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1. Introdução.  

 

O presente trabalho nasceu de uma maneira peculiar, resultando num artigo também 

diferente. Ao invés de encontrar e enfrentar um problema, estudando-o para alcançar 

uma conclusão, o texto visa apresentar questões controvertidas sobre o novo regime de 

cumprimento da sentença, estabelecido pela Lei n.º 11.232/2005, com a exposição dos 

diversos (e, muitas vezes, opostos) posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais. 

 

A idéia original não era escrever um texto, mas somente identificar tais querelas, a fim 

de nortear meus próprios estudos sobre a “nova execução”. Ocorre que, sendo a reforma 

recentíssima e sendo as divergências realmente sérias, percebi que a sua compilação 

seria de valia para os estudiosos do tema e para os operadores do Direito, inclusive por 

dizer respeito à etapa satisfativa do processo civil, que tem sido o seu verdadeiro 

                                                           
1 Mestre (Universidade Federal da Bahia – UFBA). Especialista em Direito Processual (Universidade 
Salvador – UNIFACS). Professor de Direito Processual Civil na Graduação em Direito e na Pós-
Graduação lato sensu em Direito Processual Civil. Advogado. 
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“calcanhar de Aquiles”. A falta de êxito na entrega do bem da vida, cujo direito já foi 

reconhecido, talvez cause maior frustração ao jurisdicionado do que a prolação de uma 

sentença de mérito que não lhe seja favorável. A insuficiência no cumprimento das 

ordens judiciais colocam “em cheque” os atuais modelos e (des)organizações social e 

estatal, atingindo também o ordenamento, enquanto sistema normativo e científico2, 

além de evidenciar a realidade econômica em que está inserido o País (quiçá, o 

mundo)3, afinal e em última análise, a satisfação de uma obrigação, nos moldes 

capitalistas, só se torna possível se existir patrimônio disponível para tanto.  

 

Neste sentido, o presente trabalho não tem o propósito de resolver as querelas a seguir 

expostas (empreenderemos tal esforço em outros textos), mas de trazê-las à tona, para 

que sejam analisadas e estudadas pelos que assim se interessarem.   

 

2. O novo regime de cumprimento da sentença. 

 

Em 23 de junho de 2006, a Lei n.º 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 foi 

decidido. O legislador começou a sistematizar a execução como uma fase do processo (e 

não mais como um processo autônomo) com a Lei n.º 8.952, de 1994, que alterou a 

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

Consumidor – Lei n.º 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 

                                                           
2 Humberto Theodoro Júnior (2005) e Paulo Hoffman (2005) apontam que o problema da efetividade do 
processo vai além das reformas legislativas, alcançando a própria estrutura e organização da máquina 
estatal e que tal problema não é só brasileiro, mas mundial. 
3 Abandonamos a (ilusória) concepção de que “atravessamos” uma crise, para entendermos que a crise 
dos sistemas é perene, em consonância com o que dizem Ulrich Beck (1998) e Zygmunt Bauman (1998 e 
1999). Ressalve-se que, ao contrário do que possa parecer à primeira vista, essa compreensão passa longe 
de uma visão pessimista ou trágica, muito menos de uma idéia comodista ou acomodada. 
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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. 

 

Antes mesmo da modificação legislativa, Humberto Theodoro Júnior (2005a, p. 09) já 

apontava a orientação da reforma: 

 

Embora o Código de Processo Civil tenha sido elaborado sob a idéia de 
completa autonomia da execução forçada frente ao processo de 
conhecimento, o movimento de reforma legislativa em curso desde 1994 tem 
se orientado no sentido de eliminar a dicotomia clássica entre as atividades de 
acertamento e realização dos direitos subjetivos litigiosos. Em nome da 
instrumentalidade do Direito Processual e da efetividade da prestação 
jurisdicional, tem-se encaminhado para um processo unitário, em que toda a 
atividade de composição do conflito se dê numa única relação processual. 
Assim, o juiz que emite sentença condenatória se encarrega de promover-lhe 
o cumprimento logo após o trânsito em julgado, sem que o credor tenha de 
instaurar um novo processo de execução. 
 
Essa renovação já se deu no terreno das obrigações de fazer e não fazer (art. 
461, com a redação da Lei n.º 8.952, de 13.12.1994) e das obrigações de 
entrega ou restituição de coisas (art. 461-A, inserido pela Lei n.º 10.444, de 
07.05.2002). Com ela reimplanta-se a antiqüíssima executio per officium 
iudicis, que notoriamente supera a romana actio iudicati, que só serve para 
complicar e retardar a satisfação do direito do credor, desacreditando a justiça 
no seu mister de prestar a tutela jurisdicional.    

 

Assim explana Luiz Rodrigues Wambier (2006, p. 12), depois de editada a nova Lei: 

 

A alteração estrutural do procedimento de execução de sentença, no que toca 
ao dever de pagar quantia em dinheiro, atualmente regulado pelos arts. 475-J 
e ss., encerrou, por assim dizer, o ciclo iniciado há uma década, com a 
alteração do art. 461 do CPC. Com efeito, considerando que o direito 
processual deve se amoldar ao fim a ser alcançado, as soluções jurídicas 
estabelecidas pelo sistema processual aos direitos veiculados nas ações 
judiciais não poderiam se condicionar à observância de proposições teóricas 
de pouca ou nenhuma relevância prática. O princípio da autonomia entre 
processo de conhecimento e processo de execução, por exemplo, não decorre 
de qualquer exigência lógica, mas do fato de que, em razão da diversidade da 
natureza dos atos realizados na declaração (em sentido amplo) e na execução, 
é mais harmonioso alocarem-se tais atos em processos distintos.  
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Exatamente por se tratar de uma modificação profunda no sistema processual civil 

brasileiro, a doutrina apresenta sérias divergências, que ainda demandarão pesquisa e 

estudo para consolidar os posicionamentos sobre tais matérias. 

 

3. O novo conceito de sentença e suas implicações no sistema processual civil 

brasileiro. 

 

Embora a preocupação do legislador tenha sido com o regime da execução, a Lei n.º 

11.232/2005 modificou o conceito de sentença, extirpando-lhe o caráter topológico e 

substituindo a expressão “julgamento” por “resolução”. Desta forma, a sentença não se 

caracteriza mais pelo aspecto de “pôr fim ao processo”4. Além disso, o legislador 

acolheu a crítica de Adroaldo Furtado Fabrício (2003, p. 367), que afirmava que as 

hipóteses contidas no art. 269 não cuidavam somente de julgamento (entendido como 

valoração do pedido pelo juiz), mas de resolução do mérito, que é gênero do qual o 

                                                           
4 A doutrina já criticava a redação originária do Código, afirmando que a sentença não é o ato que põe fim 
ao processo, mas que tem a aptidão a fazê-lo. 
 

A sentença, em nosso sentir, ao contrário do que dispõe o § 1º do art. 162 do 
CPC, não põe necessariamente fim ao processo, visto que os autos podem 
seguir ao tribunal competente para a sua revisão, no conduto de recurso de 
apelação (art. 513 do CPC) ou em decorrência da remessa necessária (art. 475 
do CPC). 
 
O processo apenas terá o seu término quando não mais cabível a interposição 
de qualquer recurso para o combate da última das decisões judiciais 
proferidas. Por essa razão, não nos parece acertada a colocação de que a 
sentença necessariamente poria fim ao processo, sendo mais lógica a 
afirmação de que encerra o processo na instância, abrindo o caminho para 
que seja reapreciado no segundo grau de jurisdição, através do tribunal que se 
mostre como competente. 
 
A sentença encerra a instância de conhecimento, retirando do juiz condutor 
do feito a possibilidade de voltar a atuar no processo (art. 463 do CPC) (...) 
(MONTENEGRO FILHO, 2005, pp. 554-555). 
 
De início, observe-se que sentença não é o ato que coloca termo à instância, 
mas que tão-somente tende a fazê-lo; com a prolação da mesma encerra-se o 
procedimento em primeiro grau de jurisdição, sem que tal importe, ipso facto, 
extinção do processo (MITIDIERO, 2004, p. 169). 
 
Cumpre não esquecer que, como conseqüência necessária da nova 
sistemática, deverá ser alterado o próprio conceito de sentença, pois passará a 
ser o ato pelo qual o juiz julgou a causa, apreciando ou não o mérito. Com 
efeito, a sentença condenatória não mais porá termo ao processo, que 
prosseguirá, sempre o ‘mesmo’ processo, com a fase de cumprimento do 
julgado (mesmo atualmente, diga-se, a sentença só ‘põe termo ao processo’ 
se dela não for interposto recurso nenhum) (CARNEIRO, 2005, p. 119-120). 
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julgamento é espécie, por abranger também as situações de autocomposição (renúncia, 

reconhecimento e transação) e de certificação da prescrição e da decadência.  

 

Teresa Arruda Alvim Wambier (2004, p. 31) e Araken de Assis (2006, p. 20) entendem 

que a definição de sentença se dará pelo seu conteúdo, que está expresso nas novas 

redações dos arts. 267 e 269, do CPC. De outro lado, Daniel Mitidiero (OLIVEIRA, 

2006, p. 07) entende que tal conceito deve ser apreendido da conjugação dos arts. 162, § 

1º, 267 e 269, do mesmo Código, razão pela qual seria marcada pelo conteúdo e pela 

irrevogabilidade. 

 

3.1. A sentença parcial de mérito. 

 

Além de criar a controvérsia doutrinária acerca do próprio conceito de sentença, a 

modificação legislativa acirrou ainda mais a divergência sobre a possibilidade de 

prolação de sentenças parciais de mérito, cuja discussão já vinha sendo travada desde o 

acréscimo do § 6º ao art. 273, do CPC, proveniente da Lei n.º  10.444/2002. José 

Henrique Mouta Araújo (2004, p. 213) entendia que o referido § 6º não cuidava de 

antecipação dos efeitos da tutela, mas de resolução fracionada e definitiva do mérito. 

 

Importante destacar que a intenção reformista, apesar de não estar estampada 
expressamente na nova redação do § 6º do art. 273 do CPC, é deixar claro 
que não se trata de mera antecipação de efeitos baseada em cognição sumária, 
mas sim o próprio julgamento parcial do pedido, com base em cognição 
exauriente e através de uma decisão interlocutória de mérito [...]. Antes dessa 
alteração, o Código de Processo Civil não permitia fracionamento da decisão, 
eis que vigorava o estigma da impossibilidade de cindir a decisão judicial. 
[...] 
 
Agora, com a alteração do § 6º do art. 273, permitido está o fracionamento, 
inclusive não se aplicando a revogabilidade da tutela. 

 
Daniel Mitidiero (OLIVEIRA, 2006, p. 08) também defende a possibilidade de 

existirem sentenças parciais de mérito. 

 

Essa circunstância possibilita que se concebam sentenças parciais de mérito 
ao longo do procedimento, já que a sentença não é mais, normativamente, o 
ato do juiz que extingue o processo. Pense-se, por exemplo, na decisão que 
define parcialmente o mérito da causa (art. 273, § 6º, CPC). 

 

Em sentido contrário, Alexandre Freitas Câmara (2006, p. 459) entende que a resolução 

parcial de mérito não se dá mediante sentença, mas através de decisão interlocutória: 
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Em uma interpretação literal dos novos textos legais, não poderia haver 
dúvida de que estes casos (...) teriam passado a ser de sentença, e não mais de 
decisão interlocutória. Assim, porém não nos parece. Até mesmo por razões 
de ordem prática (já que tais provimentos passariam a ser impugnáveis por 
apelação, com todas as conseqüências daí advindas, inclusive quanto ao 
tempo do processo), não se pode aceitar que tais atos sejam considerados 
sentenças em vez de decisões interlocutórias. 
 
Pensamos que, não obstante a modificação dos textos legais, deve 
permanecer íntegra a idéia, por nós sempre sustentada, de que a sentença é o 
ato que põe termo ao ofício de julgar do magistrado. Assim, uma resolução 
parcial de mérito não poderia ser considerada sentença, já que o juiz ainda 
teria de apreciar o restante do objeto do processo. 

 

Cuidamos do tema em dissertação de mestrado, intitulada “Natureza jurídica da decisão 

lastreada no art. 273, § 6º, do CPC: antecipação dos efeitos da tutela jurídica ou 

resolução parcial do mérito?” (BASTOS, 2006), defendendo que, desde a reforma 

empreendida pela Lei n.º 10.444/2002, era possível a decisão definitiva e fracionada do 

mérito. À época, quando ainda não vigia a Lei n.º 11.232/2005, dizíamos tratar-se de 

decisão interlocutória de mérito, dada a inegabilidade dos pontos de partida, ínsitos à 

dogmática jurídica (FERRAZ JUNIOR, 1994, p. 95). Apontávamos, contudo, que a 

partir da vigência da mencionada lei, o ato se caracterizaria como sentença, sendo este o 

nosso atual entendimento. 

 

3.2. O recurso cabível contra a sentença parcial de mérito. 

 

Afirmando inexistir uma “apelação por instrumento”, Daniel Mitidiero (OLIVEIRA, 

2006, p. 08) advoga que o meio adequado para atacar a sentença parcial é o agravo de 

instrumento, com tratamento de apelação. 

 

Em sentido diverso, José Maria Rosa Tesheiner (2006, p. 18) defende ser cabível a 

apelação, “processada, porém, em instrumento próprio. Trata-se, em suma, de 

determinar a separação dos processos, medida admitida pelo Código (CPC, art. 115, 

III), tanto quanto a reunião (CPC, art. 105)”.  

 

3.3. A natureza jurídica da decisão da liquidação de sentença e o respectivo 

recurso.  
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A doutrina também levanta aspecto interessante sobre a natureza jurídica da decisão que 

define a liquidação da sentença. 

 

No novo sistema, a atividade de quantificação não tem mais natureza de ação, mas de 

mero procedimento, que ocorrerá após a definição do an debeatur e antes da execução. 

 

O legislador definiu que a decisão do procedimento liquidatório5 será atacada via agravo 

de instrumento (art. 475-H), mas não foi expresso quanto à natureza jurídica da referida 

decisão. 

 

Pela lógica do CPC, tal qual instituída em 1973, poder-se-ia inferir, com tranqüilidade, 

que o ato consiste decisão interlocutória (afinal ela é impugnada através de agravo). 

 

Contudo, o novo regramento da sentença torna a questão mais complexa. Com efeito, a 

decisão da liquidação resolve o seu mérito, pondo fim a tal fase processual, podendo 

classificar-se como sentença, nos termos do art. 269. Neste passo, cuidar-se-ia de uma 

sentença atacada, excepcionalmente, via agravo de instrumento. 

 

É o que afirma Daniel Mitidiero (OLIVEIRA, 2006, p. 08): 

 

A propósito, também deve ser classificada como uma sentença parcial a 
decisão que decide a liquidação de sentença. Também aí se decide de 
maneira irrevogável a respeito de uma questão atinente ao objeto litigioso, 
ao mérito da causa, encerrando-se como a sua prolação uma fase processual.    

 

Daisson Flach (OLIVEIRA, 2006, p. 66-68) acompanha tal entendimento. 

 

Ao revés, Araken de Assis (2006, p. 135), José Eduardo Carreira Alvim e Luciana 

Gontijo Carreira Alvim Cabral (2006, p. 56) entendem tratar-se de decisão 

interlocutória. 

 

Não fosse suficiente a querela sobre a natureza jurídica da decisão que julga a 

liquidação, a doutrina ainda diverge sobre o recurso cabível quando a decisão da 

liquidação puser fim ao processo, como ocorre se for apurado “valor zero” ou qualquer 

                                                           
5 Araken de Assis (2006, p. 135) afirma que, a rigor, só é agravável a decisão da liquidação por 
arbitramento, já que a liquidação por cálculos opera-se já no curso da execução, e não antes dela.  
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outro motivo que leve à extinção do processo. Parte da doutrina afirma que tal decisão 

caracteriza-se como sentença, sendo atacada por apelação, e não por agravo de 

instrumento, como afirma a lei. 

 

Questão ainda mais complexa é suscitada por Araken de Assis (2006, p. 129-135) ao 

afirmar que a liquidação por artigos possibilitada pelo art. 475-A, § 2º, será processada 

autonomamente e sua decisão deverá ser atacada por apelação, mesmo em caso de 

certificação de saldo positivo e de continuidade do processo, rumo à execução. O 

próprio doutrinador, no entanto, pondera a incongruência advinda de tal situação, já que, 

de outro lado, o legislador revogou o inciso III, do art. 520, que conferia somente efeito 

devolutivo à apelação que atacasse a sentença da liquidação. Admitindo o cabimento de 

apelação em tal caso, ela seria regulada pela regra geral do caput do mencionado 

dispositivo legal, sendo recebida também no efeito suspensivo, o que evitaria o início da 

execução até a prolação do acórdão pelo tribunal, em apreciação à apelação que 

impugnou a decisão da liquidação. Apontando possível solução para a questão em 

comento, o doutrinador afirma ser aplicável o princípio da fungibilidade dos recursos. 

 

3.4. A eficácia executiva da sentença declaratória. 

 

Outro ponto controvertido acerca da sentença está relacionado com inciso I, do art. 475-

N, que atribui a qualidade de título judicial à “sentença proferida no processo civil que 

reconheça a existência de obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa ou pagar 

quantia”, revogando o antigo art. 584, I, que atribuía tal característica somente à 

sentença condenatória proferida no processo civil. 

 

Por força da legislação outrora vigente, a doutrina e a jurisprudência majoritárias 

admitiam somente a sentença condenatória como título executivo, não estendendo tal 

atributo à declaratória. 

 

Destoando desta linha, Teori Albino Zavascki (2006, p. 38) defendia que esta última 

espécie de decisão também poderia configurar-se como título executivo judicial, desde 

que reconhecesse a existência de obrigação líquida, certa e exigível. 
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A reforma exaltou o debate, fortalecendo a corrente doutrinária que admite a sentença 

declaratória como título executivo judicial, argüindo inclusive que o art. 475-N, I, foi 

inspirado na lição de Teori Albino Zavascki, como afirma Fredie Didier Junior, em nota 

à quarta edição do livro intitulado “Leituras Complementares de Processo Civil” (2006). 

 

Nesta mesma esteira, Sérgio Luis Wetzel de Mattos (OLIVEIRA, 2006, p. 172) afirma: 

 

A nosso ver, portanto, o art. 475-N, inciso I, encampa o entendimento de que 
é título executivo judicial toda sentença que explicite, de modo completo, 
norma jurídica individualizada, com prestação exigível de dar, fazer, não 
fazer ou pagar quantia. Com essa explicitação (em qualquer capítulo, 
inclusive e sobretudo o principal, bem entendido), a sentença dita 
declaratória constitui, sim, título executivo judicial, nos termos do inciso I, 
do art. 475-N.  

 

Humberto Theodoro Júnior (2006, p. 71) preconiza: 

 

A reforma efetuada pela Lei nº 11.232, de 22.12.2005, na definição do título 
executivo fundamental (art. 475-N, inc. I), acolheu as ponderações da 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e da boa doutrina que lhe deu 
fundamentação, já que para conferir a natureza executiva a uma sentença 
civil não exige seja ela tipicamente um julgado condenatório, mas que 
contenha o reconhecimento da existência de obrigação a ser cumprida por 
uma parte em favor da outra.  

 

Em sentido diverso, José Maria Rosa Tesheiner (2006, p. 17) não concorda que a 

sentença declaratória possa funcionar como título executivo judicial: 

 

São títulos executivos judiciais: a sentença condenatória ou mandamental 
proferida em processo cível; a sentença penal condenatória como trânsito em 
julgado; a sentença homologatória de conciliação ou transação, ainda que 
inclua matéria não posta em juízo; a sentença arbitral; o acordo extrajudicial, 
de qualquer natureza, homologado judicialmente; a sentença estrangeira, 
homologada pelo Superior Tribunal de Justiça; o formal e a certidão de 
partilha, em relação ao inventariante, aos herdeiros e aos sucessores (art. 475-
N). 

 

Alexandre de Freitas Câmara (2006, p. 472) acompanha o último entendimento. 

 

Mais importante, porém, é chamar a atenção para o fato de que o novo texto 
de lei, isoladamente interpretado, pode levar a resultados equivocados. Isto 
porque o texto do art. 475-N, I, afirma ser título executivo a sentença que 
“reconheça a existência de obrigação”, o que faria da sentença meramente 
declaratória título executivo judicial. A ser correta esta interpretação, 
registre-se, desapareceria por completo o interesse em distinguir as sentenças 
condenatórias das meramente declaratórias. 
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Assim não é, porém. As sentenças meramente declaratórias continuam sem 
eficácia de título executivo (salvo expressa previsão legal, como se dá no art. 
76 do CPC). Apenas a sentença condenatória tem, por força deste dispositivo 
legal que ora se examina, eficácia de título executivo.  

 

4. O prazo para cumprimento da obrigação e a multa imposta pelo art. 475-J. 

 

Entre as inovações trazidas pela Lei n.º 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. O texto legal é lacônico, 

nada mencionando acerca da possibilidade de aplicação da multa na execução 

provisória, do termo a quo para incidência da multa, nem sobre a necessidade de 

intimação do devedor para cumprir a obrigação. 

 

4.1. Natureza jurídica da multa imposta pelo art. 475-J. 

 

Parte da doutrina aponta que a inserção da multa de 10% no ordenamento brasileiro visa 

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

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

pagar a dívida6. 

 

Outra modificação estrutural importante está na possibilidade de execução 
indireta da sentença que condena ao pagamento de quantia certa. A nova 
regra prevê medida executiva coercitiva ope legis, eis que o descumprimento 
da obrigação reconhecida na sentença condenatória causará a incidência de 
multa de 10% sobre o valor da condenação (WAMBIER, 2006, p. 13). 
 
A multa tem caráter coercitivo, para que o devedor cumpra a obrigação 
voluntariamente. A iniciativa de compelir-se o devedor a cumprir a obrigação 
constante da sentença, sem necessidade de atos executórios, é louvável. Cada 
vez menos tem sido tolerada a postura de desprezo em relação às decisões 

                                                           
6 Luiz Guilherme Marinoni (1999, p. 15) já afirmava que “o processo sempre beneficia o réu que não tem 
razão”. Neste mesmo sentido, confira-se lição de Guilherme Rizzo Amaral (OLIVEIRA, 2006, p. 141-
142). 
 
Com efeito, na ordem anterior, o pagamento e a inércia eram indiferentes ao devedor. Aguardasse a 
chegada do mandado de citação e penhora e não haveria qualquer ônus adicional. 
 
Embora o legislador tenha previsto a referida multa, a doutrina tem entendido que a sua fixação em 
apenas 10% foi muito tímida. Guilherme Rizzo Amaral (OLIVEIRA, 2006, p. 143) afirma que a comissão 
reformadora e o legislador “teriam se saído bastante melhor (...) se tivessem permitido ao juiz a adoção de 
variadas técnicas de tutela, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, à semelhança do louvável § 
5º do art. 461 do CPC”. 
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judiciais, não raras vezes adotadas por devedores contumazes (BARIONI, 
2006, p. 55). 

 

Outra corrente doutrinária, à qual alinha-se Carlos Alberto Alvaro de Oliveira (2006, p. 

195), afirma que a multa tem caráter penitencial. 

 

Mormente porque se trata de multa penitencial, sem nenhum ponto de contato 
com as hipóteses em que a multa tem natureza essencialmente coercitiva e é 
fixada com vistas a induzir ao cumprimento da ordem judicial, em prol da 
efetividade da tutela jurisdicional da mora no cumprimento e, portanto, 
intimamente dependente de base firme para ser exigida. 

 

A distinção é de grande relevância, pois, entendendo tratar-se de medida punitiva, não 

poderia cumular-se duas punições em relação a um mesmo fato. Daí não se poder 

cumular a multa de 10% com outras sanções impostas pelo sistema, a exemplo das que 

estão previstas nos arts. 14, 17 e 18, do CPC. 

 

Para os que entendem que a multa não tem caráter penal, mas coercitivo, não haveria 

nenhum óbice na cumulação das duas medidas. 

 

A multa referida no art. 475-J do CPC, segundo pensamos, atua como medida 
executiva coercitiva, e não como medida punitiva. Assim, nada impede que à 
multa do art. 475-J do CPC cumule-se a do art. 14, inc. V e parágrafo único 
do mesmo Código (WAMBIER, 2006, p. 14). 

 

4.2. Incidência da multa na execução provisória. 

 

Controverte a doutrina sobre a possibilidade de incidência da multa na execução 

provisória. 

 

Carlos Alberto Alvaro de Oliveira (2006, p. 195) e José Maria Rosa Tesheiner (2006, p. 

21-22) entendem que o prazo de 15 dias começa a fluir do trânsito em julgado (ou do 

vencimento da obrigação, caso ela não seja imediatamente exigível). Para este último 

doutrinador, a exigência de que o devedor pague sob pena de acréscimo de 10%, 

enquanto pende recurso, implicaria exigência de que ele praticasse atos incompatíveis 

entre si. 
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De outro lado, Athos Gusmão Carneiro (2005, p. 118) entende que o prazo tem início 

automático do trânsito em julgado ou da interposição de recurso sem efeito suspensivo. 

Assim, incidiria tanto na execução definitiva, como na provisória. 

 

Assim, na sentença condenatória por quantia líquida (ou após a decisão de 
liquidação de sentença), o devedor terá o prazo de quinze dias para cumprir 
voluntariamente sua obrigação de pagar. Tal prazo passa automaticamente a 
fluir da data em que a sentença (ou o acórdão, CPC art. 512) se torne 
exeqüível, quer por haver transitado em julgado, quer porque interposto 
recurso sem efeito suspensivo. 

 

Guilherme Rizzo Amaral (OLIVEIRA, 2006, p. 96-98) também afirma que tal multa 

pode ser aplicada já na execução provisória do julgado. O doutrinador fundamenta-se na 

idéia de que, sendo a obrigação exigível, ainda que não definitivamente (porquanto a 

decisão tenha sido atacada por recurso recebido somente no efeito devolutivo), o credor 

pode requerer, de logo, o seu cumprimento. Nesta situação, a multa, enquanto medida 

coercitiva, deve ser aplicada, contando o prazo para sua incidência a partir da intimação 

do devedor7. Adverte, no entanto, que: 

 

Evidentemente, ao cumprir a intimação sob a ameaça de incidência de multa, 
o devedor age com a reserva de estar ainda aguardando o resultado de seu 
recurso. Está cumprindo a sentença apenas e tão-somente para evitar a 
incidência da multa, e por isso não há qualquer incompatibilidade entre o 
cumprimento provisório e a manutenção do pleito recursal (OLIVEIRA, 
2006, p. 97-98).  

 

No mesmo sentido, entende Rodrigo Barioni (2006, p. 56): 

 

Outro ponto relevante sobre a incidência da multa sucede quando se tratar de 
execução provisória da sentença. (...) Iniciada a execução provisória da 
sentença, o não-pagamento do débito no prazo de quinze dias ensejará a 
aplicação de multa de 10% sobre o débito. Contudo, o provimento do 
recurso, com a conseqüente reversão do julgado, torna inexigível a multa 
anteriormente aplicada. 

 

4.3. Necessidade de intimação do devedor para incidência da multa.  

 

Como se viu no tópico anterior, existe outra discussão que independe da aplicação da 

multa na execução provisória. Ela diz respeito à necessidade de prévia intimação do 

devedor para cumprir a obrigação, depois do trânsito em julgado da decisão exeqüenda. 

                                                           
7 O doutrinador esclarece que, no seu modo de ver, a intimação do devedor só é necessária na satisfação 
provisória, sendo despicienda na execução definitiva, como será exposto no próximo item.  
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Parte da doutrina pensa que sim, baseando-se na jurisprudência que se desenvolveu 

sobre os arts. 644, 461, § 4º e 461, § 4º, do CPC. Assim como o art. 475-J, tais 

dispositivos também estipulam a incidência de medidas coercitivas, com o fito de 

compelir o devedor a cumprir a obrigação estatuída na sentença. Em que pese eles não 

mencionem expressamente a necessidade de prévia intimação do devedor para o 

adimplemento da obrigação, a jurisprudência assentou o entendimento de que tal 

comunicação é indispensável. 

 

Observe-se que, segundo se infere do disposto no art. 475-J, o executado não 
é intimado para pagar ou nomear bens à penhora, mas simplesmente para 
cumprir a obrigação. Não cumprindo a obrigação a que foi condenado, 
incidirá a multa e, a requerimento do credor, realizar-se-ão atos executivos de 
expropriação (WAMBIER, 2006, p. 14-15). 

 

Alexandre Freitas Câmara (2006, p. 467-468) entende que o termo a quo para que o 

devedor cumpra a obrigação flui da sua intimação pessoal para pagar. Diz ele que não 

pode ser de outro modo, ancorando-se no princípio do devido processo legal, na 

garantia constitucional do processo justo, e no aspecto de que o art. 240 determina que 

os prazos fluem para as partes a contar da intimação, salvo disposição expressa em 

sentido contrário. Na sua linha de pensamento, o art. 475-J silenciou sobre o assunto, 

não tendo estipulado ordem em sentido oposto à regra do art. 240, razão pela qual 

aplica-se a regra geral. 

 

Outros tantos juristas alinham-se no sentido de que tal intimação é desnecessária, como 

ensina Guilherme Rizzo Amaral (OLIVEIRA, 2006, p. 112): 

 

O dispositivo também não indica a necessidade de intimação específica para 
cumprimento voluntário da sentença, fazendo referência apenas à 
“condenação” do devedor e seu eventual descumprimento. Todavia, uma vez 
transitada em julgado a sentença (ou acórdão), cremos ser desnecessária a 
intimação do devedor para cumpri-la, bastando a simples ocorrência do 
trânsito em julgado para que se inicie o prazo de 15 (quinze) dias para o 
cumprimento voluntário (itálico do original).   

 

Humberto Theodoro Júnior (2006, p. 51) também parece concordar com este 

entendimento: 
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Para evitar tal multa, tem o devedor que tomar a iniciativa de cumprir a 
condenação no prazo legal, que flui a partir do momento em que a sentença 
se torna exeqüível.  

 

Embora o professor mineiro não o afirme expressamente, ele parece entender que a 

multa incide na execução provisória e que, mesmo nesta, ela dispensaria a intimação do 

devedor (já que ele se limita a dizer que o prazo flui do “momento em que a sentença se 

torna exeqüível”, sem fazer qualquer ressalva expressa), posição que destoa da maior 

parte da doutrina que admite a incidência da multa na satisfação provisória. Para estes, o 

devedor haverá de ser intimado de que o credor passou a exigir o cumprimento da 

obrigação antes da formação da coisa julgada material, afinal a satisfação provisória 

corre por conta e responsabilidade deste último, que pode, por isso mesmo, optar em 

não exigi-la senão depois de certificada a obrigação em caráter definitivo, não 

assumindo tal risco. 

 

Portanto, existem dois assuntos que merecem pesquisa, a saber: (i) a necessidade de 

intimação do devedor para incidência da multa após o trânsito em julgado da decisão 

exeqüenda; e (ii)  a necessidade de intimação do devedor para incidência da multa na 

execução provisória. 

 

Os dois temas comportam análises diferentes, afinal as execuções definitiva e provisória 

têm matrizes distintas, inclusive no que tange à responsabilidade civil do credor.  

 

4.4. Situações de exclusão da multa. 

 

Indaga a doutrina se a multa prevista pelo caput do art. 475-J pode deixar de ser 

aplicada e, caso afirmativo, em que casos isso ocorreria. 

 

Partindo da concepção de que a referida multa tem caráter coercitivo, e não punitivo, 

Guilherme Rizzo Amaral (OLIVEIRA, 2006, p. 124-126) defende a idéia de que a 

multa não incide nas situações em que o cumprimento voluntário torna-se impossível 

para o devedor, como acontece quando este não possui patrimônio suficiente para 

adimplir o crédito ou quando, embora tenha patrimônio suficiente, este é impenhorável. 

Rodrigo Barioni (2006, p. 56) acompanha esse entendimento. 
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Ponto importante sobre a multa diz respeito ao caso de impossibilidade de 
cumprimento da sentença pelo devedor, por falta de recursos. Não parece 
solução adequada impor sanção ao devedor inadimplente no caso de a falta 
de pagamento decorrer de comprovada e justa impossibilidade. No caso de o 
inadimplemento decorrer de real inviabilidade de cumprimento da sentença 
seria paradoxal imputar ao devedor uma sanção pecuniária por sua falta de 
meios para arcar com os valores a que fora condenado. Cabe ao magistrado, 
nesses casos, agir com prudência: provada a impossibilidade de realizar o 
pagamento estabelecido na sentença, acompanhada de justo motivo, poderá 
eximir o devedor da incidência da multa. 

 

Luiz Rodrigues Wambier (2006, p. 14) explica que o não-cumprimento da sentença por 

fato alheio à vontade do devedor opera como excludente de aplicação da multa. 

 

Esta [a multa prevista pelo art. 475-J] poderá deixar de incidir, 
excepcionalmente, contudo, em casos em que o cumprimento imediato da 
obrigação pelo réu seja impossível, ou muito difícil, causando-lhe gravame 
excessivo e desproporcional. Pode ocorrer, por exemplo, que o valor da 
condenação supere o do patrimônio do réu, ou que os bens deste estejam 
indisponíveis (p. ex., penhorados em execução movida por terceiro, etc.). 
Pode ainda suceder que o réu não tenha dinheiro disponível, mas apenas bens 
móveis ou imóveis de difícil alienação. Tais circunstâncias poderão operar 
como excludentes, desde que o réu demonstre que o não-cumprimento da 
sentença decorre de fato alheio à sua vontade.  

 

Indaga-se se existem e quais são as circunstâncias excludentes da incidência da multa. 

Além disso, há que se perquirir sobre o ônus da prova da circunstância excludente. 

Como admitir que o devedor tenha que arcar com tal encargo probatório, no sentido de 

demonstrar que não tem patrimônio ou que não tem patrimônio disponível 

(penhorável)? Não se trataria de prova negativa, portanto, impossível de realizar? A 

demonstração de que o devedor tem patrimônio disponível recairia sobre o credor? 

 

5. A impugnação prevista pelo art. 475-L. 

 

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, avançando para a fase de execução. A relação jurídica que se 
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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. 

 

No novo sistema, a defesa do executado se dará mediante impugnação, que deverá ser 

ofertada em 15 dias e tem matéria restrita, conforme dispõe o art. 475-L. 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 fólios, 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. 

 

5.1. Natureza jurídica e pressupostos da impugnação. 
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Diferentemente do que ocorria em relação aos embargos à execução, tidos como ação 

incidental, a doutrina tem entendido que a impugnação prevista pelo art. 475-L tem 

natureza de simples petição. É o que diz Danilo Knijnik (OLIVEIRA, 2006, p. 146). 

 

Ao que parece, o legislador institucionalizou, ainda que em parte, e 
limitadamente às execuções por quantia certa, a praxe jurisprudencial 
consagrada; doravante, cumpre ao devedor opor-se ao requerimento 
executivo, em primeiro lugar, nos próprios autos; em segundo lugar, através 
de simples petição, denominada impugnação. (grifos oriundos do texto 
original). 

 

Esse entendimento corrobora o posicionamento jurisprudencial já existente em relação à 

defesa do devedor no que tangia ao cumprimento das obrigações de fazer e não fazer, 

fundado no art. 461, do CPC, como se extrai do teor do Acórdão proferido pela 1ª 

Turma do STJ, no REsp 721.808/DF (julgado em 01/09/2005 e publicado no DJ em 

19/09/2005, p. 212), em que o Ministro Teori Albino Zavascki atuou como relator. Com 

a reforma promovida pela Lei n.º 10.444/2002, este entendimento se alastrou para as 

obrigações de entregar coisa diversa de dinheiro, prevista pelo art. 461-A, do CPC, 

vindo a abarcar também as obrigações de pagar quantia certa com a vigência da Lei n.º 

11.232/2005. 

 

Desta forma, o novo Diploma veio positivar a impugnação como o meio adequado para 

a defesa do devedor nas execuções fundadas em título judicial, cabendo embargos nos 

casos de execução contra a Fazenda Pública (art. 741, do CPC) e nas fundadas em título 

extrajudicial (art. 745, do CPC). 

 

Questões novas que se colocam com a sistematização da impugnação dizem respeito aos 

seus pressupostos e à sua distinção em relação à exceção de pré-executividade. 

 

Danilo Knijnik (OLIVEIRA, 2006, p. 149-151) entende que, diferentemente do que 

ocorre com os embargos, que só podem ser oferecidos após a realização da constrição, 

este ato é despiciendo para a apresentação da impugnação. Ao indagar se o devedor 

estaria obrigado a aguardar a realização do ato constritivo para, somente após, impugná-

lo, afirma o doutrinador: 
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Entendemos que não. Parece-nos, no ponto, persistir a validade do 
entendimento doutrinário e jurisprudencial que se construiu em relação à 
exceção de pré-executividade. Tal como antes, nada impedirá que o devedor 
compareça antecipadamente nos autos, antes de formalizada qualquer 
constrição, para argüir matérias que configurem típicas objeções, como vinha 
sendo reconhecido, até então, pela jurisprudência do STJ, em sede de 
processo executivo autônomo. 

 

No mesmo sentido, Rodrigo Barioni (2006, p. 57-58) afirma: 

 

Outro aspecto relevante é a vinculação do início do prazo para impugnação à 
realização de prévia penhora. Embora não haja dispositivo que vede 
expressamente a impugnação sem a prévia garantia do juízo (...) surge a 
dúvida: o executado poderia oferecer impugnação antes mesmo do início do 
prazo para defesa? A resposta há de ser positiva. Com efeito, o prazo para 
impugnação começa a fluir da intimação da penhora; nada impede, porém, 
que o executado se antecipe ao momento da penhora e ofereça desde logo sua 
impugnação à execução, uma vez que, conforme já mencionado, não há 
norma legal que condicione a impugnação à prévia segurança do juízo. 

 

De outro lado, Luiz Rodrigues Wambier (2006, p. 15) entende que a constrição é 

pressuposto para a impugnação. 

 

Na atual sistemática da execução da sentença que determina o pagamento de 
soma em dinheiro, decorrente da reforma ora comentada, não há mais espaço 
para a apresentação de embargos à execução, salvo na hipótese de execução 
contra a Fazenda Pública (CPC, art. 741, em sua nova redação). Caso o 
executado queira opor-se à execução, deverá oferecer impugnação, no prazo 
de 15 dias (cf. § 1º do art. 475-J), que não se reveste da natureza de ação 
autônoma, tal como ocorre com os embargos à execução. Inovou a reforma, 
também, ao estabelecer que, em regra, a impugnação não suspenderá a 
execução, salvo se presentes os requisitos do art. 475-M do CPC. 
 
À semelhança do que ocorria com os embargos à execução fundada em título 
judicial, no sistema revogado, o executado poderá opor impugnação após a 
realização da penhora (CPC, art. 475-J, § 1º) (itálico existente no original).   

 

Alberto Camiña Moreira (2005, p. 23) acompanha o entendimento de que o juízo deve 

estar previamente garantido para que o devedor possa impugnar a execução8. 

 

Ainda em relação à impugnação, parece que a lei não dispensa a prévia 
penhora, embora não fale mais em garantia do juízo.  Não efetuado o 
pagamento no prazo fixado na sentença, expedir-se-á mandado de penhora. 
(...) À impugnação precede a intimação da penhora e, de conseguinte, a lei 

                                                           
8 Devemos ressaltar, no entanto, que o referido doutrinador critica a legislação: 
 

Não vemos vantagem na exigência de prévia penhora. Que a defesa se faça 
sem nenhum obstáculo. Aliás, matérias passíveis de impugnação são, quase 
todas, matérias de ordem pública, que poderão ser argüidas por meio de 
exceção de pré-executividade, de sorte que a exigência de prévia penhora é, 
em larga medida, inócua (MOREIRA, 2005, p. 23). 
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não a dispensa. Não há, em relação à impugnação de sentença, norma como a 
do art. 736 [na redação do Projeto de Lei 4.497/2004 da Câmara dos 
Deputados]. 

 

Para os que entendem que a impugnação não depende da prévia constrição fica a 

indagação sobre a sua distinção em relação à exceção de pré-executividade e, caso 

exista diferença entre as ambas, qual é a utilidade desta última no atual sistema 

processual civil brasileiro. 

 

Assim afirma José Maria Rosa Tesheiner (2006, p. 23): 

 

A impugnação, que não tem efeito suspensivo, pode anteceder a penhora, 
diferentemente dos antigos embargos, que a supunham, tendo desaparecido, 
assim, as razões que justificavam o oferecimento de exceção ou objeção de 
pré-executividade (itálico proveniente do original). 

 

Alexandre Freitas Câmara (2006, p. 469-470) ainda vê distinção entre a impugnação e a 

exceção de pré-executividade: 

 

Da impugnação à execução trata o art. 475-L do CPC. A Lei nº 11.232/2005 
criou um novo mecanismo de defesa do executado, a ser usado apenas na 
execução por título judicial. Trata-se da impugnação à execução, que não se 
confunde nem com os embargos do executado nem com a objeção de não-
executividade (que a doutrina tradicionalmente chamou de exceção de pré-
executividade).  

 

Para o doutrinador, a distinção está em que, na impugnação, o devedor poderá alegar 

tanto a matéria ligada à admissibilidade da tutela executiva, com também poderá 

deduzir alegações pertinentes ao mérito da causa. No seu modo de ver, a “objeção de 

não-executividade” só pode versar sobre a primeira tônica, enquanto o meritum causae 

era matéria exclusiva dos embargos, do que, particularmente, discordamos. 

 

5.2. Matéria veiculada na impugnação. 

 

Controvérsia que já existia no sistema anterior e que perdura com a modificação 

legislativa diz respeito à matéria que o devedor pode veicular em sua impugnação. 

 

Tanto a redação anterior (e também a vigente) do art. 741, como a atual dicção do art. 

475-L, afirmam que a matéria elencada nos respectivos incisos é taxativa (o que está 
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representado pelas locuções “só” e “somente”, constantes no caput dos respectivos 

comandos). 

 

Ao interpretar o texto, parte da doutrina entende que as hipóteses ali constantes são 

numerus clausus. 

 

Na impugnação, o devedor somente pode alegar: falta ou nulidade da citação, 
se o processo correu à revelia; inexigibilidade do título; penhora incorreta ou 
avaliação errônea; ilegitimidade das partes; excesso de execução; causa 
impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à sentença 
(art. 475-L) (TESHEINER, 2006, p. 23). 

 

No mesmo sentido, afirma Danilo Knijnik (OLIVEIRA, 2006, p. 148): 

 

A propósito, embora o legislador tenha previsto a rejeição liminar da 
impugnação apenas numa circunstância – argüição de excesso de execução 
desacompanhada da indicação do valor alegadamente devido (§ 2º) – ao 
mencionar, no caput do art. 475-L, que a impugnação “somente poderá 
versar” sobre as causas de pedir que arrola, preexcluída ficou, como 
decorrência natural, a argüição de matéria diversa. Portanto, caso o objeto da 
impugnação exorbite o rol taxativo – ou, naquilo que o exorbite – cumprirá 
ao juiz, igualmente, rejeitar in limine a impugnação, como, aliás, já era 
facultado em matéria de embargos. (grifo e itálico existentes no original). 

 

Outra parte da doutrina, no entanto, entende que o devedor pode exorbitar a matéria ali 

descrita, desde que não trate de assunto que lhe seria lícito deduzir na fase de 

conhecimento, tenha sido efetivamente argüida ou não, por força do que dispõe o art. 

474, do CPC. 

 

Hermes Zaneti Júnior e Rodrigo Mazzei (OLIVEIRA, 2006, p. 276) explicam o alcance 

do art. 741, em lição também aplicável ao art. 475-L. 

 

Na realidade, em sede de embargos à execução, poderá o julgador exercer o 
controle de admissibilidade da execução já iniciada, examinando todas as 
questões de ordem pública que envolvem a causa. Nessas condições, 
inúmeras matérias (de ordem pública) transbordam o rol do art. 741 e que 
podem ser alegadas via embargos à execução. Claro que se toda questão 
estrutural ao processo de execução deve ser aferida de ofício pelo juiz, com 
mais razão poderá ser apontada pelo interessado, isto é pelo executado nos 
seus embargos. 
 
Faz-se essa ressalva diante da possibilidade de leitura açodada levar à suposta 
limitação das matérias de ordem pública dispostas no art. 741 do Código de 
Processo Civil, em casos que não seria possível a restrição. (...) 
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Em resenha, o rol do art. 741 possui cognição horizontal limitada, contudo 
merece temperamento na sua interpretação, visto que existem outras questões 
de ordem pública, ligadas à admissibilidade da execução, a merecer 
apreciação em sede de embargos, diante da sua essência de indisponibilidade. 
 

Vicente Greco Filho (2003, p. 114) explicava o cabimento de outras matérias não 

elencadas no art. 741, do CPC, nos embargos à execução fundada em título judicial, no 

regime anterior, demonstrando que aquela enumeração não constitui numerus clausus, 

comportando ampliações desde que não ofensivas à coisa julgada material. 

 

O art. 741 relaciona matérias que podem ser alegadas em embargos do 
devedor à execução fundada em sentença, dando a entender, ictu oculi, em 
virtude do advérbio “só”, que não haja possibilidade jurídica de alegação de 
outras questões pertinentes. Todavia, o rol não é taxativo, porque há outras 
razões legais impeditivas da execução, respeitada a imutabilidade da coisa 
julgada, como, por exemplo, (...) a decretação da insolvência do devedor, que 
impõe a concorrência de todos os credores, inclusive os respaldados por 
sentença, ao juízo universal do concurso e ao procedimento da habilitação de 
crédito. 

 

Sobre o tema, Alexandre Freitas Câmara (2006, p. 471) entende que, além das matérias 

expostas no art. 475-L, pode ser ventilada qualquer outra de ordem pública, tocante à 

admissibilidade da tutela executiva, que é cognoscível de ofício, inclusive. 

 

5.3. Impugnação e efeito preclusivo. 

 

Como se vê, existe séria divergência sobre a possibilidade de oferecimento da 

impugnação antes de garantido o juízo, bem como acerca da matéria que pode ser 

alegada. 

 

De outra banda, assentou-se o entendimento de que a defesa do devedor, na execução 

fundada em título judicial, tem natureza de simples petição. 

 

A partir dessas considerações, a doutrina tem perquirido se o não oferecimento da 

impugnação implica preclusão do direito de alegar a matéria elencada pelo art. 475-L. 

Em outras palavras, não oferecendo a impugnação no prazo de 15 dias, ou oferecendo-a 

sem apresentar determinada alegação, poderá o devedor trazer essa matéria ao processo 

em momento posterior?  
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5.4. Inexigibilidade da decisão lastreada em lei inconstitucional. 

 

Matéria que era de grande controvérsia já antes da reforma é a que diz respeito à 

interpretação sistemática do art. 741, II e parágrafo único, agora também aplicável ao 

art. 475-L, II e § 1º. 

 

O inciso II afirma que o devedor poderá alegar a inexigibilidade do título em sede de 

impugnação (e de embargos), ao passo que o parágrafo estatui como inexigível o título 

fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal 

Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tidas como 

incompatíveis com a Constituição Federal. 

 

Antes da reforma, o texto contido no parágrafo havia sido inserido no CPC através da 

Medida Provisória 2180-35, de 24 de agosto de 2001. O legislador entendeu pertinente e 

adequada tal inclusão normativa, tendo aproveitado o momento da reforma para 

chancelar o preceito. 

 

A norma cuida da possibilidade de revisão do julgado mesmo após o seu trânsito em 

julgado, o que é apontado pela doutrina como uma forma de relativização da coisa 

julgada, inclusive porque tal matéria não estaria sujeita ao prazo de dois anos previsto 

para a ação rescisória. 

 

O reconhecimento da nulidade da sentença inconstitucional, portanto, não 
depende de rescisória e pode verificar-se a qualquer tempo e em qualquer 
processo, inclusive na via incidental da impugnação ao pedido de 
cumprimento da sentença (THEODORO JUNIOR, 2006, p. 59). 
 
(...) trata-se do correspondente do anterior art. 741, II, sem qualquer 
modificação de redação. Veio também para o Livro I do CPC o texto 
correspondente ao parágrafo único do art. 741, agora inserido no § 1º do art. 
475-L, que permite a relativização (rectius, desconsideração) da coisa julgada 
quando a sentença que sirva de título executivo for contrária à Constituição 
da República; (CÂMARA, 2006, p. 470). 

 

Sobre o assunto, existe corrente doutrinária que entende ser inconstitucional o parágrafo 

único do art. 741, e o § 1º, do art. 475-L, a ponto de o Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil ter ajuizado a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIn) 3740 

para atacar o dispositivo. 
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Além da própria constitucionalidade do dispositivo, e caso ele seja considerado alinhado 

ao Texto Maior, há que se indagar, ainda, se a declaração de inconstitucionalidade 

emanada do STF, a tornar a decisão judicial inexigível, conforme preceituam o § 1º, do 

art. 475-L, e o parágrafo único, do art. 741, deve decorrer somente da via concentrada 

de controle de constitucionalidade, ou também pode provir do controle pelo meio 

difuso, e, neste caso, se é necessária a suspensão da “execução da lei”, pelo Senado 

Federal, nos termos do art. 92, X, da Constituição Federal de 1988. 

 

Considerando a declaração de inconstitucionalidade exarada pela Suprema Corte através 

do controle abstrato, há que indagar-se, também, se o juiz poderá declarar a 

inexigibilidade de ofício, e em qualquer momento do processo, dado o efeito erga 

omnes da decisão do Supremo. A mesma questão se impõe quando a decisão da Excelsa 

Corte for veiculada pela via concreta, tendo sido suspensa a “execução da lei”, pelo 

Senado. 
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