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CUMPRIMENTO DE SENTENÇA:  
Obrigação Pecuniária 

 

Thiago Rodrigo Fernandes dos Santos
1 

 

RESUMO: Este artigo tem como tema o cumprimento de sentença. Seu objetivo é 
debater as alterações advindas com o novo código de processo civil. Dividida em 
três seções, a pesquisa procura mostrar o conceito do cumprimento de sentença, 
bem como apresentar algumas inovações, alterações e supressões da fase 
executiva da sentença que reconhece a exigibilidade de pagar quantia certa e, 
ainda, expor as recentes discussões jurisprudenciais e doutrinárias acerca dos 
recursos cabíveis que julgar a fase de execução, dentre outros aspectos relevantes 
à respeito do tema. Utilizando o procedimento metodológico bibliográfico e 
documental, chega-se à conclusão de que o cumprimento de sentença por quantia 
certa é aquela que se cumpre por meio de pagamento de uma soma de dinheiro que 
foi determinado em sentença condenatória.  
 
 

Palavras chave: Direito Processual Civil. 

 

ABSTRACT: This article has as its subject the fulfillment of the sentence. Its purpose 
is to discuss the changes arising from the new civil process code. Divided into three 
sections, the research seeks to show the concept of compliance with the sentence, 
as well as to present some innovations, changes and suppressions of the executive 
phase of the sentence that recognizes the exigibility to pay certain amount and also 
expose recent jurisprudential and doctrinal discussions about of the appropriate 
resources that judge the execution phase, among other aspects relevant to the topic. 
Using the bibliographic and documentary methodological procedure, it is concluded 
that the fulfillment of a sentence for a certain amount is one that is fulfilled by means 
of payment of a sum of money that was determined in a conviction. 
 
 

Key words: civil procedural right 

 

Sumário: Introdução; 1 Cumprimento de Sentença (Obrigação Pecuniária): 

Definição;  2 Cumprimento de Sentença (Obrigação Pecuniária): inovação, alteração 
e supressão com o advento do novo código de processo civil; 2.1 Necessidade de 
requerimento do exequente para início do procedimento; 2.2  Necessidade de 
intimação do devedor executado; 2.3 Comparecimento espontâneo do devedor; 2.4 
Multa de 10% (dez por cento) e Honorários de advogado; 2.5 Pagamento parcial e 

                                                           
1
 Estudante do 10º período do curso de Direito da Uniabeu. Técnico em informática pelo Santa 

Mônica – Centro Educacional. Candidatou-se ao cargo de vereador na cidade de Nilópolis em 2012. 
Trabalha no escritório de advocacia Fernandes & Ramalho Advogados Associados.     
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multa; 2.6 Desnecessidade de requerimento do credor para expedição de mandado 
de penhora e avaliação; 2.7 Requerimento do credor com valor excessivo; 2.8 
Impugnação ao cumprimento de sentença; 3 Cumprimento de Sentença (Obrigação 
Pecuniária): Recurso cabível da decisão que julgar a fase de execução; 3.1 Coisa 
Julgada Inconstitucional; Conclusão; Referências. 

 

INTRODUÇÃO  

 

O presente trabalho tem como sua principal finalidade de abordar a fase do 

cumprimento de sentença relativa à obrigação por quantia certa no Novo Código de 

Processo Civil. Este estudo está inserido na área do Direito Processual Civil e tem 

como objetivo elucidar as novidades trazidas pelo NCPC, que entrou em vigor neste 

ano, e que como consequência, vem trazendo diversas alterações em seus artigos.  

A problematização que se pretende investigar pode ser expressa nas 

seguintes normas: Com o advento do Novo Código de Processo Civil de 2015, 

vieram grandes inovações, alterações e supressões, fazendo com que os 

operadores do direito, recorram para obter o conhecimento mais aprofundado do 

tema, respeitados os seus princípios à luz da Constituição Federal de 1988. 

O trabalho analisará o cumprimento de sentença relativa à obrigação por 

quantia certa no Novo Código de Processo Civil, a fim de se compreender até que 

ponto suas alterações foram positivas e a partir de que ponto passa a ser negativa. 

Entende-se que o cumprimento de sentença é a fase de executar aquilo que foi 

determinado em uma sentença condenatória. 

Para fazer valer esses princípios teóricos na prática e para cumprir as 

obrigações que lhe são atribuídas pelo ordenamento jurídico, o cumprimento de 

sentença é dotada de diversas formas, tais como: cumprimento de sentença relativa 

às obrigações de fazer e não fazer, cumprimento de sentença relativa à obrigação 

de entrega de coisa e cumprimento de sentença relativa à obrigação por quantia 

certa. É o uso deste último que será abordado. 

Pode-se dizer que cumprimento de sentença por quantia certa é aquela que 

se cumpre por meio de pagamento de uma soma de dinheiro que foi determinado 

em sentença condenatória. 

Atualmente nos defrontamos com questionamentos acerca da aplicação do 

cumprimento de sentença no Novo Código de Processo Civil, seja em relação a 

multa de dez por cento de honorários advocatícios em caso de inobservância de 
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prazo pelo executado, seja pela necessidade de requerimento do exequente para 

iniciar o procedimento nos casos de obrigação de natureza pecuniária, como 

obrigação de prestar alimentos, por exemplo, que é causa que reconhece a 

exigibilidade da obrigação pecuniária. 

Nesse contexto, surgem algumas indagações, tais como? 

O cumprimento de sentença manteve a adoção do sincretismo processual?   

Até que ponto as alterações do cumprimento de sentença foram positivas com 

o advento do Novo Código de Processo Civil?  

Com base no exposto, conclui-se que o cumprimento de sentença manteve 

a adoção do sincretismo processual, pois tem como objetivo garantir a consecução 

de um processo mais célere, no qual seja observada, dentre outras, a efetiva 

prestação jurisdicional, hábil a satisfazer o interesse do Estado-Juiz, isto é, a real 

composição da lide. Na visão do advogado as mudanças foram positivas, já que com 

o Novo Código de Processo Civil foi pacificado uma discussão entre os Tribunais 

Superiores sobre os seus honorários em fase de cumprimento de sentença. 

O objetivo geral da pesquisa será a análise do cumprimento de sentença no 

Novo Código de Processo Civil. Os objetivos específicos serão: 

1- Debater as alterações advindas com o Novo Código de Processo Civil; 

2- Apresentar as diferenças do cumprimento de sentença do Código de 

Processo Civil de 1973 para o Novo Código de Processo Civil de 2015;  

3-  Avaliar diversas formas de sua aplicação, observando os princípios e 

demais normas pertinentes.  

Em que pese as discussões doutrinárias e jurisprudenciais, podemos notar 

que tem sido observado algumas novidades trazidas na fase de cumprimento de 

sentença ao processo civil brasileiro, que ocorre após a formação do título executivo 

judicial. Sua criação faz com que o processo de conhecimento tenha a continuidade 

através da fase de cumprimento de sentença. No passado, havia uma execução 

autônoma, hoje ela apenas é possível nos casos em que há um título executivo 

extrajudicial. 

O trabalho desenvolvido visa fomentar ainda mais as recentes discussões 

que existem acerca da aplicabilidade do cumprimento de sentença de acordo com o 

Novo Código de Processo Civil, contribuindo assim para um entendimento pacífico 

dos Tribunais Superiores.  
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1 Cumprimento de Sentença (Obrigação Pecuniária):  Definição 

 

O cumprimento de sentença é o ato de executar uma determinação judicial 

exteriorizada em sentença, ou seja, é a fase em que aquilo que foi estabelecido pelo 

juízo seja realizado no mundo real. 

A fase de cumprimento de sentença é uma aplicação direta do princípio da 

economia processual e da celeridade, uma vez que, finda a ação de conhecimento, 

não é mais necessário que se instaure um novo processo para efetivação do 

direito já reconhecido na sentença, basta que, no mesmo processo, a parte 

interessada junte aos autos uma simples petição para dar o prosseguimento à nova 

fase executiva ou satisfativa da sentença. 

Temos no Novo Código de Processo Civil em seu artigo 513 a referência 

quanto ao cumprimento de sentença, que dispõe: 

O cumprimento de sentença será feito segundo as regras deste 
Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da 
obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. 
(Código de Processo Civil, artigo 513). 

 

Outra importante referência crucial ao cumprimento de sentença, diz 

respeito ao cumprimento definitivo da sentença que reconhece a exigibilidade de 

obrigação de pagar quantia certa, tal definição se encontra no artigo 523 do Código 

de Processo Civil, abaixo transcrito: 

No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em 
liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o 
cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do 
exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no 
prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. (Código 
de Processo Civil, artigo 523). 

 

Temos como referência também o conceito aplicado por doutrinadores como 

o do Professor Humberto Theodoro Junior (2011, p. 49) conceituando o 

cumprimento de sentença por quantia certa como aquela que se cumpre por meio de 

dação de uma soma de dinheiro. 

O Cumprimento de Sentença nasce diante de toda uma estrutura, para 

consolidar uma tendência no processo de execução, garantir o cumprimento da 
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obrigação, ou seja, “...passar ao patrimônio do autor da ação o bem que se achava 

no patrimônio do devedor...” ( ASSIS, 2012, p.127). 

De acordo com o doutrinador Freddie Didier Jr. (2014), requerido o 

cumprimento ou execução da sentença no foro eleito pelo exequente, opera-se 

aperpetuatio jurisdictionis, incidindo a partir daí o art. 87 do CPC. 

Temos outro exemplo referente ao cumprimento de sentença por parte do 

doutrinador Elpídio Donizetti (2007, p.195), que diz respeito:  

... as normas referentes ao cumprimento da sentença enfatizam a 

execução por quantia. Entretanto, a forma de execução será 

determinada pela natureza das prestações estipuladas nos títulos 

judicias. (DONIZETTI, 2007, p.195). 

 

2  Cumprimento de Sentença (Obrigação Pecuniária): inovação, alteração e 

supressão com o advento do Novo Código de Processo Civil de 2015. 

 

2.1 – Necessidade de Requerimento do Exequente para Início do Procedimento 

 

O legislador afastou qualquer possibilidade de o início do cumprimento de 

sentença derivar da atuação de ofício do magistrado, pois exige o requerimento do 

devedor. Tal exigência, contudo, somente será verificada nos casos de obrigação de 

natureza pecuniária (artigos 523, 528 e 534, CPC/2015). 

Frisa-se que a possibilidade de atuação de ofício permanece possível para o 

cumprimento de sentença que reconhece obrigação de natureza não pecuniária, 

conforme artigos 536 e 538 do CPC/2015. 

No bojo do artigo 475-J, caput e § 5° do CPC/1973, havia intenso debate 

acerca da possibilidade de o juiz atuar de ofício. Considerando a redação de tais 

normas, era possível sustentar a tese da atuação de ofício somente para iniciar o 

procedimento do artigo 475-J, mas seria imprescindível o requerimento do credor 

para adoção dos meios executórios inerentes, de acordo com a parte final do caput 

e o próprio § 5º. 

Com o advento do CPC/2015, ao menos para obrigações pecuniárias, 

impossível sustentar a mesma tese, pois o legislador, de forma expressa, 

determinou a necessidade de formulação de requerimento do credor exequente. 

Aplica-se, portanto, o artigo 141, CPC/2015. 
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Esta regulamentação precisa ser analisada ante a essência dos princípios 

da inércia da jurisdição e do impulso oficial, previstos no artigo 2.º, CPC/2015. O 

primeiro princípio, impede, como regra, a instauração de relação jurídica processual 

nova, sem o devido requerimento da parte, já o segundo, por seu turno, determina 

que o magistrado, após a devida provocação, poderá atuar de ofício por meio do 

proferimento dos atos ordinatórios e decisórios, desde que não exista norma 

expressa em sentido diverso. 

Salienta que o cumprimento de sentença não inaugura relação jurídica 

processual nova, mas, sim, perpetuação da mesma relação. Assim, a atuação de 

ofício estaria coadunada com os princípios citados, porém, o legislador entendeu 

pela necessidade de requerimento do exequente, afastando, portanto, qualquer 

atuação oficiosa do magistrado. 

Contudo, no artigo 523, §.3°, CPC/2015, o legislador permitiu a expedição 

do mandado de penhora de ofício pelo magistrado. No CPC/1973, conforme artigo 

475-J, caput, in fine, o legislador exigia, de forma expressa, requerimento do 

exequente. 

 

2.2 – Necessidade de Intimação do Devedor Executado 

 

Uma das fontes aplicadas na fase do cumprimento de sentença é a 

jurisprudencial, segue julgado que diz respeito a intimação do devedor. 

 

EMENTA: LEI 11.232/2005 - ARTIGO 475-J, CPC - CUMPRIMENTO 
DA SENTENÇA – MULTA - TERMO INICIAL - INTIMAÇÃO DA 
PARTE VENCIDA - DESNECESSIDADE. 
A intimação da sentença que condena ao pagamento de quantia 
certa consuma-se mediante publicação, pelos meios ordinários, a fim 
de que tenha início o prazo recursal. Desnecessária a intimação 
pessoal do devedor. 2. Transitada em julgado a sentença 
condenatória, não é necessário que a parte vencida, pessoalmente 
ou por seu advogado, seja intimada para cumpri-la. 3. Cabe ao 
vencido cumprir espontaneamente a obrigação, em quinze dias, sob 
pena de ver sua dívida automaticamente acrescida de 10%. STJ - 
REsp: 954859 RS 2007/0119225-2, Relator: Ministro HUMBERTO 
GOMES DE BARROS, Data de Julgamento: 16/08/2007,  T3 - 
TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 27/08/2007 p. 
252RDDP vol. 57 p. 128REVFOR vol. 394 p. 378REVJUR vol. 359 p. 
117RIOBDCPC vol. 52 p. 378). 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as 
acima indicadas, acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do 
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Superior Tribunal de Justiça na conformidade dos votos e das notas 
taquigráficas a seguir, por unanimidade, não conhecer do recurso 
especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. 

A jurisprudência acima descrita diz respeito a necessidade de intimação do 

devedor executado, na esteira da regra do artigo 513, §1º do CPC/2015, ao 

determinar a necessidade de intimação do devedor executado, encerra, de plano, 

uma divergência doutrinária e jurisprudencial criada com o advento do artigo 475-J 

do CPC/1973. 

Diante disso, a Corte Especial entendeu, por maioria, entre outras questões, 

que a referida intimação deve ser feita na pessoa do advogado, após o trânsito em 

julgado, eventual baixa dos autos ao juízo de origem, e a oposição “cumpra-se”; pois 

só após se iniciaria o prazo de quinze dias para a imposição da multa em caso de 

não pagamento espontâneo, tal como previsto no referido dispositivo de lei.  

Nas hipóteses previstas no artigo 515, § 1º do CPC/2015, ao reverso, o 

devedor executado será citado, e não, intimado, para cumprir a sentença, pois os 

incisos VI a IX, do artigo 515 do CPC/2015, preconizam os chamados títulos 

executivos mistos ou de natureza híbrida. 

Assim, com o advento do artigo 513, §1º do CPC/2015, o devedor deverá 

ser intimado para cumprir a sentença. O devedor poderá ser intimado por meio do 

seu representante processual, por carta, por meio eletrônico, pessoalmente e por 

edital. Não foi preconizada a intimação por hora certa, mas entendo não ter 

vedação, apesar de não prevista expressamente, pois esta modalidade de intimação 

ficta é realizada por oficial de justiça, conforme artigo 253 do CPC/2015. 

Assim, podemos observar que todas as formas de intimação são aplicáveis 

na impossibilidade de utilização das demais. 

 

2.3 – Comparecimento Espontâneo do Devedor     

O legislador preconizou regra inédita ao permitir o comparecimento 

espontâneo do réu (devedor), após o transito em julgado, em juízo para oferecer 

pagamento do valor que supõe ser o devido. Para tanto, devera apresentar memória 

discriminada do cálculo, com o fito de justificar o valor adequado e depositado. 

Destaca que este comparecimento poderá ocorrer antes mesmo que seja 

intimado para o cumprimento da sentença. Apesar de ser uma regra formalmente 
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nova, nunca houve óbice para tal ocorrência. Para fins de aplicação do artigo 526, 

CPC/2015, imprescindível o comparecimento antes da sua intimação. 

Logo, este comparecimento suprirá, por óbvio, a necessidade de intimação 

do devedor para o cumprimento da sentença, na forma dos artigos 513 e 523, 

CPC/2015, por aplicação analógica do artigo 239, §1º, CPC/2015. 

Após a apresentação dos cálculos pelo devedor, será intimado o autor 

(credor) para que se manifeste, no prazo de cinco dias. Sua manifestação cingir-se á 

sobre a correção dos valores apresentados, e caso entenda que os valores 

apresentados estão errados, deverá impugnar o valor depositado. O oferecimento da 

impugnação não criará óbice para o levantamento da parcela incontroversa já 

depositada, sem necessidade de prestação de caução, posto exigível quando o 

cumprimento é provisório e o devedor questiona o valor. 

Por outro lado, se o credor concordar com o depósito e os cálculos 

apresentados pelo devedor, ou simplesmente quedar-se inerte no prazo fixado, o 

juiz declarará satisfeita a obrigação e extinguirá o processo, na forma dos artigos 

924, inciso II e 925, CPC/2015. 

Ressalta que na hipótese de o depósito ser reconhecido judicialmente como 

insuficiente, preconiza o artigo 526, § 2°, CPC/2015, que a execução prosseguirá 

com a penhora e atos subsequentes. Além do prosseguimento, incidirão sobre a 

diferença multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios, também fixados 

em 10% (dez por cento). 

 

2.4 – Multa de 10% (dez por cento) e Honorários de Advogado. 

 

O legislador preconizou que intimado o devedor, na pessoa de seu 

advogado, pode cumprir (pagar) ou não cumprir o julgado (não pagar). O 

descumprimento desse dever de cumprir voluntariamente o julgado acarreta ao 

devedor faltoso a pena prevista no CPC 523 § 1°: acresce-se ao valor do título 10% 

(dez por cento) e, também, de honorários de advogado, no mesmo patamar, sob a 

rubrica de multa. 

Esta multa terá como sua principal finalidade de influir no psicológico do 

devedor para que ele se sinta jungido ao cumprimento no prazo fixado. Assim, não 

há que se falar em caráter punitivo, mas, sim, coercitivo. 
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O percentual incide sobre o valor total e atual da condenação, isto é, o valor 

que consta da sentença ou da decisão de liquidação, acrescido de juros legais, 

correção monetária e outras verbas que incidirem legalmente ou por conta do que 

estiver contido no título. O parágrafo inclui o pagamento de verba honorária, o que já 

era entendimento fixado pelo STJ sobre a questão no julgamento do REsp 1134186-

RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, e fixa seu valor também em 10%. 

 

2.5 – Pagamento parcial e Multa 

O devedor pode efetuar o pagamento parcial da quantia devida, seja porque 

assim o quis ou pôde, seja porque entenda que existe excesso de execução (artigo 

525, §1°, CPC/2015). Em princípio, a multa de dez por cento recai apenas sobre a 

parte do quantum debeatur que não foi paga, portanto, incidente sobre a parte do 

valor não adimplido. 

Dizemos em princípio, porque o executado pode impugnar o cumprimento da 

sentença alegando que pagou parte porque o resto não era devido, vale dizer, 

alegando que existe excesso de execução e, se procedente a impugnação, a multa 

que havia incidido sobre a parte não paga restará sem efeito e, por isso, será 

cancelada.  

 

2.6 – Desnecessidade de Requerimento do Credor para Expedição de Mandado 

de Penhora e Avaliação 

 

O legislador determinou a necessidade de requerimento do exequente para 

inicia o procedimento o cumprimento de sentença determinando a intimação do 

devedor para satisfazer a obrigação. 

Ao examinar o artigo 523, §3º, CPC/2015, nota-se que o legislador somente 

exige o requerimento para iniciar a fase de cumprimento, mas a dispensa para 

expedição do mandado de penhora e avaliação, quando o devedor não observar o 

prazo de 15 dias. 

Portanto, trata-se de norma que inova o regramento do cumprimento de 

sentença, pois o artigo 475-J, caput, in fine, CPC/1973, determinava a necessidade 

de requerimento do credor exequente para que o magistrado expedisse o mandado. 
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Assim, transcorrido in albis o prazo de 15 dias, previsto no caput, expedir-se-

á, desde logo, sem a necessidade de requerimento expresso do credor, mandado de 

penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. 

Salienta que esta atuação de ofício do magistrado coaduna-se com os 

artigos 2° e 141, CPC/2015, pois deriva do impulso oficial do magistrado e não há 

norma exigindo requerimento das partes. 

 

2.7 – Requerimento do Credor com Valor Excessivo. 

O artigo 524, §§ 1° ao 4° do CPC/2015, inovou no ordenamento jurídico ao 

preconizar um controle, estritamente judicial, do valor da execução apresentado pelo 

credor no momento de seu requerimento, ou seja, um controle sem qualquer 

impugnação pelo devedor, logo no início do procedimento. 

Ocorre que quando o valor apontado no demonstrativo aparentemente 

exceder os limites da condenação, a execução será iniciada pelo valor pretendido, 

mas a penhora terá por base a importância que o juiz entender adequada. O 

magistrado, caso não esteja devidamente justificado o valor excessivo, permitirá o 

prosseguimento do feito, mas eventual determinação para realização de penhora 

deverá recair sobre o valor que reputar devido. 

O magistrado, com a obtenção do valor correto, poderá se valer de 

contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 dias para efetuá-la, exceto se 

outro lhe for determinado.  

Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, 

pleiteia quantia superior a resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato 

o valor que entende correto, e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado 

de seu cálculo.  

Não apresentando o valor correto ou não apontando o demonstrativo, a 

impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único 

fundamento; se houver outro fundamento, a impugnação será processada, mas o 

juiz não examinará a alegação de excesso de execução. 

 

2.8 – Impugnação ao Cumprimento de Sentença 

A impugnação ao cumprimento de sentença, defesa típica do executado, foi 

positivada no CPC/1973, em seus artigos 475-J, § 1°, e 475-L. Trata-se de uma 
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defesa que gera a criação de um incidente em sede de execução, sem, contudo, 

ensejar a criação de uma relação jurídica processual nova, por não ser considerada 

como ação de conhecimento. 

No CPC/2015, a impugnação pode ser usada em todos os procedimentos, 

conforme artigos 535, 536, § 4° e 538, § 3°. O legislador manteve algumas 

características já existentes, tais como o prazo de 15 dias para o oferecimento da 

defesa, a cognição judicial horizontal limitada e a necessidade de oferecimento 

perante o mesmo juízo responsável pelo cumprimento de sentença. 

No rol taxativo do artigo 525, há duas novidades nos incisos VI e VIII. Nos 

demais incisos, as redações não sofreram alterações. 

No inciso VI, foi inserido os vícios da competência absoluta ou relativa. 

Apesar do acerto desta inserção, era possível sustentar a previsão implícita da 

incompetência absoluta, posto improrrogável, como causa de pedir da impugnação 

com espeque nos artigos 113, 485, inciso II, e 495, CPC/1973. No inciso VIII, a 

novidade não se refere às causas de pedir, mas, sim, a uma pequena alteração na 

redação que ensejará grande repercussão. No CPC/2015, o legislador, além de 

suprimir a causa impeditiva, colocou o termo superveniente no plural, denotando, 

com isso, que todas estas causas listadas deverão ser posteriores à sentença. 

 

3 - Cumprimento de Sentença (Obrigação Pecuniária): Recurso Cabível da 

Decisão que Julgar a Fase de Execução  

A decisão que resolvia a impugnação, conforme artigo 475-M, § 3°, 

CPC/1973, era, como regra, recorrível mediante agravo de instrumento. Todavia, 

quando importava extinção da apelação, era cabível apelação. 

O CPC/2015 não reproduziu esta regra no tópico referente à impugnação ao 

cumprimento de sentença, razão pela qual surgirá questionamento acerca da 

natureza jurídica do ato e recurso cabível. 

De acordo com o artigo 203, § 1° CPC/2015, será sentença o 

pronunciamento, por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, 

põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. 

Assim, nos casos de acolhimento da execução em que esteja presente uma das 

hipóteses do artigo 924, CPC/2015, ou seja, caso de extinção por outro motivo, o ato 
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será uma sentença, pois o artigo 925 determina que a execução sempre será extinta 

por meio de sentença. Portanto, com base no artigo 1009, será cabível apelação. 

Em contrapartida, de acordo com o artigo 203, § 2°, CPC/2015, será decisão 

interlocutória todo pronunciamento judicial que não se enquadre no § 1° do mesmo 

artigo. Assim, caso o juiz acolha a impugnação, mas não verifique uma das 

hipóteses do artigo 924, CPC/2015, ou necessidade de extinguir a execução, bem 

como nos casos de rejeição, no plano liminar ou no mérito, o ato será uma decisão 

interlocutória. Portanto, com base no artigo 1015, parágrafo único do CPC/2015, 

será cabível agravo de instrumento. 

Não obstante da supressão deste artigo, ainda permanece a natureza 

secundum eventos litis da decisão que resolve a impugnação ao cumprimento de 

sentença. Nos casos de rejeição, liminar ou no mérito, o ato será decisão 

interlocutória. Em contrapartida, nos casos de acolhimento, com extinção da 

execução, o ato será sentença. 

 

3.1 – Coisa Julgada Inconstitucional 

A coisa julgada inconstitucional nada mais é do que uma decisão judicial 

violadora do nosso ordenamento jurídico constitucional que transitou em julgado. É 

uma das hipóteses de cabimento da relativização ou flexibilização da coisa julgada. 

A coisa julgada material não carece de relativização, já que é relativa, ante a 

possibilidade jurídica de ser rescindida através da ação rescisória, na forma do 

(artigo 966, CPC/2015). A coisa julgada somente ocorre após o transcurso do prazo 

para o oferecimento de ação rescisória, com fulcro no artigo 975, CPC/2015), 

tornando-se, por via de consequência, absoluta, conforme preceitua o artigo 5°, 

inciso XXXVI, CRFB/88. 

No CPC/1973, já havia a possibilidade de debater a tese da coisa julgada 

inconstitucional, em sede de defesa do executado, desde que o título executivo 

lastreador da pretensão executiva fosse reconhecido como inconstitucional pelo 

Supremo Tribunal Federal, na forma dos artigos 475-L, inciso II, e § 1.º, c/c 741, 

inciso II e parágrafo único). 

No CPC/2015, no artigo 525, §§ 11 ao 15, o legislador reproduziu a mesma 

possibilidade de ser reconhecida a inexigibilidade do título executivo (artigo 525, § 
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1°, inciso II), decorrente da declaração de inconstitucionalidade da lei que serviu 

como supedâneo para o proferimento da decisão. 

Logo, para efeito do disposto no inciso III, do § 1°, deste artigo, reflete-se 

também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado: i) 

em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal; 

ii) em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tido pelo Supremo Tribunal 

Federal como incompatível com a Constituição da República, em controle de 

constitucionalidade concentrado ou difuso. 

No projeto aprovado pelo Senado Federal, não encontrava a possibilidade 

de utilização deste mecanismo nos casos de declaração de inconstitucionalidade em 

sede de controle difuso, mas constou na redação final. Mencionava, ainda, no 

projeto aprovado, que o título seria inexigível quando fundado em norma cuja 

execução tenha sido suspensa pelo Senado Federal. Trata-se de flagrante 

inconstitucionalidade, pois a redação final não retratou o projeto aprovado, em 

evidente mudança de sentido da norma. Não houve, portanto, somente adequação 

de redação, mas, sim, de alteração da essência. 

No projeto aprovado, apenas seria inexigível o título executivo nos casos de 

declaração de inconstitucionalidade, via controle difuso, após a edição da resolução 

do Senado Federal, na forma do artigo 52, inciso x, CRFB/88. Ainda que debata a 

tese da mutação (in) constitucional incidente sobre a norma referida, fato é que a 

redação final não corresponde ao sentido da norma aprovada pelo Congresso 

Nacional. 

Nada obstante, no caso concreto, dever-se-á observar se os efeitos da 

decisão do Supremo Tribunal Federal sofreram modulação dos efeitos temporais, 

em atenção à segurança jurídica, conforme artigo 27, da Lei 9.868/99. 

Ressalta que para fins de aplicação da tese da inexigibilidade do título 

executivo, referida no § 1°, a decisão do Supremo Tribunal Federal referida no §12 

deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. 

Com o propósito de regulamentar os atos processuais transitórios, o 

legislador estabeleceu, no artigo 1057, CPC/2015, que o disposto no art. 525, §§ 14 

e 15, e no art. 535, §§ 7° e 8°, aplica-se às decisões transitadas em julgado após a 

entrada em vigor deste código. Às decisões transitadas em julgado anteriormente, 

aplica-se o disposto no art. 475-L, § 1°, e no art. 741, parágrafo único, da Lei n° 

5.869, de 11 de janeiro de 1973. 
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Portanto, a coisa julgada não é um valor absoluto, mas relativo, e está 

sujeita à modificação mediante ação rescisória. Admite-se rescisão, entre outras 

hipóteses, quando a sentença transitada em julgado tenha violado manifestamente 

norma jurídica. Norma jurídica tem acepção ampla. 

Em relação às normas infraconstitucionais, entende-se como violação 

manifesta a que se mostrar de modo evidente, flagrante, não se compreendendo 

como tal a interpretação razoável da norma, embora não a melhor. Quando a norma 

for de interpretação controvertida nos tribunais, considera-se como interpretação 

razoável a que adota uma das correntes da divergência, caso em que não será 

cabível a ação rescisória (Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal). 

Em relação às normas constitucionais, que têm supremacia sobre todo o 

sistema e cuja guarda é função precípua do Supremo Tribunal Federal, não se 

admite a doutrina da “interpretação razoável” (mas apenas a melhor interpretação), 

não se lhes aplicando, por isso mesmo, o enunciado da súmula. A aplicação desta, 

em matéria constitucional, revela-se afrontosa não só à força normativa da 

Constituição, mas também ao princípio da máxima efetividade da norma 

constitucional. 

Defender a aplicação da orientação contida no aludido verbete em matéria 

de interpretação constitucional significa fortalecer as decisões das instâncias 

ordinárias em detrimento das decisões do Supremo Tribunal Federal. 

Julga-se a melhor interpretação, para efeitos institucionais, a que provém do 

Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, razão pela qual sujeitam-se à 

ação rescisória, independentemente da existência de controvérsia sobre a matéria 

nos tribunais, as sentenças contrárias a precedentes do Supremo Tribunal Federal, 

seja ele anterior ou posterior ao julgado rescindendo, tenha ele origem em controle 

concentrado de constitucionalidade, ou em controle difuso, ou em matéria 

constitucional não sujeita aos mecanismos de fiscalização de constitucionalidade 

dos preceitos normativos. 

Não existindo precedente do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, o 

princípio da supremacia da Constituição e a indispensabilidade da aplicação 

uniforme de suas normas impõem que se comporta ação rescisória, mesmo que se 

trate de questão controvertida nos tribunais. Portanto, a decisão de mérito que nela 

for tomada terá de dar ensejo a recurso extraordinário, com ataque não apenas aos 

pressupostos da ação rescisória, mas também aos seus fundamentos, único modo 
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de viabilizar que o Supremo Tribunal Federal, com sua palavra autorizada e 

definitiva, encerre a controvérsia sobre a alegada violação à Constituição. 

Logo, caso a decisão seja proferida após o trânsito em julgado da decisão 

exequenda, caberá ação rescisória, na forma do artigo 966, inciso V, CPC/2015. O 

prazo decadencial de dois anos (artigo 975, CPC/2015) será contado do trânsito em 

julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. 

 

CONCLUSÃO 

 

Como visto neste artigo, podemos verificar a imensa mudança ocorrida com 

o Novo Código de Processo Civil de 2015. O CPC/2015 manteve a sistemática 

adotada e trazida pelas reformas do CPC/1973 (Leis ns. 11.187/2005, 11.232/2005, 

11.276/2005, 11.277/2006 e 11.280/2006), consubstanciada no modelo de processo 

sincrético, ou seja, mais célere, claro e automatizado. 

Antigamente, havia uma execução autônoma após a fase de conhecimento, 

hoje ela só é possível em casos de título executivo extrajudicial. Logo, o resultado 

inicial da demanda, qual seja a satisfação do crédito pode ser obtido através de um 

único resultado, sem necessidade da instauração de uma nova relação jurídico-

processual. A mudança veio assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, com 

a garantia de uma tramitação mais célere, conforme assegurado pelo inciso LXXVII, 

art. 5º da CF/88. 

Foi analisado que após o credor ter seu direito declarado na sentença e 

ficando satisfeito com ela, há o exaurimento dos recursos, encerrando a fase de 

conhecimento e tendo início a fase de execução. 

Com base no exposto, conclui-se que o cumprimento de sentença por 

quantia certa é aquela que se cumpre por meio de pagamento de uma soma de 

dinheiro que foi determinado em sentença condenatória. 

Neste estudo, foi apresentado em quais situações em que pode ser aplicada 

a aludida multa, bem como os diversos posicionamentos sobre o início do prazo e, 

ainda, a necessidade ou não de intimação do devedor, ficando demonstrado que o 

início da multa ocorrerá automaticamente a partir do trânsito em julgado da decisão. 

Analisamos também, algumas discussões dos Tribunais superiores a 

respeito da falta do cumprimento voluntário da sentença, sendo pacificada pelo STJ, 
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o entendimento com base no artigo 475-B, CPC/1973, que enseja novo honorário de 

sucumbência e que o mesmo deve ser requerido pelo advogado do exequente. 

A fim de obter tal garantia houve uma regra inédita no artigo 523, §1° no 

nosso sistema processual vigente, que além da incidência da multa de 10% de não 

haver pagamento espontâneo pelo devedor do valor fixado na condenação ou 

apurado mediante liquidação de sentença, o devedor deverá pagar também uma 

multa de 10% de honorários de advogado. 

Diante do exposto, ainda que o Novo CPC não tenha inovado de forma 

estrutural e profunda o instituto do cumprimento de sentença, entendemos que as 

mudanças pontuais realizadas se mostram relevantes, dirimindo divergências 

jurisprudenciais e, principalmente, normatizando pontos que, em termos práticos, 

serão de grande valia para partes, advogados e magistrado. 

Portanto, espera-se que tal reforma possa facilitar e agilizar o cumprimento 

de sentença, carreando a satisfação do direito do credor o mais rápido possível. 

Logo, sem sentido algum terá a nova sistemática se não houver uma 

mudança na estruturação do quadro de servidores e magistrados operantes do 

direito seja direta ou indiretamente fazendo com que haja a aplicação real da 

reforma há tanto esperada. 
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