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A  execução  civil  envolve  a  busca  pela  concretização  de  direitos
inadimplidos reconhecidos em títulos executivos. O estudo do tema não
deve  se  restringir  ao  aspecto  meramente  teórico,  sendo  necessário
analisar  os  mecanismos  que  autorizam  a  obtenção  de  resultados
concretos. Com isso, o trabalho parte da hipótese que o conhecimento e a
aplicação mais amplos das tecnologias e dos programas de inteligência
artificial podem evitar a propositura de execuções infrutíferas, minimizar
a excessiva demora daquelas em andamento e ampliar a sua efetividade.
Sob tais premissas,  a presente dissertação foi  estruturada em quatro
capítulos. No primeiro deles, foram apresentadas noções preliminares que
envolvem tanto a Teoria do Direito quanto o Processo Civil, assim como
mencionados breves antecedentes históricos da atividade executiva, o
caminho para o seu reconhecimento como ato de natureza jurisdicional e
as  causas  para  o  cenário  de  inefetividade  da  execução.  No  capítulo
seguinte,  discutiu-se  o  que  significa  o  modelo  de  justo  processo  no
ordenamento  jurídico  brasileiro  contemporâneo,  acompanhado  de
digressões sobre questões ainda polêmicas, aspectos procedimentais da
atuação executiva no Código de Processo Civil de 2015, os princípios que
informam a execução, os meios executivos positivados e dados empíricos
do Conselho Nacional de Justiça. O terceiro capítulo foi dedicado à análise
da efetiva influência da tecnologia no campo jurídico e, em especial, na
tutela  executiva.  Foi  sugerida a classificação dos meios tecnológicos
hábeis a auxiliar a execução em dois grupos: informativos e de constrição.
Em seguida, engendrou-se a caracterização individualizada de diversos
mecanismos já existentes e de outros que ainda podem ser desenvolvidos.
O último capítulo, por seu turno, foi o espaço dedicado à apresentação de
novas propostas relacionadas à execução, atentas às suas necessidades
práticas. As sugestões envolvem a busca antecipada de bens do devedor,
os institutos que compreendem a recente noção de “autotutela executiva”
e o atual panorama da desjudicialização da execução. Nas considerações
conclusivas, por fim, foram compilados os principais produtos do estudo,
com especial relevância para a ideia de que o potencial e a utilidade da
tecnologia devem ser mais profundamente assimilados pela comunidade
jurídica nacional, em nome da efetividade e do máximo aproveitamento
dos recursos processuais.
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