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Em 23/06/2006, a Lei 11.232/2005 entrou em vigor, modificando o Código de Processo 

Civil de 1973 (CPC) no que toca às execuções fundadas em títulos judiciais. 

 

Esta reforma confirma a tendência ao sincretismo processual, estabelecendo, como regra 

geral, que a certificação das obrigações estatuídas em sentença civil e a respectiva 

satisfação ocorram em um único feito. A busca pela efetividade tornou inimaginável 

que alguém tenha que mover pelo menos dois processos para satisfazer um direito – o 

primeiro, destinado ao seu reconhecimento, e o segundo, ao cumprimento do que já 

havia sido decidido. O legislador começou a sistematizar a execução como uma fase do 

processo (e não mais como um processo autônomo) com a Lei 8.952, de 1994, que 

alterou a redação do art. 461 (fortemente inspirado no art. 84, do Código de Defesa do 

Consumidor – Lei 8.078/90), prevendo a concessão da tutela específica das obrigações 

de fazer ou não fazer, e autorizando o juiz a adotar as providências que assegurassem o 

resultado prático equivalente ao do adimplemento. Em 2002, a Lei n.º 10.444 inseriu o 

art. 461-A, ampliando tal concepção também para as obrigações de entregar coisa 

diversa de dinheiro. Apenas as obrigações de pagar quantia certa continuavam sendo 

executadas nos termos da previsão original do CPC, com a necessidade de ajuizamento 

de dois processos, ao passo que as demais espécies de obrigação já vinham sendo 

satisfeitas de acordo com o novo regime, mais célere e efetivo, por realizar o direito em 

apenas um processo, dispensando a propositura de um feito executivo autônomo, com 

todas as dificuldades que isso representa. 

 

Entre as inovações trazidas pela Lei 11.232/05 está o acréscimo de uma multa de 10% 

(dez por cento) sobre o montante da condenação (art. 475-J, caput) ou da parcela 

inadimplida (art. 475-J, § 4º), caso o devedor não efetue o pagamento no prazo de 

quinze dias a partir da condenação ou da liquidação da quantia. A medida exerce 

coerção sobre o devedor, para que ele venha a adimplir a obrigação já certificada, 

                                                 
1 Artigo publicado no Jornal A Tarde, Edição de 01/07/2006 – Seção “Judiciárias”. 
2 Especialista em Direito Processual, Mestrando pela Faculdade de Direito da UFBA, Professor de Direito 
Processual Civil e Advogado. 



contrapondo-se à ordem anterior, que carecia de meios para pressioná-lo a pagar a 

dívida. No livro intitulado “Tutela antecipatória, julgamento antecipado e execução 

imediata da sentença”, Luiz Guilherme Marinoni já afirmava que “o processo sempre 

beneficia o réu que não tem razão” (3ª ed. RT, São Paulo, 1999. p. 15). O pagamento e a 

inércia lhe eram indiferentes. Aguardasse a chegada do mandado de citação e penhora e 

não haveria qualquer ônus adicional, como acontecerá a partir de agora. 

 

O § 3º, do art. 475-J, também inova ao estatuir que o exeqüente poderá, em seu 

requerimento, indicar, desde logo, os bens a serem penhorados. No sistema anterior, 

esta prerrogativa era do devedor, conforme dispunha o art. 652, ainda aplicável à 

execução fundada em título extrajudicial. Já o § 1º, do mesmo art. 475-J, determina que 

o executado seja imediatamente intimado do auto de penhora para, querendo, oferecer 

impugnação. 

 

Este ato de comunicação não consiste citação, já que o processo não se extinguiu com a 

certificação do direito, tendo avançado para a fase de execução. A relação jurídica que 

se triangularizou na etapa de conhecimento mantém-se vigente, razão pela qual a 

intimação deverá acontecer na pessoa do advogado do acionado (arts. 236 e 237), ou, na 

falta deste, será realizada pessoalmente (ou pelo representante legal), por mandado ou 

via postal. 

 

A defesa do executado se dará mediante impugnação, que deverá ser ofertada em 15 

dias e tem matéria restrita (art. 475-L), não podendo versar sobre assunto que seria lícito 

ao acionado deduzir na fase de conhecimento, tenha sido efetivamente argüida ou não. 

Via de regra, a impugnação não terá efeito suspensivo, exceto se os fundamentos 

apresentados pelo devedor forem relevantes e se o prosseguimento da execução seja 

manifestamente suscetível de lhe causar grave dano, de difícil ou incerta reparação. 

 

Mesmo que o magistrado conceda o efeito suspensivo, é lícito ao exeqüente requerer o 

prosseguimento da execução, prestando caução suficiente e idônea, nos próprios autos.  

 

Estas medidas buscam amenizar o ônus do tempo que recai sobre o credor. Antes da 

reforma, o executado se defendia através de embargos à execução, que eram sempre 

recebidos com efeito suspensivo (art. 739, § 1º). Isso significava que o credor tinha (e 



ainda tem) que aguardar o julgamento da apelação, que ordinariamente suspende a 

eficácia da sentença atacada (art. 520, caput), e, iniciada a execução, ainda tinha o 

processo sobrestado por força da apresentação dos embargos. No novo regime, a regra é 

que o procedimento satisfativo continue a tramitar mesmo que o devedor apresente sua 

defesa, afinal a certificação do direito já passou pelo crivo do Judiciário. 

 

A impugnação se processará em autos apartados, exceto se tiver efeito suspensivo, caso 

em que correrá nos próprios fólios da execução. Com isso, o legislador quis evitar a 

ocorrência de tumulto processual, risco que se impunha se fosse admitida a prática dos 

atos da execução e da defesa nos mesmos autos, na hipótese de ambas estarem 

tramitando simultaneamente.  

 

A decisão da impugnação será interlocutória, sendo o agravo de instrumento o meio 

idôneo para atacá-la, salvo quando, julgando a defesa, o magistrado extinguir a 

execução, situação em que estará proferindo sentença, cujo recurso cabível é a apelação. 

 

Por fim, vale ressaltar que o regime estabelecido pela Lei 11.232/2005 aplica-se ao 

cumprimento de sentenças, não tendo revogado as disposições do CPC no que tange à 

execução fundada em título extrajudicial, cujas modificações constam no Projeto de Lei 

51/2006, que tramita perante o Senado Federal. 


