da escolha consiste em evidenciar que a liberdade exercida no 

plano do direito material para modelar os negócios jurídicos tem o condão de criar 

circunstâncias personalizadas aos casos concretos, de modo que a análise sobre a possível 

atribuição da eficácia executiva deve estar contextualizada à dinâmica contratual, ensejando, 

portanto, um rígido exame de admissibilidade no momento da propositura da demanda 

executiva fundada nesse tipo de título executivo extrajudicial. 

Diferentemente de outros títulos executivos extrajudiciais, nos quais há 

regulamentação legal sobre o conteúdo das relações jurídicas – o que confere certa 

previsibilidade sobre os contornos da obrigação (v.g. obrigações tributárias, obrigações 

decorrentes dos títulos de crédito, obrigações securitárias etc.) – os negócios jurídicos 

bilaterais podem trazer inúmeras situações autorizadas pelo direito material que podem ser 

enquadradas nas hipóteses legais do art. 784 do Código de Processo Civil que preveem 

apenas aspectos formais do instrumento (v.g. documento público assinado pelo devedor, 

documento particular assinado pelo devedor e duas testemunhas, instrumento de transação 

referendado pelo Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia Pública, advogados ou 

conciliadores e mediadores – CPC, art. 784, incs. II, III e IV).  

Com base nessa multiplicidade de circunstâncias, o presente estudo propôs 

a reflexão sobre a possível configuração dos negócios jurídicos bilaterais como títulos 

executivos extrajudiciais a partir das modalidades de obrigações segundo a perspectiva do 

direito material.  
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Procurou-se demonstrar que a liberdade das partes na definição do 

conteúdo da relação jurídica interfere diretamente na modulação da certeza, liquidez e 

exigibilidade das obrigações que devem compor os títulos para a liberação da eficácia 

executiva. Ademais, procurou-se evidenciar que, a depender do modo como as obrigações 

estão retratadas, a presença dos requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade pode demandar 

elementos externos aos instrumentos aptos a caracterizarem como títulos executivos. 

Embora seja extremamente comum a lição de que o título é necessário para 

deflagrar a execução, pouco se fala sobre as situações em que ele, isoladamente considerado, 

não é suficiente para cumprir seu mister, por não trazer estampado todos os atributos da 

obrigação exequenda, mas apenas fornecer os parâmetros para o alcance.  

Com isso, está a se chamar a atenção sobre a possibilidade de que a eficácia 

executiva atribuída ao título seja decorrente da formação de um processo gradativo, tal como 

ocorre, exemplificadamente, com alguns títulos judiciais, como a sentença que condena ao 

pagamento de quantia ilíquida e é submetida à liquidação e a sentença que julga relação 

submetida a termo ou condição e que precisa ser complementada com a prova do implemento 

desses eventos, e também com alguns títulos extrajudiciais, como a duplicata não aceita que 

necessita ser complementada com o protesto e estar acompanhada do recibo de entrega da 

mercadoria, o contrato de seguro de vida que precisa da apresentação da certidão de óbito etc.  

Nos títulos executivos extrajudiciais decorrentes de negócios jurídicos 

bilaterais, havendo reciprocidade de obrigações, a dinâmica contratual ditará a necessidade 

de complementar a apresentação do instrumento com elementos externos que demonstrem a 

exigibilidade da obrigação que se pretende executar.  

Para os fins da execução forçada, todas essas situações envolvem atividade 

cognitiva. A diferença é que nos títulos executivos judiciais, a atividade executiva é 

deflagrada após cognição exauriente sobre a maioria dos atributos da obrigação exequenda, 

e nos títulos executivos extrajudiciais a atividade executiva é deflagrada após cognição 

sumária exercida no momento da admissibilidade da demanda.  

Eis aí um ponto importante para a demanda executiva, pois sendo sumária 

a cognição a respeito do conteúdo do título executivo extrajudicial, os elementos externos 

que eventualmente venham a compor seu conteúdo devem, desde logo, ser apresentados. 

Isto é, devem acompanhar o título executivo para que a convicção sobre o conjunto desses 
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elementos autorize a liberação da eficácia executiva. Por essa razão, constitui ônus do 

exequente apresentá-los por meio documental (prova documental ou documentada), de modo 

a permitir a verificação imediata sobre o fato registrado. 

Feitas essas considerações, procurou-se demonstrara importância do juízo 

de admissibilidade no processo de execução, especialmente em razão das circunstâncias 

práticas prejudiciais ao executado (que fica sujeito a penhora de bens, busca e apreensão 

etc.) que sobrevém com o processamento da demanda.  

Ademais, a situação de vantagem do exequente normalmente é 

desconstituída apenas em demanda própria movida pelo devedor. Até o momento do 

julgamento dos embargos à execução (não tendo havido a atribuição de efeito suspensivo), 

prevalecem os efeitos extraídos do juízo positivo de admissibilidade, de modo que, se não 

houver oposição de defesa por parte do executado, tal juízo inicial sumário terá sido 

definitivo, pois tal decisão não precisa sequer ser confirmada posteriormente.  

A seriedade exigida para o exame de admissibilidade da demanda 

executiva torna extremamente importante o diálogo do juiz com as partes, reconhecidamente 

incentivado pelo Código de Processo Civil de 2015. Confere-se ao exequente não apenas a 

oportunidade de corrigir determinadas falhas da petição inicial, mas também de prestar 

esclarecimentos sobre a exequibilidade da obrigação, ou ainda refletir sobre a viabilidade da 

demanda à luz de eventuais e sugestivas ponderações do magistrado sobre a pertinência na 

adoção de outros procedimentos, como ação de cobrança pelo procedimento comum ou a 

ação monitória. 

Importante considerar que o escopo de se evitar a extinção do processo por 

decisões terminativas também se aplica aos embargos à execução, como prestígio à primazia 

do julgamento de mérito. Após a oposição dos embargos que veiculem questões extintivas, 

impeditivas ou modificativas da pretensão de crédito, sendo detectado algum vício que possa 

ensejar a extinção do processo pela ausência de pressupostos processuais ou condições da 

ação, entendemos que deva ser priorizada a decisão de mérito que resolva o conflito com o 

reconhecimento da inexistência da obrigação no plano do direito substancial, conforme 

orientam os dos arts. 282, § 2º e 488 do Código de Processo Civil. 

Por fim, com o escopo de destacar que o título executivo é necessário para 

deflagrar a execução, mas que o rumo desta nem sempre será por ele definido, reputamos 
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importante considerar a ocorrência de situações supervenientes à propositura da demanda 

que alterem o bem da vida ou impactem na realização da prestação pretendida.  

Nas situações de perecimento, depreciação da coisa ou impossibilidade de 

realização da prestação, a dinâmica da relação do plano do direito material suplanta o registro 

do título executivo, convertendo a obrigação nele retratada (de fazer, não fazer ou de entregar 

coisa) em perdas e danos, o que torna imperiosa a realização de atividade cognitiva, em 

incidente de liquidação, com a finalidade de quantificar seu valor para que a atividade 

jurisdicional prossiga sob a forma de execução por quantia certa. 
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