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RESUMO 
 
A presente pesquisa pretende analisar quais foram às inovações surgidas na fase 
Cumprimento de Sentença com o advento do Código de Processo Civil de 2015. Aos 
operadores do direito, desde a sua graduação, lhes é ensinado à busca por uma 
sentença favorável. Todavia, o processo não se encerra com a prolação de uma 
sentença, ao passo de que a busca da satisfação dessa sentença muita das vezes 
se estendem, tendo uma duração maior que a fase do conhecimento, e em alguns 
casos não consegue tal satisfação. Para referenciar tal pesquisa far-se-á necessária 
tecer um paralelo entre o código revogado de 1973, outros textos de lei, 
entendimentos de autores, com o atual Código de 2015.  O intuito é ao final do 
presente trabalho de conclusão de curso concluir se as alterações trazidas pelo novo 
CPC na fase Cumprimento de Sentença trouxeram, ou não, benefícios ao sistema 
processual contribuindo assim para a busca de uma justiça célere e eficiente. 
 
Palavras-chave: Cumprimento de Sentença. Processo Civil. Poder Judiciário. 
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ABSTRACT 

 
The present research intends to analyze which were the innovations arisen in the 
Compliance with Judgment phase with the advent of the Code of Civil Procedure of 
2015. Lawyers, since their graduation, are taught to search for a favorable sentence. 
However, the process does not end with the delivery of a sentence, whereas the 
search for the satisfaction of this sentence often extends, having a longer duration 
than the phase of knowledge, and in some cases does not achieve such satisfaction. 
In order to refer to such research, it will be necessary to draw a parallel between the 
revoked code of 1973, other legal texts, understandings of authors, with the current 
Code of 2015. The purpose of this work is to conclude the changes brought by the 
new CPC in the Compliance Phase have brought, or not, benefits to the procedural 
system, thus contributing to the search for speedy and efficient justice. 
 
Keywords: Compliance with Judgment. Civil lawsuit. Judicial power. 
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INTRODUÇÃO 

 

Não é de hoje que o ser humano buscando a satisfação de seus direitos, visto 

que tal litígio não foi resolvido por si, move a máquina judiciária, deixando com que 

um terceiro imparcial, sendo este o Estado na figura do Juiz, resolva a sua lide. 

Todavia, a busca das pessoas que movem a máquina judiciária vai além de 

uma declaração ou uma decisão de um direito resistido, mas também esperam que 

o Estado, busque e ofereça meios hábeis para que tal direito realmente seja 

satisfeito. 

Quando uma pessoa entrega o seu direito ao Poder Judiciário, não só ela, 

mas também a maioria das pessoas que trabalham e atuam no ramo jurídico 

pensam e esperam na procedência dos seus pedidos pleiteados durante o tramite 

processual. Porém a satisfação desse direito vai muito mais além do que uma 

sentença favorável. Sendo assim, entra em quadro a fase processual objeto deste 

projeto: O Cumprimento de Sentença. 

O cumprimento de sentença em palavras sucintas, nada mais é, conforme a 

própria etimologia do termo, o procedimento em que se buscará que a decisão 

proferida pelo Juiz seja cumprida, abrindo assim a uma nova fase processual, 

partindo do processo de conhecimento e adentrando na fase aqui estudada. 

Nos últimos anos o Processo Civil vem aderindo técnicas e métodos 

buscando a efetivação da prestação da tutela jurisdicional mais célere e econômica 

na solução de litígios. 

A fase de cumprimento de sentença dentro do sistema processual civil é de 

fundamental importância, haja vista que este instituto visa satisfazer a sentença 

favorável para a parte vencedora do processo de conhecimento. Com o advento do 

Novo Código Processual civil, o legislador buscou dar mais notoriedade a esta fase 

adotando uma sistematização diferente do que era positivado pelo Código de 

processual civil de 1973. 

Nessa esteira, o presente trabalho buscará analisar as inovações que 

surgiram na fase Cumprimento de Sentença com o advento Código Processual Civil 

de 2015, tecendo, um paralelo com o Código de Processo Civil de 1973, visando 

concluir se tais inovações contribuíram ou não para a efetividade da tutela 

jurisprudencial. 
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CAPÍTULO 1. BREVE CONSIDERAÇÃO HISTÓRICA DA FASE DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

 

De início cabe destacar que o Código de Processo Civil de 1973 previa um 

total desmembramento entre o processo ordinário e o processo de execução. Ao 

procedimento ordinário incumbia o reconhecimento do direito, onde nesta o juízo 

prolataria uma sentença julgando improcedente ou procedente os pedidos pleiteados 

pelas partes. Já o processo de execução competia à efetivação deste procedimento 

anterior. Com a sentença condenatória constituía-se um título executivo judicial e 

assim o vencedor poderia propor outra demanda em apartado, sendo esta o 

cumprimento da sentença. 

O sistema binário adotado pelo Brasil teve grande influência do direito 

romano. Contudo esse sistema binário destoava da realidade, prejudicando a 

realização do cumprimento da sentença prolatada, bem como à celeridade 

processual, visto que a sua efetivação ficava restrita a uma nova demanda, que 

alguns casos não aconteciam, seja ela por vários fatores.  

Sendo assim, nesse sistema adotado pelo CPC de 1973, a parte vencedora 

teria de provocar o poder judiciário duas vezes para a satisfação de um direito 

pleiteado. 

Entretanto, no final do século de XX, doutrinadores e juristas passaram a 

questionar o sistema binário, buscando assim meios mais eficazes para a prestação 

jurisdicional.  

Nesse sentido vale ressaltar o apontamento do jurista Humberto Theodoro 

Junior (2017, p. 4) que afirma: 

 
Em lugar, portanto, de afastar-se e isolar-se do direito material, o que 
cumpre ao bom direito processual é aproximar-se, cada vez mais, 
daquele direito a que deve servir como instrumento de defesa e 
atuação. Muito mais se deve ocupar o cientista do processo em 
determinar como esta há de produzir efeitos práticos na aplicação do 
direito material do que se perder-se em estéreis divagações sobre 
conceitos abstratos e exacerbadamente isolacionistas do fenômeno 
formal e, por isso mesmo, secundário dentro do ordenamento 
jurídico. [...] nessa ótica de encontrar a efetividade do direito material 
por meio dos instrumentos processuais, o ponto culminante se 
localiza, sem dúvida, na execução forçada, visto que é nela que, na 
maioria dos processos, o litigante concretamente encontrará o 
remédio capaz de pô-lo de fato no exercício efetivo do direito 
subjetivo ameaçado ou violado pela conduta ilegítima de outrem. 
Quanto mais cedo e mais adequadamente o processo chegar à 
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execução forçada, mais efetiva e justa será a prestação jurisdicional. 
Daí por que as últimas e mais profundas reformas do processo civil 
têm-se voltado para as vias de execução civil. Seu maior objetivo tem 
sido, nessa linha, a ruptura com figuras e praxes explicáveis no 
passado, mas completamente injustificáveis e inaceitáveis dentro das 
perspectivas sócias e políticas que dominam o devido processo legal 
em sua contemporânea concepção de processo justo e efetivo. 
 

 A desaprovação de tal sistema se apoiava no sentido de que o mesmo 

divergia com o princípio da celeridade, visto que, segundo esse sistema seria 

necessário uma nova petição do credor, nova citação do devedor, e outros atos 

processuais como, por exemplo, os embargos à execução, sem mencionar o fato 

que a parte, pessoa leiga e sem conhecimento não entenderia o porquê da 

necessidade de nova propositura, e ao pagamento de novas custas processuais, 

visto que pra ela a procedência do pedido já acarretaria na realização dos seus 

pedidos. 

 Dessa maneira fez necessária a busca por procedimentos mais eficazes e 

céleres, sendo a solução adotada pelos doutrinadores e juristas a estratégia do 

processo de Conhecimento e de Execução tramitarem em um único processo. 
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CAPÍTULO 2. A LEI 11.232/2005 E A JUNÇÃO DA FASE ORDINÁRIA E DE 

EXECUÇÃO 

 

Como mencionado no capítulo anterior deste artigo a fase binária, ou seja, o 

desmembramento do processo de conhecimento e de execução estava sofrendo 

várias críticas no meio doutrinário. Diante desse cenário foi criada a Lei 

11.232/2005, que rege assuntos pertinentes ao cumprimento de sentença.  

A lei do cumprimento de sentença trouxe varias inovações, sendo um grande 

marco para a busca de um processo mais célere e efetivo. Dentre as suas 

inovações, trouxe a possibilidade do processo de conhecimento e de execução 

ocorrerem no mesmo processo, viabilizando a celeridade e economia processual. 

Destaca Rinaldo Mouzalas (2016, p. 65) em sua obra que: 

 
Tal formatação procedimental causava uma série de dificuldades a 
realização do direito reconhecido (certificado) em favor do 
exequente, porque ele precisava propor nova ação (mediante 
recolhimento de custas), cujo processo, para poder se desenvolver 
de forma válida, não dispensava a realização da citação do 
executado. Isso significava maior custo para o processo e maior 
tempo para a realização do direito reconhecido. A partir da vigência 
da Lei n° 11.232/2005, o processo passou a adotar, de forma 
generalizada (isto e, para todas as espécies de obrigação), um 
modelo diferente. Sob a égide do CPC/2015, não é diferente: 
cognição e execução sucedem-se em um mesmo processo, que se 
divide em fases, conforme a predominância de seus atos. Seguida da 
fase de conhecimento, quando necessária a satisfação da obrigação 
reconhecida pela sentença, esta a fase de cumprimento de sentença 
(o vocábulo "sentença" está empregado em sentido amplo, a 
compreender qualquer título executivo judicial). 
 

Com isso, a tradicional divisão das fases de conhecimento e execução não 

prevalecia mais, surgindo então à possibilidade de as partes buscarem o 

cumprimento de sentença e a satisfação da obrigação no mesmo processo em que 

ocorreu o procedimento cognitivo. 

Quanto a essa inovação processual, assevera Souza e Fernandes (2018, p. 

691) que diante da nova perspectiva sincrética entre o processo de conhecimento e 

a Execução de título, não há que se falar em dois processos judiciais distintos, 

autônomos e independentes como era anteriormente à alteração promovida no 

Código de Processo Civil de 1973. 
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CAPÍTULO 3. DISPOSIÇÕES GERAIS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA À LUZ 

DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 

  
De Início, ao analisar o CPC/2015 quando comparado ao Código revogado de 

1973, vemos que o legislador optou em mudar a forma organizacional dos artigos. 

No Código revogado não havia separação de artigos e regras para as variadas 

modalidades de cumprimento de sentença, sendo tratadas todas as modalidades 

dentro de um capítulo. Com o advento do CPC/2015, o legislador entendeu por 

separar as modalidades de cumprimento de sentença abrindo dessa maneira 

capítulos específicos para exposição de regras e caráter procedimental para cada 

modalidade. 

A disposição geral é o primeiro capítulo dentro da fase cumprimento de 

sentença. Este capítulo tem como intuito instruir os outros capítulos, sendo que o 

que está previsto nas disposições gerais servirá como regra geral em eventuais 

situações em que os demais capítulos não tratem de assuntos específicos.  

Nessa linha de entendimento, aponta Marcelo Abelha (2015, p. 276): 

 
Como existem espécies distintas de obrigações (pagar quantia, fazer 
e não fazer e entrega de coisa) e diferentes procedimentos 
executivos para pagamento de quantia que levam em consideração 
do direito tutelado (alimentos) e o sujeito passivo da execução 
(fazenda pública), didática e organizadamente previu a existência de 
diversos tipos de cumprimento de sentença e diversos tipos de 
processo de execução. 
 

As disposições gerais da fase cumprimento de sentença, capítulo I, Título II, 

parte especial do CPC, encontram-se positivadas entre os artigos 513 a 519. 

Em relação ao Intercâmbio entre a fase cumprimento de sentença e a parte 

especial II do Código de Processo Civil, alerta Marcelo Abelha (2015, p. 277): 

 
É preciso deixar claro que não há possibilidade de que o 
cumprimento de sentença possa chegar ao seu final sem o uso de 
regras processuais da Parte Especial do Livro II do CPC. Não 
apenas porque as regras atinentes a importantes atos executivos 
estão concentradas no referido Livro, mas também porque os 
dispositivos que cuidam da extinção da execução, inclusive do 
cumprimento de sentença, estão descritos no art. 924 que se situa no 
Livro II da Parte Especial. Fez certo o legislador em inserir, logo no 
primeiro dispositivo, o alerta sobre a necessidade de intercâmbio do 
Livro II com o I da Parte Especial do CPC. 
 

Marcelo Abelha (2016, p. 663) acrescenta que:  
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Assim, todas as modalidades de cumprimento de sentença estão 
descritas nos artigos 513 a 534 do CPC, ao passo que as 
modalidades de processo de execução estão entre os artigos 806 a 
913 do CPC. Contudo, é preciso uma advertência: esta divisão, 
didática e organizada, do CPC, permite que se possa dar um 
tratamento isolado ao cumprimento de sentença do processo de 
execução. Não mesmo. Só para se ter uma ideia do peso dessa 
afirmação, não é possível pensar em cumprimento de sentença para 
pagamento de quantia, sem utilizar as regras do Livro II da Parte 
Especial, que cuidam do processo de execução. Então, será mais do 
que comum, corriqueiro mesmo, que exista um intercâmbio natural 
entre as regras processuais contidas no Livro I com o Livro II da 
Parte Especial, como, aliás, advertem os artigos 771 e 513 do CPC. 
 

Dessa forma, concluímos que, embora o Cumprimento de Sentença e a 

Execução tenham capítulos específicos para cada uma, as regras utilizadas nas 

duas modalidades são praticamente as mesmas. Contudo, o legislador entendeu por 

trata-las de forma separada visando uma organização didática ao Código de 

Processo Civil de 2015. 

Quanto a analise dos artigos, é importante ressaltar que o Código Processual 

Civil, no §1 do art. 513 do CPC/20151, trouxe uma inovação significativa deixando 

expressa que esta fase somente se iniciará a requerimento do credor, afastando 

assim a possibilidade de o Juiz agir de ofício.  

Em relação ao início do cumprimento de sentença, Marcelo Abelha (2015, p. 

277) entende que: 

 
O referido texto deixou muito claro que, tratando-se de cumprimento 
de sentença que vise uma expropriação do executado (obrigação de 
pagar quantia), será necessário o requerimento do exequente. Sem 
esse requerimento inicial não terá início a fase de cumprimento de 
sentença para pagamento de quantia.  

 

Tal regra entende-se coerente uma vez que é o Credor que deve ter interesse 

que o seu direito seja satisfeito, e que dessa forma deve impulsionar o início do 

Cumprimento de Sentença, pois é de seu interesse, desincumbindo o magistrado 

deste impulso, privilegiando o Princípio da Inércia Judicial. 

                                                 
1 CPC2015 - Art. 513.  O cumprimento da 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. 
§ 1o O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo, 
far-se-á a requerimento do exequente. 
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É o requerimento do credor que desencadeia o procedimento do cumprimento 

de sentença, assim como entende Souza e Fernandes (2018, p. 693). 

Sendo assim, sem a iniciativa do Credor não há que se falar em Cumprimento 

de Sentença, tendo em vista que depende exclusivamente de seu requerimento para 

dar inicio à mencionada fase.  

Analisando ainda o artigo 513 do CPC/2015, mais precisamente o §2 incisos I 

ao IV, podemos observar outras inovações significativas dentro desta fase. 

A primeira inovação dentro do Art. 513. §2 do CPC está previsto no inciso I 2, 

que trata da intimação do devedor para o cumprimento da sentença. 

Quanto à intimação Marcelo Abelha (2016, p. 667) aponta que:  

 
Como estamos diante de apenas uma fase do novo processo o 
executado dele não precisa ser citado, pois não se inaugura uma 
qnova relação jurídica processual, senão porque é apenas uma fase 
daquela que já se tinha iniciado com a fase cognitiva. Por isso, já foi 
citada a parte anteriormente, e, para a fase executiva, será apenas 
intimada da pretensão ao cumprimento de sentença. 
 

O novo Código Processo Civil expressa que a fase do cumprimento de 

sentença só se iniciará após a intimação do devedor. Dessa forma, a intimação do 

devedor, em regra, deverá ser feita por meio de seus patronos constituídos nos 

autos. 

Interessante frisar que estamos falando de intimação e não de citação, pois 

diferente de como era na fase binária, não há a instauração de um novo processo, 

mas sim a continuação dos atos processuais, e, embora seja uma nova fase, a 

mesma prosseguirá no processo de conhecimento, assim como relata Souza e 

Fernandes (2018, p. 694): 

No cumprimento de sentença não há instauração de um novo 
processo autônomo e independente do processo de cognição, 
principalmente porque o devedor não é citado para cumprir a 
sentença, mas somente intimado, em respeito ao princípio do 
contraditório e da ampla defesa. 
 

Entende como regra a intimação pela pessoa do advogado constituído, tendo 

em vista que este é o profissional capacitado para dar prosseguimento ao tramite 

processual conforme o interesse de seu cliente. 

Explana Daniel Amorim Assumpção Neves (2015, p. 417), que: 

                                                 
2 CPC/2015 - Art. 513: (...) 
§ 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença: 
I - Pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos; 
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Os §§ 2.º, 3.º e 4.º do art. 513 regulamentam a intimação do devedor 
para o cumprimento de sentença. Sem previsão nesse sentido no 
CPC/1973, houve muita polêmica doutrinária e mesmo a 
jurisprudência foi vacilante, terminando por se consolidar, ao menos 
no Superior Tribunal de Justiça, pela necessidade, como regra, de 
intimação na pessoa do advogado, sendo essa a regra preferencial 
consagrada no § 2.º, I, do dispositivo analisado. No entanto, há uma 
novidade no § 4.º, que prevê um prazo de um ano do trânsito em 
julgado para que o exequente requeira o início do cumprimento de 
sentença, devendo ser realizada a intimação pessoal do devedor, por 
meio de carta com aviso de recebimento, se a provocação ocorrer 
depois desse prazo. 
 

Como apontado, a regra geral é a intimação do devedor por meio de seu 

patrono. Entretanto existem algumas exceções que devem ser levadas em 

consideração. 

A primeira encontra-se positivada no inciso II do §2 do art. 513 do CPC3, onde 

este expressa que a intimação do devedor será feita por carta com aviso de 

recebimento quando este for representado pela defensória pública ou no caso do 

mesmo não ter advogado constituído no presente processo.   

Interessante observar também os poderes em que pela parte do processo foi 

outorgado ao profissional capacitado. Nesse sentido, se no mandado ad judicia ficar 

acordado certo prazo para prestação de serviço, como v.g. a prestação de serviço 

se dar somente na fase de conhecimento, o devedor deverá ser intimado por carta 

com aviso de recebimento para que assim seja respeitado o princípio do 

contraditório e da ampla defesa e após seja dado prosseguimento a fase do 

cumprimento de sentença. 

As outras duas exceções encontram-se nos incisos posteriores (incisos III4 e 

IV5 do §2 do art. 513 do CPC/2015). O inciso III determina que a intimação seja feita 

por meio eletrônico, no caso das empresas públicas e privadas que não tenham 

advogados constituídos nos autos. Já o inciso IV expressa a possibilidade da 

intimação por meio de edital nos casos em que o devedor foi citado por edital para 

                                                 
3 II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando 
não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV; 
4 CPC - Art. 513: (...) 
§ 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença: 
III - por meio eletrônico, quando, no caso do § 1o do art. 246, não tiver procurador constituído nos 
autos 
5 CPC/2015  - Art. 513: (...) 
IV - por edital, quando, citado na forma do art. 256, tiver sido revel na fase de conhecimento. 
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tomar ciência do processo de conhecimento (art. 256 do CPC/20156) e se manteve 

inerte tornando-se revel. 

É importante ressaltar que nos casos de intimação pessoal e por meio 

eletrônico, a intimação será considera realizada, mesmo que a carta de intimação 

seja recebida por terceiro, quando o devedor mudar de domicilio e não informar 

previamente o juiz. Tal determinação afasta qualquer tipo de alegação de nulidade 

do ato processual por parte do devedor, afastando também qualquer lacuna 

relacionada a este tema.  

Tal presunção encontra previsão legal no art. 77, inciso V7 do CPC/2015, 

tendo caráter e extensão do dever de boa-fé, princípio norteador do Código 

Processual Civil de 2015, expresso no art. 58. 

Quanto os meios de intimação de devedor, tais regras são de fundamental 

importância dentro da fase Cumprimento de Sentença, pois é extramente necessário 

que haja a intimação do devedor, uma vez que é direito deste exercer o 

contraditório, sendo que a falta dela poderá acarretar a nulidade de atos posteriores. 

Outra inovação inédita e significativa que o Código Processual Civil de 2015 

trouxe encontra-se positivada no §5 do art. 5139, onde este expressa contra quem o 

cumprimento de sentença não poderá ser promovido. O artigo põe fim a uma antiga 

discussão jurisprudencial que existia acerca deste assunto. Tal compreensão segue 

a mesma linha de entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 26810) 

no sentido de não ser possível a responsabilização daqueles que não integraram a 

relação jurídica processual, com ressalvas nos casos especiais de sucessão, sócios 

e demais hipóteses previstas no art. 790 do CPC/201511. 

                                                 
6 CPC/2015  - Art. 256.  A citação por edital será feita: 
I - quando desconhecido ou incerto o citando; 
II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; 
III - nos casos expressos em lei. 
7 CPC/2015 - Art. 77.  Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus 
procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: 
V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou 
profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer 
modificação temporária ou definitiva; 
8 CPC/2015 - Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de 
acordo com a boa-fé. 
9 CPC/2015  – Art. 513, § 5o: O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do 
fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. 
10 Súmula 268 do STJ - O fiador que não integrou a relação processual na ação de despejo não 
responde pela execução do julgado. (Súmula 268, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2002, DJ 
29/05/2002 p. 135)  
11 CPC/2015 - Art. 790.  São sujeitos à execução os bens: 
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Em relação ao §5 do Art. 513 do CPC, posiciona Daniel Amorim Assumpção 

Neves (2015, p. 420) no sentido de que: 

 
O § 5.º do art. 513 do Novo CPC, além de totalmente deslocado, 
contém previsão absolutamente inútil, não obstante correta. Não é, 
afinal, preciso prever expressamente que o cumprimento de 
sentença não poderá ser promovido contra fiador, coobrigado ou 
corresponsável que não tenha participado da fase de conhecimento. 
A aplicação das regras de legitimidade passiva na execução é mais 
do que suficiente para se chegar a tal conclusão. 
 

Marcelo Abelha acompanha (2015, p. 281) o último entendimento: 

 
A regra é de uma obviedade incrível porque apenas aquele sujeito 
que tiver integrado a relação jurídica processual cognitiva, ainda que 
no direito material figurasse como corresponsável, é que suportará a 
condição de executado no cumprimento de sentença. O cumprimento 
de sentença deve ser efetivado contra aquele em desfavor de quem 
foi dada a sentença que revela o direito que se pretende satisfazer. 
Admite-se, contudo, as sucessões permitidas em lei e, até mesmo, a 
inserção de nova parte, como nos casos do incidente cognitivo de 
desconsideração da personalidade jurídica que pode ocorrer em 
qualquer fase do processo, inclusive na fase executiva do 
cumprimento de sentença já iniciado. 

 
O artigo 51712 do CPC/2015 trouxe em sua redação algo inédito que é a 

possibilidade de protesto da decisão judicial transitada em julgada em caso do não 

pagamento voluntário para o cumprimento da sentença. 

Nesse sentido dispõe Souza e Fernandes (2018, p. 694):  

 
O protesto judicial pode ser considerado uma grande inovação 
introduzida pelo Atual C.P.C., no sentido de constranger ainda mais o 
devedor a cumprir integralmente a obrigação imposta pela decisão 
judicial. 
 

Leciona Marcelo Abelha (2015, p. 283) acerca da possibilidade do protesto de 

decisão judicial: 

 
A grande vantagem e benefício do protesto da decisão judicial 
transitada em julgado não está no fato de o protesto constituir-se em 

                                                                                                                                                         
I - do sucessor a título singular, tratando-se de execução fundada em direito real ou obrigação 
reipersecutória; II - do sócio, nos termos da lei; III - do devedor, ainda que em poder de terceiros; IV - 
do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem 
pela dívida; V - alienados ou gravados com ônus real em fraude à execução; VI - cuja alienação ou 
gravação com ônus real tenha sido anulada em razão do reconhecimento, em ação autônoma, de 
fraude contra credores; VII - do responsável, nos casos de desconsideração da personalidade 
jurídica. 
12 CPC/2015 - Art. 517.  A decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto, nos 
termos da lei, depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário previsto no art. 523. 
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meio de prova do inadimplemento da obrigação, tampouco o fato de 
ele dar publicidade da mora do devedor, pois esses fins são 
alcançados por intermédio da instauração da fase procedimental 
executiva, posto que todos os atos processuais são públicos e 
certidões desse estado do processo podem ser obtidas e inclusive 
registradas como forma de evitar a fraude à execução. Enfim, o 
maior benefício que o credor pode obter ao se protestar a decisão 
judicial transitada em julgado é o que ele produz na prática, na vida 
cotidiana, e que nenhum título judicial poderia conseguir de forma tão 
eficiente e lépida que é o abalo do crédito do devedor. É que a partir 
do protesto do título o nome do devedor passa a ser inscrito nos 
serviços e cadastros de proteção ao crédito como Serasa, SPC etc., 
o que lhe causa enorme estorvo e complicações de seu crédito 
pessoal. Esse fato é que se torna deveras importante e eficiente para 
fazer com que o se devedor sinta compelido e estimulado a adimplir 
a obrigação contida no título protestado. 

 

Em relação ao protesto, levando em consideração o artigo especifico dentro 

da fase Cumprimento de Sentença, tal regra contribuiu para o Credor, tendo em 

vista que para deferimento do requerimento de protesto da sentença o mesmo não 

precisará fundamentar o seu pedido no Artigo 1º da Lei de Protestos (Lei 9.492/97), 

sendo somente necessária, para o deferimento do pedido, a fundamentação do 

artigo referido que admite a possibilidade de protesto da sentença. 

Deve-se ressaltar que a possibilidade de protesto se dará somente em 

decisões transitadas em julgado, não admitindo aqui a possibilidade de protesto dos 

títulos com caráter de execução provisória.  

Analisando o art. 517 do CPC/2015, mais precisamente em seus respectivos 

parágrafos, podemos observar algumas inovações. Tais inovações regulam a forma 

procedimental em que se dará o protesto no cumprimento de sentença.  

A primeira inovação encontra-se no parágrafo 1º13 do respectivo artigo, onde 

determina que a apresentação da certidão de teor da decisão. É importante ressaltar 

que o juiz não poderá promover o protesto de ofício. Sendo assim, necessita do 

requerimento do credor para a diligência. O parágrafo 2º14 traz uma determinação ao 

cartório judicial, onde, no prazo estabelecido de 3 (três) dias, deverá fornecer a 

certidão de teor da decisão constando o nome e a qualificação do exequente e do 

executado, o número dos autos, valor da dívida e a data do decurso de prazo para o 

                                                 
CPC/2015 - Art. 517. (...): 
13 § 1o Para efetivar o protesto, incumbe ao exequente apresentar certidão de teor da decisão. 
14 § 2o A certidão de teor da decisão deverá ser fornecida no prazo de 3 (três) dias e indicará o nome 
e a qualificação do exequente e do executado, o número do processo, o valor da dívida e a data de 
decurso do prazo para pagamento voluntário. 
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pagamento voluntário da dívida. O parágrafo 3º15 nos traz o caso em que, com o 

ingresso de ação rescisória, o executado poderá requerer, a suas expensas e sob 

sua responsabilidade, a anotação de sua propositura à margem do título protestado. 

O último parágrafo 4º16 trata acerca do cancelamento do protesto. O procedimento 

para o cancelamento do protesto se dará a requerimento da parte, que necessitará 

de determinação judicial e, sendo concedida, consequentemente a expedição de 

ofício pelo cartório, no prazo de 3 (três) dias, contado da data do protocolamento do 

requerimento, necessitando também da comprovação da satisfação integral da 

obrigação. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
15 § 3o O executado que tiver proposto ação rescisória para impugnar a decisão exequenda pode 
requerer, a suas expensas e sob sua responsabilidade, a anotação da propositura da ação à margem 
do título protestado. 
16 § 4o A requerimento do executado, o protesto será cancelado por determinação do juiz, mediante 
ofício a ser expedido ao cartório, no prazo de 3 (três) dias, contado da data de protocolo do 
requerimento, desde que comprovada a satisfação integral da obrigação. 
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CAPITULO 3.1 TÍTULOS EXEUTIVOS JUDICIAIS 

 

Quando pensamos na fase processual objeto do presente trabalho nos vem 

em mente que o Cumprimento de Sentença só se dá após de proferido uma 

sentença. Todavia o Novo Código de Processo Civil de 2015 nos traz algumas 

novidades, sendo positivados no diploma legal, no art. 515 do CPC/2015, os títulos 

com força executiva, não limitando somente às sentenças. 

Humberto Theodoro Junior (2017, p. 43) em sua obra descreve que a doutrina 

portuguesa costuma classificar os títulos executivos provenientes do processo 

judiciais e parajudiciais. Aqueles seriam a sentença de condenação, e estes a de 

homologação de transação acordada entre as partes, como há um misto de título 

judicial, limitando-se o juiz a dar eficácia ao ato das partes, sem julgá-lo.  

De acordo com Marcelo Abelha (2016, p. 669):  

 
O título executivo judicial pode ser qualquer decisão que revele todos 
os elementos de um dever ou obrigação de fazer ou não fazer, 
entrega de coisa ou pagamento de quantia. Decisões interlocutórias, 
sentenças, acórdãos que contenham estes elementos são títulos 
executivos judiciais. Assim, embora invulgar, sentenças declaratórias 
ou constitutivas também são títulos executivos judiciais se revelarem 
todos os elementos mencionados. 
 

 Os títulos judiciais estão previstos no art. 515 CPC/2015, mais precisamente 

em seus respectivos incisos, sendo o rol previsto ser de caráter taxativo não 

admitindo analogias ou outras hipóteses que não estejam positivadas. 

 Feita esta introdução, importa destacar as novidades que o Novo Código de 

Processo Civil de 2015 trouxe para a fase Cumprimento de Sentença. 

 O primeiro inciso17 faz referência às decisões proferidas no processo civil que 

reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, de fazer, de não 

fazer ou de entregar coisa certa. Cabe destacar que o CPC/1973, em seu art. 475-N 

inciso I18, usou o termo sentença. Entretanto com o reconhecimento das decisões 

interlocutórias com força de título executivo pelo CPC/2015, o legislador, no diploma 

legal, fez menção de usar o termo decisão em vez de sentença, sendo esta uma 

novidade dentro da fase Cumprimento de Sentença, em face da correção ora citada. 

                                                 
17 CPC/2015 - Art. 515.  São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os 
artigos previstos neste Título: I - as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a 
exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa; 
18 CPC/1973 - Art. 475-N. São títulos executivos judiciais:   I – a sentença proferida no processo civil 
que reconheça a existência de obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa ou pagar quantia. 
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 Quanto a essa inovação Souza e Fernandes (2018, p. 704), aponta que: 

 

É importante salientar que o novo C.P.C., ao contrário do C.P.C. de 
1973, não restringe a natureza do título executivo judicial somente às 
sentenças, assim como o faz o novo C.P.C. português (art. 703, inc. 
I, letra “a”). 

 

 Importante se faz mencionar também as palavras de Humberto Theodoro 

Junior (2017, pg. 53) a respeito desta inovação: 

 

Note-se que o título executivo, na espécie, não é apenas a sentença 
propriamente dita. O art. 515, II, do NCPC, fala em decisão 
homologatória de autocomposição, o que revela a possibilidade de 
se formá-lo tanto por meio de sentença como de decisão 
interlocutória. Justifica-se essa posição legislativa pelo fato de que a 
autocomposição pode ser total ou parcial e, nessa ultima hipótese, 
não porá fim ao processo. 

 Dando prosseguimento, o inciso quinto19 reconhece como título judicial o 

crédito de auxiliar de justiça, quando as custas, emolumentos ou honorários tiverem 

sido aprovados por decisão judicial. O reconhecimento, assim como inciso I, vem 

para corrigir o que estava positivado no Código de 1973, pois tal título, no Código 

revogado, era considerado um título Executivo Extrajudicial, o que de certa forma 

era um equívoco, uma vez que os valores são aprovados judicialmente. 

 Nessa linha entende Cassio Scarpinella Bueno (2015, pg. 308), pois segundo 

ele: 

O inciso V do art. 515 corrige erro histórico do CPC de 1973. O 
crédito de auxiliar da justiça, quando as custas, emolumentos ou 
honorários tiverem sido aprovados por decisão judicial era 
considerado título executivo extrajudicial no art. 585, VI, do CPC de 
1973. Não fazia sentido porque aquele crédito, por definição, sempre 
foi (e continua a ser) previamente homologado, isto é, reconhecido 
como escorreito por decisão judicial. O CPC de 2015 coloca-o, por 
isto mesmo, no rol dos títulos executivos judiciais. 
 

Por fim, o inciso nono20 do artigo 515 CPC/2015 nos trouxe uma inovação 

significativa dentro do sistema processual. O mencionado inciso faz reconhecimento 

                                                 
19 CPC/2015 - Art. 515 (...):V - o crédito de auxiliar da justiça, quando as custas, emolumentos ou 
honorários tiverem sido aprovados por decisão judicial; 
20 CPC/2015 - Art. 515 (...):IX - a decisão interlocutória estrangeira, após a concessão do exequatur à 
carta rogatória pelo Superior Tribunal de Justiça; 
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como título judicial a decisão interlocutória estrangeira, após a concessão do 

exequatur à carta rogatória pelo Superior Tribunal de Justiça.  

Nessa toada, Humberto Theodoro Junior (2017, p. 61) afirma que: 

 

A sentença estrangeira sempre foi tratada como exequível pela 
justiça nacional, desde que submetida ao juízo de delibação, 
antigamente o cargo do STF, e atualmente do STJ. O novo Código 
amplia a sua regulamentação executiva para contemplar também o 
cumprimento de decisões interlocutórias estrangeiras (NCPC, art. 
515, IX). 

 

A ideia do legislador segue a mesma linha de pensamento de que, assim 

como no Brasil foi reconhecido a decisões interlocutórias como força executiva, as 

decisões estrangeiras também deveriam ser consideradas. 
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CAPÍTULO 4. DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA QUE 

RECONHECE A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA 

 
O cumprimento provisório da sentença que reconhece a exigibilidade de 

obrigação de pagar quantia certa encontra-se positivada entre os artigos 520 a 522 

do CPC/2015. 

Nas palavras de Marcelo Abelha (2016, p. 680): 

 
O cumprimento provisório da sentença nada mais é do que a 
possibilidade de executar títulos executivos judiciais que ainda são 
instáveis, ou seja, que ainda não se tornaram definitivos, o que só se 
dá com o trânsito em julgado. Não apenas a sentença condenatória 
pode ser cumprida provisoriamente, mas qualquer decisão judicial 
que reconheça qualquer modalidade de obrigação líquida, certa e 
exigível. Para tanto, é preciso que a decisão (o título judicial) esteja 
ainda instável e que o recurso interposto para atacá-lo seja 
desprovido de efeito suspensivo. Por isso, não é provisório o 
cumprimento da decisão interlocutória resultante do julgamento 
parcial do mérito do artigo 356 do CPC, pois esta é uma decisão 
transitada em julgado que, se consubstanciar em título executivo 
judicial, poderá ser efetivada na forma definitiva descrita nos artigos 
523 e ss. 
 

O art. 52021 do CPC/2015, em seu texto de lei, prevê as regras do 

cumprimento provisório de sentença, quando impugnada por recurso desprovido de 

efeito suspensivo.  

Para Daniel Amorim de Assumpção Neves (2016, p. 1974): 

 
Como no Novo Código de Processo Civil toda execução de título 
executivo judicial passa a ser feita por meio de cumprimento de 
sentença, inclusive a execução de pagar quantia certa contra a 
Fazenda Pública e a de alimentos, o novo diploma processual deixa 
de utilizar o termo “execução provisória” e passa a adotar 
“cumprimento de sentença provisório”. Independentemente dessa 
novidade, cumprimento de sentença é forma de execução, de 
maneira que chamar o fenômeno de execução provisória não 
prejudica e tampouco contraria o novo nome consagrado no Código 

                                                 
21 CPC2015 - Art. 520.  O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de 
efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao 
seguinte regime: I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a 
sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido; II - fica sem efeito, 
sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes 
ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos; III - se a sentença objeto 
de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem 
efeito a execução; IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem 
transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa 
resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo 
juiz e prestada nos próprios autos. 
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de Processo Civil de 2015. No CPC/1973 havia uma esdrúxula 
execução provisória de título executivo extrajudicial. O art. 587 do 
CPC/1973 previa a provisoriedade da execução de título extrajudicial 
na pendência de apelação contra a sentença de improcedência 
proferida nos embargos à execução, desde que estes tenham sido 
recebidos no efeito suspensivo. Pelo dispositivo legal, a interposição 
dos embargos à execução e a concessão do efeito suspensivo – que 
dependeria (como continua a depender) do preenchimento dos 
requisitos legais – impedia a continuidade da execução até o 
julgamento da apelação interposta contra a sentença que decidia os 
embargos à execução. Sendo o julgamento de improcedência, o 
efeito suspensivo atribuído ao recurso estaria imediatamente 
revogado, ainda que contra a decisão fosse interposto recurso de 
apelação, que seria recebido sem o efeito suspensivo (art. 520, V, do 
CPC/1973). A execução, portanto, prosseguiria, mas a partir desse 
momento procedimental seguiria as regras da execução provisória. 
 

Assim como as outras modalidades de cumprimento de sentença, o 

cumprimento provisório de sentença objeto deste capítulo se inicia a requerimento 

da parte, não podendo o juiz agir de ofício. 

Analisando o artigo mencionado no parágrafo anterior, podemos concluir que 

o mesmo seguiu em consonância com o art. 475-O do CPC/7322. Entretanto, no 

inciso III do artigo podemos destacar uma inovação, onde este nos traz a hipótese 

em que, havendo modificação ou anulação em parte da sentença que foi objeto do 

cumprimento provisório, somente nesta ficará sem efeito a execução. Sendo assim, 

cabe destacar que os efeitos desta modificação ou anulação retroagirá no tempo (ex 

tunc), produzindo efeitos desde a época em foi realizada o ato (art. 520 inc. II23 e III24 

CPC/2015). 

Afirma Humberto Theodoro Junior (2017, p. 123): 

 
Se o título executivo (sentença) é reformado apenas em parte, 
somente naquilo que foi subtraído de sua força condenatória é que a 
execução provisória ficará sem efeito. Se o exequente apurou mil e o 
recurso lhe reconheceu o direito apenas a oitocentos, terá ele de 

                                                 
22 CPC/1973 - Art. 475-O. A execução provisória da sentença far-se-á, no que couber, do mesmo 
modo que a definitiva, observadas as seguintes normas:  I – corre por iniciativa, conta e 
responsabilidade do exeqüente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o 
executado haja sofrido;  II – fica sem efeito, sobrevindo acórdão que modifique ou anule a sentença 
objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidados eventuais prejuízos nos 
mesmos autos, por arbitramento; III – o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que 
importem alienação de propriedade ou dos quais possa resultar grave dano ao executado dependem 
de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.  
23 CPC/2015 - Art. 520: (...) - II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a 
sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais 
prejuízos nos mesmos autos; 
24 CPC/2015 - Art. 520: (...) - III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou 
anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução; 
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restituir os duzentos que recebeu a mais, além dos prejuízos 
eventualmente acarretados ao executado, na parte excessiva da 
execução (art. 520, III).  
 

Dessa maneira, entende-se que caso ocorra no processo a transferência de 

bens do executado para terceiros, e porventura a decisão provisória da sentença 

que reconheceu a exigibilidade de pagar quantia certa seja modificada ou anulada, o 

bem que se encontra em mãos do terceiro continuará em posse deste e o executado 

receberá o valor a que lhe é devido. 

Seguindo mais adiante, analisando os artigos e apontando as inovações 

trazidas pelo CPC/2015, podemos destacar os parágrafos (§1 ao §5) do art. 52025 

CPC/2015, onde o legislador positivou o procedimento e as regras que deverão ser 

observadas nessa modalidade de cumprimento de sentença, apontando as matérias 

que o executado poderá oferecer em sua defesa na impugnação (parágrafo 1º do 

art. 520 CPC/2015), e a aplicação de multa e honorários pelo não cumprimento de 

sentença sujeita a recurso (parágrafo 2º do art. 520 CPC/2015), encerrando assim 

um debate que vinha se estendendo acerca da aplicação ou não de multa e 

arbitramento de honorários nesse caso.   

Nas palavras de Cassio Scarpinella Bueno (2015, pg. 392): 

 

Questão tormentosa desde as modificações que a Lei n. 11.232/2005 
introduziu no CPC de 1973 era a de saber se a multa de 10% para o 
caso de não pagamento em quinze dias pelo executado (art. 475-
J,caput, do CPC de 1973) era devida. A doutrina dividiu-se, desde o 
início, em duas correntes opostas e o tema, no âmbito da 
jurisprudência do STJ, acabou tendendo ao sentido negativo.O CPC 
de 2015 tomou partido expresso na questão e o fez em sentido 
diametralmente oposto ao da jurisprudência repetitiva do STJ. Assim 
é que o § 2º do art. 520 é claro quanto à incidência da multa de 10% 
no caso de o executado, devidamente intimado nos moldes do art. 
513, § 2º, não pagar o valor reputado devido pelo exequente no 
prazo de quinze dias, ainda que em sede de cumprimento provisório 
da sentença. 

                                                 
25 CPC2015 - Art. 520; (...): § 1o No cumprimento provisório da sentença, o executado poderá 
apresentar impugnação, se quiser, nos termos do art. 525; § 2o A multa e os honorários a que se 
refere o § 1o do art. 523 são devidos no cumprimento provisório de sentença condenatória ao 
pagamento de quantia certa; § 3o Se o executado comparecer tempestivamente e depositar o valor, 
com a finalidade de isentar-se da multa, o ato não será havido como incompatível com o recurso por 
ele interposto; § 4o A restituição ao estado anterior a que se refere o inciso II não implica o 
desfazimento da transferência de posse ou da alienação de propriedade ou de outro direito real 
eventualmente já realizada, ressalvado, sempre, o direito à reparação dos prejuízos causados ao 
executado; § 5o Ao cumprimento provisório de sentença que reconheça obrigação de fazer, de não 
fazer ou de dar coisa aplica-se, no que couber, o disposto neste Capítulo. 
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 O parágrafo 3° do art. 520 CPC/2015 nos traz a possibilidade do executado 

comparecer tempestivamente e depositar o valor com intenção e objetivo de 

conseguir a isenção de multa. Nesse sentido, entendeu o legislador que este ato não 

será havido como incompatível com o recurso com ele interposto. 

 O parágrafo 4º vem fazer um adendo ao que está previsto no inc. II do art. 

520 do CPC/2015. Segundo este parágrafo a restituição do estado anterior a que se 

refere o inciso II não implica o desfazimento da transferência de posse ou da 

alienação de propriedade ou de outro direito real eventualmente já realizado, 

ressalvando, sempre, o direito à reparação dos prejuízos causados ao executado. 

 Acerca do tema, Cassio Scarpinella Bueno (2015, pg. 394) aponta que: 

 

O CPC de 2015 abandonou – e o fez corretamente – a indevida 
menção feita pelo inciso II do art. 475-O do CPC de 1973 a que a 
liquidação far-se-á por arbitramento. Sem nenhuma adjetivação, o 
melhor entendimento (que já o era no CPC de 1973) é o de que as 
perdas e danos serão liquidadas de acordo com o procedimento ou 
com os atos que se justifiquem diante das peculiaridades do caso 
concreto. Assim, a depender da ocorrência da hipótese respectiva, 
observar-se-á o disposto nos arts. 509 a 511 e, não há por que 
descartar aprioristicamente, até mesmo da apresentação de mera 
memória de cálculo nos moldes do art. 524. 

O art. 520, IV26 CPC/2015 prevê expressamente a prestação de caução nos 

casos de levantamento de depósito em dinheiro, a prática de atos que importem 

transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos 

quais possa resultar grave dano ao executado. Sendo assim, o parágrafo único do 

art. 52127 do CPC/2015, corroborou com a determinação expressa no artigo anterior 

no sentindo de exigir a prestação de caução nos casos de manifesto risco de grave 

dano de difícil ou incerta reparação. 

Todavia, ao analisar a determinação devemos nos atentar e levar em 

consideração o princípio da proporcionalidade e o caso concreto, para que dessa 

maneira não possamos criar qualquer tipo de inadequação ao interpretar o texto de 

lei. 

                                                 
26 CPC2015 - Art. 520; (...) - IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que 
importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais 
possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano 
pelo juiz e prestada nos próprios autos. 
27 CPC2015 - Art. 521; (...) - Parágrafo único.  A exigência de caução será mantida quando da 
dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. 
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 Nessa linha, cabe destacar o entendimento do professor Humberto Theodoro 

Junior (2017, p. 126) que afirma a necessidade da interpretação dentro do caso 

concreto, para que, assim, se possa exigir a determinação expressa do artigo aqui 

abordado.  
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CAPÍTULO 5. DO CUMPRIMENTO DEFINITIVO DA SENTENÇA QUE 

RECONHECE A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA 

 

 O cumprimento definitivo da sentença que reconhece a exigibilidade de 

obrigação de pagar quantia certa encontra-se positivada entre os artigos 523 a 527 

do CPC/2015, mais precisamente no capítulo III, do título II, parte especial, que rege 

assuntos pertinentes à fase processual cumprimento de sentença, podendo ser 

destacada várias inovações dentro dos artigos mencionados. 

 De início, podemos destacar o art. 52328 CPC/2015, sendo que em seu texto 

de lei, que no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento far-se-á 

a requerimento do credor. Tal artigo segue os parâmetros estabelecidos no artigo 

513 §1 do CPC/2015, que deixa claro a necessidade de a parte requerer o início da 

fase objeto do presente trabalho, não podendo, dessa maneira, o magistrado agir de 

ofício. 

 O §1 do 523 CPC/2015 nos trouxe a hipótese de duas penalidades caso haja 

a inobservância e o não pagamento voluntário no prazo previsto em lei, a saber: 1) 

fixação de multa de 10% sobre o valor do débito; 2) 10% referentes aos honorários 

de advogado.  

Leciona Marcelo Abelha (2016, p. 692) que: 

 
Tem natureza de sanção processual a multa de 10% sobre o valor da 
condenação para o caso de o devedor não efetuar o pagamento ao 
credor no prazo de 15 dias. A multa é uma sanção contra o não 
pagamento imposto na condenação ou reconhecido na liquidação e 
exigido no requerimento executivo, e apenas incide se e quando o 
devedor não cumprir a obrigação no referido prazo. Portanto, a multa 
depende do requerimento da execução. É posterior a isso, ou seja, é 
uma pena processual pelo não pagamento espontâneo do devedor 
no prazo em que foi intimado depois de protocolado o requerimento 
que deu início ao cumprimento da sentença. 
 

 O § 2 do 523 CPC/2015 trata acerca do pagamento parcial no prazo previsto 

no caput. Dessa maneira, o legislador entendeu no sentido de que as penalidades 

                                                 
28 Art. 523.  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. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será 
acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. § 
2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 
1o incidirão sobre o restante. § 3o Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será 
expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. 
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previstas no parágrafo anterior somente incidirão no montante remanescente à 

quantia certa pleiteada na fase de cumprimento de sentença. 

 Posiciona Marcelo Abelha (2015, p. 377) ao aludido assunto:  

 
Ao formular o seu requerimento executivo, o exequente deve juntar a 
memória discriminada do cálculo que lhe supostamente lhe é devido. 
Esse é o valor que o devedor será intimado a pagar. Nesse caso, é 
claro que o devedor pode não concordar com o cálculo apresentado 
pelo exequente e efetuar apenas o pagamento daquilo que considera 
devido, ainda que destoe dos valores apontados pelo exequente. A 
multa, nessa hipótese, incidirá sobre a parcela não paga de acordo 
com o que prescreve o art. 523, § 2.º. Todavia, uma vez que não 
tenha sido efetuado o pagamento no prazo quinzenal, e 
apresentando o executado as suas justificativas por intermédio da 
impugnação do executado (art. 525, § 1.º, V), o juiz poderá dar 
provimento à sua defesa, afastando a incidência da multa. 
 

No mesmo sentido está o posicionamento do Professor Daniel Amorim 

Assumpção Neves (2011, p. 964):  

 
Questão interessante e ainda pouco versada na doutrina diz respeito 
ao demandado que, não tendo dinheiro e não conseguindo 
transformar seu patrimônio em dinheiro no prazo de 15 dias, como 
forma de evitar a aplicação da multa, oferece para a satisfação do 
direito do exequente outro bem que não seja dinheiro. Tratar-se-ia, 
com as notórias diferenças, de uma espécie de dação em 
pagamento. Entendo adequada a conclusão de que o legislador se 
valeu no dispositivo legal de uma espécie de cumprimento da 
obrigação – pagamento – por ser essa a forma mais tradicional de 
satisfação de direito em execuções de pagar quantia certa. Essa 
opção, entretanto, não impede a conclusão de que outras formas de 
cumprimento da obrigação, mesmo aquelas mais raras, possam ser 
admitidas para evitar a aplicação da multa. Se o devedor demonstra 
a vontade de satisfazer o direito do demandante dando em 
pagamento bem de seu patrimônio, não parece justa a aplicação da 
multa. Registre-se que nessa situação o devedor não ofereceu uma 
garantia ao juízo, mas abriu mão de qualquer defesa que pudesse 
manejar a pretensão executiva no momento em que realiza a “dação 
em pagamento” como forma de satisfazer o direito do credor, com o 
reconhecimento implícito do direito exequendo. 
 

 O caput do art. 524 CPC/2015 e respectivamente os seus incisos29 (I ao VII) 

segue em harmonia com o art. 475-J CPC/73, parte final e o §3 do mesmo, não 

                                                 
29 CPC/2015 - Art. 524.  O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo 
discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter: I - o nome completo, o número de 
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente 
e do executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1o a 3o; II - o índice de correção monetária 
adotado; III - os juros aplicados e as respectivas taxas; IV - o termo inicial e o termo final dos juros e 
da correção monetária utilizados; V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso; VI - 
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podendo assim falar em inovações consideradas significativas dentro desta fase 

processual. Contudo, nos parágrafos30 do art. 524 CPC/2015 observa-se algumas 

mudanças que foram positivadas com o novo Código e que merece destaque. 

Como já apontado a fase de cumprimento de sentença se inicia à 

requerimento do credor, apresentando nesta oportunidade planilha atualizada do 

débito correspondente à condenação prolatada em sentença. Nesse sentido, para 

evitar qualquer lacuna e meios controversos, o § 1 do art. 524 CPC/2015, inovou 

trazendo a possibilidade de que, havendo a constatação de que o demonstrativo 

apresentado pelo exequente esteja excedendo os limites da execução, o juiz dará 

início a busca de bens para penhora, mas com o valor que ele entenda adequado e 

que segue os parâmetros da condenação. Para facilitar tal constatação, conforme 

expressa o parágrafo seguinte (§2° do art. 524 CPC/2015), o juiz poderá nomear um 

especialista contábil para verificação do demonstrativo, no qual deverá apresentar o 

respectivo laudo no prazo de 30 (trinta) dias conforme estabelecido em lei, ou por 

outro prazo que pelo Juiz for determinado.  

Nas palavras de Daniel Amorim Assumpção Neves (2015, p. 428): 

 
A mudança traz uma consequência prática importante, cercada de 
dúvidas. No sistema anterior, o juiz se limitava a encaminhar o 
processo ao contador quando desconfiava da regularidade dos 
cálculos apresentados pelo exequente, sem se manifestar a respeito 
do valor que efetivamente entende devido. O momento adequado 
para o juiz falar a respeito dos cálculos é no julgamento da 
impugnação ou dos embargos à execução. O novo sistema modifica 
essa realidade, porque prevê expressamente uma decisão do juiz 
sobre o valor, que pelo menos a princípio entende devido. Trata-se, à 
evidência, de um retrocesso. 

 
Quanto à elaboração do demonstrativo atualizado do crédito quando for 

necessário o fornecimento de dados que estejam em mãos de terceiros ou até 

                                                                                                                                                         
especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados; VII - indicação dos bens passíveis de 
penhora, sempre que possível. 
30 CPC/2015 - Art. 524: (...) - § 1o 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. § 2o Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá 
valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se 
outro lhe for determinado; § 3o Quando a elaboração do demonstrativo depender de dados em poder 
de terceiros ou do executado, o juiz poderá requisitá-los, sob cominação do crime de desobediência. 
§ 4o Quando a complementação do demonstrativo depender de dados adicionais em poder do 
executado, o juiz poderá, a requerimento do exequente, requisitá-los, fixando prazo de até 30 (trinta) 
dias para o cumprimento da diligência; § 5o Se os dados adicionais a que se refere o § 4o não forem 
apresentados pelo executado, sem justificativa, no prazo designado, reputar-se-ão corretos os 
cálculos apresentados pelo exequente apenas com base nos dados de que dispõe. 
 



 
 

33 

mesmo do executado, o novo CPC inovou quando conjecturou que juiz poderá 

determinar, nos moldes do §3 do art. 524, a exibição em Juízo dos documentos 

necessários para a instrução processual, sendo que a inobservância importará na 

cominação do crime de desobediência, podendo ainda o juiz se valer de outras 

medidas, tais como os previstos no art. 139, inc. IV e a busca e apreensão 

estabelecida no parágrafo único do art. 403 do CPC/2015. 

Enfatiza Marcelo Abelha (2016, p. 693): 

 
Há situações em que o exequente não pode fazer a referida memória 
discriminada dos cálculos devidos porque alguns dados e 
documentos estejam em poder de terceiro ou do próprio executado. 
Nestas hipóteses, não será necessário fazer uma ação de exibição 
de documento ou coisa, pois é bastante que o juiz requisite tais 
dados e documentos do terceiro ou do executado sob cominação do 
crime de desobediência (artigo 524, § 3º). De outra banda, quando a 
complementação do demonstrativo depender de dados adicionais em 
poder do executado, o juiz poderá, a requerimento do exequente, 
requisitá-los, fixando prazo de até 30 (trinta) dias para o cumprimento 
da diligência, de forma que se os dados adicionais a que se refere o 
§ 4º não forem apresentados pelo executado, sem justificativa, no 
prazo designado, reputar-se-ão corretos os cálculos apresentados 
pelo exequente apenas com base nos dados de que dispõe (§§ 4º e 
5º do artigo 524). 
 

Os parágrafos 4º e 5º do art. 524 CPC/2015, vem corroborar com as 

inovações previstas nos parágrafos do artigo anterior, haja vista que caso haja 

necessidade de complementação do demonstrativo de crédito, e que estes estejam 

em posse do executado, o juiz poderá determinar a requisição dos mesmos no prazo 

legal (§4 do art. 524 CPC/2017). Além disso, expressa o parágrafo 5º que, 

eventualmente o executado não apresente os dados adicionais, sem justificativa, 

reputar-se-ão correto o demonstrativo apresentado pelo exequente. 

Dando prosseguimento, o próximo artigo do presente capítulo, art. 52531 

CPC/2015, que rege assuntos pertinentes à defesa do executado, no traz uma 

inovação, se não for a mais importante, no sentido de que, após o decurso de prazo 

para o pagamento voluntário, abre-se um novo prazo de 15 (quinze) dias para o 

oferecimento de impugnação por parte do executado. 

Aponta o grande professor Humberto Theodoro Junior em uma de suas obras 

que (2017, p. 114): 

 
                                                 
31  “CPC/2015 - art. 525, caput: O prazo de 15 dias para impugnação inicia-se imediatamente após 
acabar o prazo de 15 dias que o executado tinha para fazer o pagamento voluntário. “ 
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O executado no prazo de quinze dias, a contar da intimação para 
pagar a dívida, poderá se defender mediante a impugnação prevista 
no art. 525, cuja propositura independe de segurança do juízo e que, 
em regra, não teme feito suspensivo sobre o curso do cumprimento 
da sentença.  
 

Importante destacar que, conforme a análise aprofundada das palavras do 

grande professor Humberto Theodoro Junior, a apresentação da impugnação 

dispensa prévia garantia do juízo, diferente do que era positiva no código 

revogado32. 

Por fim, acercado do prazo para que o executado ofereça impugnação, a 

contagem do CPC/201533 se dará de maneira distinta ao que era positivado no 

CPC/7334, sendo que no primeiro a contagem se iniciará imediatamente após o 

transcurso do prazo legal para o pagamento voluntário, e o último se iniciava a partir 

da intimação do auto de penhora e avaliação. 

Nesse sentido é o que entende Cassio Scarpinella Bueno (2015, pg. 404): 

 

O início do prazo para que o executado oferte a impugnação 
independe de qualquer intimação ou de qualquer outro ato ou 
acontecimento processual. Ele tem início automaticamente desde 
que estejam encerrados os quinze dias que dispunha para 
pagamento. É correto entender, destarte, que no primeiro dia útil que 
se seguir ao décimo quinta dia útil para o pagamento, nos moldes do 
caput do art. 523, está deflagrado o prazo da impugnação. 
 

 Seguindo mais adiante, chegamos ao art. 52635 do CPC/2015, sendo que, 

analisando o presente artigo, podemos destacar uma redação inédita, que é o 

cumprimento de sentença por iniciativa do devedor e o pagamento que entender 

devido,a chamada Execução invertida. 

 Para Souza e Fernandes (2018, pg. 770), diante do princípio da efetividade 

jurisdicional e da tendência moderna de evitabilidade de demandas judiciais, o art. 

526 do atual CPC permite que o réu se antecipe a qualquer ato executivo de 

                                                 
32 “CPC/1973 - Art. 475 M § 1o: “Ainda que atribuído efeito suspensivo à impugnação, é lícito ao 
exeqüente requerer o prosseguimento da execução, oferecendo e prestando caução suficiente e 
idônea, arbitrada pelo juiz e prestada nos próprios autos. ” 
33 “CPC/2015 - art. 525 o prazo de 15 dias para impugnação inicia-se imediatamente após acabar o 
prazo de 15 dias que o executado tinha para fazer o pagamento voluntário. “ 
34  “CPC/1973 - Art. 475-J, § 1º: o prazo é contado da intimação do auto de penhora e avaliação. ” 
35 CPC/2015: Art. 526.  Art. 526. (Caput): É lícito ao réu, antes de ser intimado para o cumprimento da 
sentença, comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que entender devido, apresentando 
memória discriminada do cálculo. 



 
 

35 

cumprimento de sentença por parte do credor, cumprindo por vontade própria e de 

forma espontânea a obrigação imposta na sentença condenatória de quantia certa.  

 Importa citar as palavras do professor Humberto Theodoro Junior (2017, p. 

115): 

 
Antes de ser intimado para o cumprimento de sentença, o executado, 
para evitar a multa legal e os honorários de advogado, pode tomar a 
iniciativa de comparecer em Juízo e oferecer em pagamento o valor 
que entender devido, apresentando memória discriminada do cálculo, 
liberando-se, assim, da obrigação (art. 526 §2). Feito o depósito, o 
exequente será intimado para se manifestar em cinco dias, podendo 
impugnar o valor depositado, sem prejuízo do levantamento da 
parcela incontroversa (art. 526 §1°).  

 

Cassio Scarpinella Bueno (2015, pg. 404), destaca em sua palavras a 

inovação trazida pelo Novo Código de Processo Civil: 

 
O CPC de 2015 recupera e desenvolve interessante regra constante 
da versão original do CPC de 1973 (art. 570) que havia sido 
revogada pela Lei n. 11.232/2005 ao permitir ao réu dar início à 
etapa de cumprimento depositando (para fins de pagamento) o valor 
que ele entende devido, justificando-o por memória discriminada de 
cálculo, antes mesmo de ser intimado para o cumprimento da 
sentença nos moldes do art. 523, caput. É o que está no caput do art. 
526. 

 

Podemos nos atentar que há uma inversão um tanto quanto interessante na 

forma procedimental, onde neste caso será o exequente que, querendo, poderá 

impugnar o valor apresentado pelo executado. E necessário ressaltar que, o juiz 

poderá, caso o exequente se abstenha e mantenha inerte acerca do valor oferecido 

pelo executado, extinguir o processo por entender como satisfeito a obrigação. 

 Por fim, analisando o art. 52736 CPC/2015, o ultimo deste capítulo, podemos 

observar que o legislador reforçou a ideia já positivada nesta fase processual, de 

uma concepção de que tais regras não sejam usadas somente para sentença, mas 

também para decisões de caráter provisório.  

Nesse sentido, segundo as regras expostas, as disposições deste capitulo, 

que rege assuntos pertinentes ao cumprimento definitivo, poderá ser aplicado, no 

que couber, ao cumprimento provisório da sentença, tendo em vista que o modus 

operandi da execução provisória é a mesma que a execução definitiva. 

                                                 
36 CPC/2015 - Art. 527.  Aplicam-se as disposições deste Capítulo ao cumprimento provisório da 
sentença, no que couber. 
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CAPÍTULO 6. DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHEÇA A 

EXIGIBILIDADE DE PRESTAR ALIMENTOS 

 

O cumprimento da sentença que reconhece a exigibilidade de prestar 

alimentos encontra-se positivada entre os artigos 528 a 531 do CPC/2015, mais 

precisamente no capítulo IV, do título II, que rege assuntos pertinentes à fase 

processual cumprimento de sentença, podendo ser destacada várias inovações 

dentro dos artigos mencionados. 

 Primeiramente devemos analisar algumas peculiaridades que nos servem de 

cunho histórico e didático.  

 É inegável que a prestação alimentícia, por se tratar de necessidades básicas 

para subsistência, merece certa preocupação, inclusive por parte do legislador, que 

através da letra da lei buscará medidas para que assim tal prestação possa ser mais 

efetiva e célere. 

 Analisando o código de Processo Civil de 1973 podemos analisar que a 

prestação alimentícia poderia acontecer sobre duas maneiras: a primeira tinha como 

escopo uma exigibilidade de caráter procedimental comum em relação ao 

pagamento da quantia certa (art. 73237 CPC/73) e a segunda uma espécie 

diferenciada de exigibilidade e que fixava alimentos provisionais mais, admitindo a 

possibilidade de prisão civil para o devedor (art. 73338 CPC/73).  

 A lei n° 11.232/2005, como já apontado no presente trabalho, tem um papel 

fundamental para a instrução processual da fase cumprimento de sentença, sendo 

que esta corroborou para uma celeridade processual visando assim satisfazer a 

obrigação de forma mais efetiva, sendo um dos destaques o fim da dualidade 

processual, admitindo a possibilidade da fase do processo de conhecimento e o 

cumprimento de sua sentença ocorrer no mesmo processo.  

 Contudo, a mencionada lei não alterou o modus operandi em que tramitava a 

fase de prestação de alimentos que estava prevista no art. 732 do CPC/73, fazendo 

com que se fosse necessário um processo buscando o manejo e o direito aos 

                                                 
37 CPC/1973 - Art. 732. A execução de sentença, que condena ao pagamento de prestação 
alimentícia, far-se-á conforme o disposto no Capítulo IV deste Título. 
38 Art. 733. Na execução de sentença ou de decisão, que fixa os alimentos provisionais, o juiz 
mandará citar o devedor para, em 3 (três) dias, efetuar o pagamento, provar que o fez ou justificar a 
impossibilidade de efetuá-lo. 
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alimentos e, após a concessão deste, a postulação de outro processo com o intuito 

de buscar a execução e a eventual satisfação da prestação. 

 Nessa esteira de entendimento, explica o professor Humberto Theodoro 

Junior (2017, p. 131):  

 
Assim, uma vez que a Lei n° 11.232 não alterou o art. 732 do 
CPC/193, continuava prevalecendo nas ações de alimentos o 
primitivo sistema dual, em que acertamento e execução forçada 
reclamavam o sucessivo manejo de duas ações separadas 
autônomas: uma para condenar a prestar alimentos e outra para 
forçá-lo a cumprir a condenação.  
 

 O CPC de 2015, contudo, seguindo uma linha processualista e entendimentos 

que buscam uma efetividade maior, levando em consideração o número de 

processos tramitando no judiciário, nos trouxe, mais precisamente no art. 528 

CPC/2015, a dispensa da tramitação de processos autônomos para esta modalidade 

de cumprimento de sentença, sendo que, para prosseguimento, basta a intimação 

do executado da decisão que fixou alimentos. Sendo assim, determina o Caput do 

art. 52839 do CPC/2015, que do cumprimento de sentença ou da decisão 

interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento de exequente, mandará 

intimar o executado para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de efetuá-lo. 

 Essa inovação é destaque nas palavas de Cassio Scarpinella Bueno (2015, 

pg. 413): 

Trata-se de novidade quando comparado com o CPC de 1973 que 
não continha, a despeito das profundas modificações introduzidas 
pela Lei n. 11.232/2005, normas específicas para o cumprimento da 
sentença relativa aos alimentos. Justamente diante da ausência de 
uma regulação própria, a iniciativa do CPC de 2015 é pertinentíssima 
porque tende a colocar fim a uma série de questões que, no CPC de 
1973, resultavam do contraste da precitada lei reformista com as 
regras genéricas dos alimentos constantes em seus arts. 732 a 735 
(que, em rigor, só se referiam a títulos executivos extrajudiciais) e 
ainda com a Lei n. 5.478/1968, modificada para se compatibilizar 
com o CPC de 1973 pela Lei n. 6.014/1973. 
 

 Cabe destacar que nesta fase a intimação será feita na pessoa do executado 

e não na pessoa de seu patrono como é de costume na fase de cumprimento de 

                                                 
39 CPC/2015 - Art. 528.  No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação 
alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, 
mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez 
ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. 
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execução. Tal entendimento parte da premissa de que somente o executado poderá 

através de suas condições oferecer justificativas que eventualmente poderiam 

impossibilitar de satisfazer a obrigação, e também porque a inobservância e o 

descumprimento do cumprimento de sentença poderão acarretar na prisão civil. 

 Quanto à intimação pessoal do Executado, Cassio Scarpinella Bueno (2015, 

pg. 413) enfatiza que: 

 

A exigência feita pelo dispositivo, de intimação pessoal, deve ser 
entendida como exceção à regra genérica do § 2º do art. 513, que se 
contenta, em larga escala, com a intimação ao advogado do 
executado. Assim, em se tratando de alimentos, mesmo quando o 
executado tiver advogado constituído nos autos, a intimação para 
pagamento (ou justificação) deve ser feita pessoalmente a ele, por 
um dos meios previstos nos arts. 269 a 275. 
 

 Analisando ainda o art. 528 do CPC/2015, devemos nos atentar a algumas 

peculiaridades e inovações que o novo Código positivou em caso do não 

pagamento, a não comprovação ou a não apresentação de justificativa que informe 

da impossibilidade de não efetuar o pagamento, podendo gerar, assim, algumas 

consequências em desfavor do executado. 

 O primeiro efeito, em caso de descumprimento e a inobservância das 

hipóteses prevista no artigo aqui estudado, é que poderá ser levado a protesto, por 

ordem judicial, o pronunciamento judicial que determinou o executado a satisfazer a 

obrigação de prestar alimentos (Art. 528 §140 CPC/2015). 

 Cumpre destacar que o requerimento de protesto, via de regra, parte da 

iniciativa do Credor, exceto no caso de alimentos, assim como explica Souza e 

Fernandes (2018, pg.781): 

 

Caso o executado, no prazo de três dias não efetue o pagamento, 
prove que o efetuou ou apresente justifica da impossibilidade de 
efetuá-la o juiz mandará protestar o pronunciamento judicial. Essa é 
uma importante inovação trazida pelo atual C.P.C., ou seja, o 
protesto do título executivo judicial. O protesto de título executivo 
judicial, em regra, é efetuado mediante iniciativa do exequente, 
sendo que no caso de alimentos, o juiz, de ofício, mandará realizar o 
protesto da decisão que contém o crédito de alimentos inadimplido. 
 

                                                 
40 CPC/2015 – Art. 528: (...); § 1o Caso o executado, no prazo referido no caput, não efetue o 
pagamento, não prove que o efetuou ou não apresente justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, o 
juiz mandará protestar o pronunciamento judicial, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 517. 
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 O segundo efeito está prevista no parágrafo §341 do Art. 528 CPC/2015 onde 

em caso de não pagamento ou a rejeição da justificativa apresentada, tendo em 

vista que somente a impossibilidade absoluta será acolhida como justificativa 

(parágrafo 242, CPC/2015), poderá o juiz decretar a prisão do executado pelo prazo 

de 1 (um) a 3 (três) meses. 

A prisão será cumprida em regime fechado devendo o executado ficar 

separado dos presos comuns (Art. 528 §4 CPC/201543).  

 
Assim, o novo Código de Processo Civil aparenta encerrar o debate 
jurisprudencial acerca da possibilidade de se converter a prisão civil 
em prisão domiciliar, ou de se permitir o cumprimento da medida em 
casa de albergado. O advogado, contudo, que tenha contra si 
decretada prisão civil por inadimplemento de obrigação alimentícia 
tem direito a ser recolhido em prisão domiciliar na falta de sala de 
Estado Maior, mesmo que Delegacia de Polícia possa acomodá-lo 
sozinho em cela separada (STJ – HC n. 271.256-MS, rel. Min. Raul 
Araújo, j. 11.2.2014). 
 

Ainda sobre a prisão, o cumprimento da pena não eximirá o executado das 

prestações vencidas e vincendas (Art. 528 §5 CPC/201544), sendo que comprovada 

o pagamento da prestação alimentícia, o juiz suspenderá o cumprimento da ordem 

de prisão (Art. 528 §6 CPC/201545). Por fim, conforme expressa o Art. 528 §7, o 

débito que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as três 

prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que vencerem no curso do 

processo. 

 Ante a prisão civil nesta modalidade de cumprimento de sentença, imposta 

destacar alguns entendimentos pacificados no Superior Tribunal de Justiça:  

 
O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, admite a renovação do 
decreto de prisão civil no mesmo feito, impondo-se observar, 
contudo, o limite fixado pelo artigo 19 da Lei Federal n. 5.478/1968 
(Lei de Alimentos) (HC n. 297.792-SP, rel. Min. Antônio Carlos 
Ferreira, j. 11.11.2014). 

                                                 
41 CPC/2015 – Art. 528: (...); § 3o Se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for 
aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial na forma do § 1o, decretar-lhe-á a 
prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses. 
42 CPC/2015 – Art. 528: (...); § 2o Somente a comprovação de fato que gere a impossibilidade 
absoluta de pagar justificará o inadimplemento. 
43 CPC/2015 – Art. 528: (...); § 4o A prisão será cumprida em regime fechado, devendo o preso ficar 
separado dos presos comuns. 
44 CPC/2015 – Art. 528: (...);§ 5o O cumprimento da pena não exime o executado do pagamento das 
prestações vencidas e vincendas. 
45 CPC/2015 – Art. 528: (...);§ 6o Paga a prestação alimentícia, o juiz suspenderá o cumprimento da 
ordem de prisão. 
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Observe, também, ser inadmissível que se incluam, sob o 
procedimento pelo qual há a ameaça de constrição à liberdade do 
devedor de alimentos, verbas estranhas à pensão alimentícia objeto 
de cobrança, como as custas processuais e os honorários de 
advogado, crédito para o qual o sistema legal prevê instrumentos 
próprios de realização que não o violento expediente da prisão civil 
por dívida (STJ – HC n. 224.769-DF, rel. Min. Paulo de Tarso 
Sanseverino, j. 14.2.2012). 

  

 Os demais artigos desta modalidade de cumprimento de sentença (Art. 530 a 

533 do CPC/201546), que regem assuntos pertinentes ao procedimento observado 

quando não houver a satisfação da obrigação, a aplicação das modalidades de 

alimentos e a indenização por ato ilícito, não trouxe novidades com o advento do 

CPC/2015, sendo que, por parte do legislador, só foram substituídas algumas 

palavras por seus respectivos sinônimos ou por aquelas que o legislador entendeu 

que se encaixaria melhor quando interpretada. 

 

 

                                                 
46 Art. 530.  Não cumprida a obrigação, observar-se-á o disposto nos arts. 831 e seguintes. 
Art. 531.  O disposto neste Capítulo aplica-se aos alimentos definitivos ou provisórios. § 1o A 
execução dos alimentos provisórios, bem como a dos alimentos fixados em sentença ainda não 
transitada em julgado, se processa em autos apartados. § 2o O cumprimento definitivo da obrigação 
de prestar alimentos será processado nos mesmos autos em que tenha sido proferida a sentença. 
Art. 532.  Verificada a conduta procrastinatória do executado, o juiz deverá, se for o caso, dar ciência 
ao Ministério Público dos indícios da prática do crime de abandono material. 
Art. 533.  Quando a indenização por ato ilícito incluir prestação de alimentos, caberá ao executado, a 
requerimento do exequente, constituir capital cuja renda assegure o pagamento do valor mensal da 
pensão. § 1o O capital a que se refere o caput, representado por imóveis ou por direitos reais sobre 
imóveis suscetíveis de alienação, títulos da dívida pública ou aplicações financeiras em banco oficial, 
será inalienável e impenhorável enquanto durar a obrigação do executado, além de constituir-se em 
patrimônio de afetação.§ 2o O juiz poderá substituir a constituição do capital pela inclusão do 
exequente em folha de pagamento de pessoa jurídica de notória capacidade econômica ou, a 
requerimento do executado, por fiança bancária ou garantia real, em valor a ser arbitrado de imediato 
pelo juiz. § 3o Se sobrevier modificação nas condições econômicas, poderá a parte requerer, 
conforme as circunstâncias, redução ou aumento da prestação. § 4o A prestação alimentícia poderá 
ser fixada tomando por base o salário-mínimo. § 5o Finda a obrigação de prestar alimentos, o juiz 
mandará liberar o capital, cessar o desconto em folha ou cancelar as garantias prestadas. 
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CAPÍTULO 7. DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHEÇA A 

EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA 

PÚBLICA 

  

O cumprimento da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de 

pagar quantia certa pela Fazenda Pública encontra-se positivada entre os artigos 

534 a 535 do CPC/2015, mais precisamente no capítulo V, do título II, que rege 

assuntos pertinentes à fase processual cumprimento de sentença, podendo ser 

destacada algumas inovações dentro dos artigos mencionados. 

A primeira novidade que deve ser levada em consideração é que mesmo com 

o advento da Lei n° 11.232 de 2005, que aboliu a necessidade de processos 

autônomos entre a fase de conhecimento e de execução no Brasil, o Código de 

Processo Civil de 1973, nesta modalidade de cumprimento de sentença contra a 

fazenda, preservou como regra o antigo sistema dual para ações que buscasse a 

satisfação da obrigação contra o ente público. 

Sendo assim, conforme expressava o art. 730 do CPC/197347, seria 

necessário o ingresso de outro processo buscando a satisfação e, por consequência 

lógica e tramitação processual, uma nova citação.  

Com o advento do CPC/2015, visando a celeridade processual, o legislador 

inovou ao entender que, após o trânsito em julgado, é admitido a busca da 

exigibilidade contra a fazenda pública no mesmo processo, necessitando apenas da 

intimação do ente público, por meio de seu representante legal, podendo apresentar 

impugnação, caso entenda nesse sentido. 

De acordo com Humberto Theodoro Junior (2017, p. 145): 

 
Agora, na sistemática do CPC/2015, publicada a sentença 
condenatória contra a Fazenda Pública, não mais se tem por finda a 
prestação jurisdicional a que destinava o processo, de modo que, 
para alcançar medidas concretas de coerção da devedora, em vistas 
à satisfação do direito reconhecido em Juízo, em favor do credor, 
desnecessário se torna a propositura de uma nova ação – ação de 
execução da sentença (actio judicati).  
 

                                                 
47 Art. 730 CPC/1973. Na execução por quantia certa contra a Fazenda Pública, citar-se-á a devedora 
para opor embargos em 10 (dez) dias; se esta não os opuser, no prazo legal, observar-se-ão as 
seguintes regras: I - O juiz requisitará o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 
competente; II - Far-se-á o pagamento na ordem de apresentação do precatório e à conta do 
respectivo crédito. 
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Outra inovação que merece destaque é que o presente capítulo, que rege 

assuntos pertinentes à obrigação contra a fazenda pública, trata somente dos títulos 

judiciais, sendo que a execução de título extrajudicial contra fazenda é abortada em 

outro capitulo (livro II, do CPC – do processo de execução). Tal inovação merece 

destaque tendo em vista que no CPC/1973 os mencionados títulos eram tratados 

conjuntamente no art. 730. 

Tal inovação é destaque nas palavras de Souza e Fernandes (2018, p. 815): 

 

O art. 730 do C.P.C de 1973 estabelecia que na execução por 
quantia certa contra a Fazenda Pública, citar-se-ia a devedora para 
opor embargos em 30 (trinta) dias. Em relação ao que estabelecia do 
C.P.C. de 1973, eis as seguintes modificação introduzidas no 
ordenamento jurídico pelo atual C.P.C de 2015: a) pelo código de 
1973, a Fazenda Pública era citada para opor embargos; já no atual 
C.P.C. ela é simplesmente intimada; b) Pelo código de 1973, a 
Fazenda Pública poderia ingressar com embargos do devedor no 
prazo de 10 (dez) dias, posteriormente passando para 30 (trinta) 
dias; pelo atual C.P.C. a Fazenda Pública poderá ingressar com 
impugnação ao cumprimento judicial no prazo de 30 (trinta) dias. 
 

Como foi alterado o modus operandi do cumprimento da sentença contra a 

fazenda pública, o art. 534 do CPC/2015 expressa os requisitos que deverão ser 

levados em consideração para a instrução desta fase processual. 

Dessa maneira, o exequente deverá apresentar, para o início do cumprimento 

de sentença, o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito contendo, nos 

termos dos incisos do Art. 534 CPC/2015, os seguintes dados: I - o nome completo e 

o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica do exequente; II - o índice de correção monetária adotado; III - os 

juros aplicados e as respectivas taxas; IV - o termo inicial e o termo final dos juros e 

da correção monetária utilizados; V - a periodicidade da capitalização dos juros, se 

for o caso; VI - a especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados.  

Deve-se ressaltar que, no caso em que a parte exequente é beneficiaria da 

Justiça gratuita, nos termos do art. 98 CPC/201548, o mesmo terá o direito de que 

tais requisitos apontados no parágrafo acima sejam calculados pelo contador 

judicial, para que, dessa forma, o exequente não possa arcar com respectivas 

despesas, e que de alguma forma poderia interferir na sua subsistência. 

                                                 
48 CPC2015 - Art. 98.  A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de 
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à 
gratuidade da justiça, na forma da lei. 
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Ainda no artigo 534 CPC/2015, em seu parágrafo primeiro49, havendo de 

pluralidade de exequentes em uma demanda, cada um destes deverá apresentar o 

seu próprio demonstrativos, contento os respectivos dados solicitados no presente 

artigo. 

Ante a possibilidade de multa de 10% sobre o valor da obrigação em caso do 

não pagamento voluntário dentro da fase cumprimento de sentença, o legislador, no 

parágrafo 2º50 do Art. 534 CPC/2015, entendeu por positivar a impossibilidade de 

essa multa ser aplicada contra o ente público. Tal entendimento parte da premissa 

de que tal inviabilidade se dá pelo fato de que o Poder Público não poderia efetuar o 

pagamento sem a observância do regime de precatório. 

A parte, independente de qual seja a sua situação e polo no processo, terá 

direito a defesa, alegando o que entender de direito, levando assim em consideração 

um os princípios mais importantes do sistema processual: a ampla defesa. Dessa 

maneira o art. 535 CPC/2015 expressa em seus incisos as matérias que poderão ser 

usadas pela fazenda pública como meio de impugnação à execução. Cabe destacar 

que as hipóteses expressas nos incisos do Art. 535 CPC/2015, como meios de 

impugnação da fazenda pública, são as mesmas previstas nos incisos, do parágrafo 

1°, do Art. 525 CPC/2015, sendo constatado apenas uma diferença nos dois 

dispositivos, tendo em vista que nesta última, pode-se questionar penhora incorreta 

e avaliação. 

É importante ressaltar que o prazo para oferecimento de impugnação por 

parte da fazenda pública é de 30 (trinta) dias nos moldes do Art. 183 CPC/201551.  

Cabe destacar ainda que, em matéria de impugnação, caso o executado 

alegue excesso de execução por parte do exequente, o mesmo deverá declarar o 

valor coreto, sob pena de não conhecimento de arguição.52 

O parágrafo 5 do Art. 525 do CPC/2015 expressa que para efeito do disposto 

no inciso III do caput deste artigo, que trata acerca da inexigibilidade do título ou 

                                                 
49 CPC2015 – Art. 534 § 1o Havendo pluralidade de exequentes, cada um deverá apresentar o seu 
próprio demonstrativo, aplicando-se à hipótese, se for o caso, o disposto nos §§ 1o e 2odo art. 113. 
50 CPC/2015 – Art. 534 (...); § 2o A multa prevista no § 1o do art. 523 não se aplica à Fazenda 
Pública. 
51 CPC/2015 – Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 
autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas 
manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. 
52 CPC/2015 – Art. 535 (...);§ 2o Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, 
pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor que 
entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição. 
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inexigibilidade da obrigação, considera-se também inexigível a obrigação 

reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado 

inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou 

interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como 

incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade 

concentrado ou difuso. Ainda nesse tema, complementa o parágrafo § 6° que no 

caso do § 5o, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser 

modulados no tempo, de modo a favorecer a segurança jurídica. Acerca da decisão 

do Supremo Tribunal Federal, expressa o parágrafo 7° que a mesma só poderá ser 

proferida após o trânsito julgado da decisão exequenda.  

Ensina em obra, Teresa Arruda Alvim Wambier (2015, p. 1.364): 

 
Uma outra novidade reside na expressa menção ao respeito à coisa 
julgada anteriormente formada. Para que a decisão do Supremo 
Tribunal Federal tenha eficácia vinculante e “erga omnes” é preciso 
que tenha sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão 
exequenda. Com tal dicção, o NCPC remarca o princípio da 
segurança jurídica, um dos pilares do Estado de Direito. No ponto, 
vale lembrar que o dispositivo tem aplicação para as decisões 
transitadas em julgado após a entrada em vigor do NCPC (art. 
1.057). Se, por hipótese, uma decisão condenatória houver passado 
em julgado, mesmo que advenha pronunciamento do próprio 
Supremo Tribunal Federal em sentido contrário, reconhecendo a 
inconstitucionalidade da lei ou ato normativo que serviu de lastro à 
sentença, é preciso respeitar a coisa julgada anteriormente formada.  
 

Por fim, se a decisão referida no § 5o for proferida após o trânsito em julgado 

da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito 

em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. 
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CAPÍTULO 8. DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHEÇA A 

EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DE NÃO FAZER OU DE 

ENTREGAR COISA 

 

O cumprimento da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de 

fazer, de não fazer ou de entregar coisa encontra-se positivada entre os artigos 536 

a 538 do CPC/2015, mais precisamente no capítulo VI, do título II, sendo este 

capítulo dividido em duas seções: Do Cumprimento de Sentença que Reconheça a 

Exigibilidade de Obrigação de Fazer ou de Não Fazer (Art. 536 e 537) e Do 

Cumprimento de Sentença que Reconheça a Exigibilidade de Obrigação de Entregar 

Coisa (Art. 538). 

Marcelo Abelha (2016, p. 701) conceitua as obrigações de fazer e não fazer 

nos seguintes termos:  

 
Denomina-se positiva a obrigação de fazer que implica um faciendi. 
Já a obrigação de não fazer é assim chamada porque implica uma 
“abstenção”, um não fazer do obrigado. Não pode ser olvidado que a 
obrigação de não fazer só pode ser assim denominada enquanto não 
realizado o ato em que deveria ter havido a abstenção, pois, uma vez 
que tenha sido praticada, a tutela executiva que surge para o seu 
desfazimento é de obrigação de fazer. A obrigação de não fazer só 
existe precisamente falando, enquanto não praticado o ato que 
deveria ter deixado de ser praticado. A abstenção e a tolerância é 
que constituem a obrigação de não fazer. Se houve o 
descumprimento destas, a obrigação de desfazer, quando possível, é 
positiva e representa um fazer do obrigado. Tanto é verdade isso que 
não existe mora para esse tipo de obrigação. São exemplos de 
obrigações de não fazer o dever de preservação ambiental, o dever 
de sigilo empresarial, a obrigação de não construir sobre 
determinada área etc. 
 

 De início, podemos analisar uma inovação que o legislador trouxe com o 

advento do Código de Processo Civil. Diferente do que acontece nas modalidades já 

estudadas no presente trabalho, o caput do Art. 536 CPC/201553 expressa que o juiz 

poderá, independente do requerimento da parte, atuar de ofício para a efetivação da 

tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente e, caso 

necessário, determinar medidas necessárias à satisfação do exequente (Art. 536 §1 

CPC/2015), bem como, em caso do não cumprimento da obrigação por parte do 

                                                 
53 CPC/2015 - Art. 536.  No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de 
fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela 
específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas 
necessárias à satisfação do exequente. 
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executado, a imputação do crime de responsabilidade penal e, também, a incidência 

de pena pela litigância de má-fé (Art. 536 §2 CPC/2015). 

Ensina o Professor Fredie Didier Jr (2016, p. 146): 

 
(…) O juiz pode instaurar a execução de sentença que impõe 
prestação de fazer, não-fazer ou dar coisa distinta de dinheiro (arts. 
536 e 538, CPC). Não há necessidade de provocação da parte. O 
mesmo não acontece com a execução de sentença para pagamento 
de quantia, que depende de provocação da parte (art. 513, §1º, 
CPC). 
 

 Outra inovação que merece destaque encontra-se prevista no art. 536 §4 

CPC/2015, onde o legislador deixou expressa a possibilidade de defesa em matéria 

de impugnação por parte do executado nos moldes do art. 525 CPC/2015. Importa 

ressaltar que o Código de Processo Civil de 1973 era omisso acerca desse tema. 

 No cumprimento de Sentença não se admitem embargos à execução, mas ao 

executado é assegurado o direito de defender-se por meio de impugnação, cabível 

no prazo de 15 dias a contar da intimação para a realização da prestação de fazer 

ou não fazer a que foi condenado. O CPC de 1973 era omisso acerca do tema. O 

novo Código supre essa lacuna normativa e prevê, de forma expressa, a 

possibilidade de defesa do executado da mesma maneira que se passa com o 

cumprimento da sentença relativa à obrigação de quantia certa (NCPC, art. 536 §4 

c/c 525). 

 Em relação a essa inovação, Cassio Scarpinella Bueno (2015, pg. 426) afirma 

que:  

O § 4º do art. 536 reserva ao executado, pertinentemente, o direito 
de impugnar o cumprimento de sentença o que, ao menos do ponto 
de vista textual, elimina incompreensível lacuna do CPC de 1973. A 
disciplina para tanto será a do art. 525, inclusive no que diz respeito 
à possibilidade de a impugnação ser recebida com efeito suspensivo, 
hipótese em que, a título de garantia do juízo, o executado prestará 
caução diretamente proporcional à obrigação discutida e a eventuais 
perdas e danos (art. 525, § 6º). 

 

 Seguindo adiante, o art. 53754 do CPC/2015 nos traz um novo dispositivo que 

era omisso no Código de 1973. O referido artigo expressa a possibilidade de 

imputação de multa, não havendo a necessidade de requerimento da parte, na fase 

                                                 
54 CPC/2015 - Art. 537.  A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase 
de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja 
suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do 
preceito. 
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de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, 

desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo 

razoável para cumprimento do preceito. Deve-se ressaltar que tais multas não visa a 

punição do executado, sendo que a sua finalidade nada mais que a busca, mesmo 

de forma coercitiva, da obrigação imposta pelo Juiz. 

 Entende Daniel Amorim Assumpção neves, acerca da imputação de multa, 

que (2015, p. 437): 

 
O legislador aparentemente encontrou uma solução que prestigia a 
efetividade e a segurança jurídica. A executabilidade imediata reforça 
o caráter de pressão psicológica da multa porque o devedor sabe 
que, descumprida a decisão em tempo breve, poderá sofrer 
desfalque patrimonial. Por outro lado, ao exigir para o levantamento 
de valores em favor do exequente o trânsito em julgado ou a 
pendência de recurso que dificilmente reverterá o resultado, o 
legislador prestigia a segurança jurídica. 
 

 Ainda sobre este tema, o §1 do Art. 537 CPC/2017 determina que o juiz 

poderá de ofício, ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa ou 

a periodicidade da multa ou excluí-la, sem eficácia retroativa, caso verifique que: I - 

se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial 

superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. 

 Por fim, o art. 538 CPC/2015, o ultimo que rege assuntos pertinentes à fase 

Cumprimento de Sentença, estabelece regras acerca da exigibilidade de obrigação 

de entregar coisa certa.  

 Leciona Orlando Gomes (2011, p. 37): 

 
As obrigações de dar ou entrega da coisa são modalidade de 
obrigação positiva, cuja prestação consiste na entrega ao 
credor de um bem corpóreo, seja para transferir-lhe a 
propriedade, seja para ceder-lhe a posse, seja para restituí-la.  
 

O artigo inédito expressa que em caso do não cumprimento voluntário pelo 

executado será expedido, desde logo, mandado de busca e apreensão ou de 

imissão na posse em favor do credor, conforme se tratar de coisa móvel ou imóvel. 

Afirma Daniel Amorim Assumpção neves que (2016, p. 2018): 

 
No tocante à execução de sentença que reconheça a exigibilidade de 
obrigação de entregar coisa, o art. 538, caput, do Novo CPC prevê 
tão somente o procedimento inicial, em especial para a hipótese de 
entrega de coisa incerta. Novamente o legislador deixou de prever 
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um procedimento específico para a fase de cumprimento de 
sentença – como já havia feito no cumprimento de sentença de 
obrigação de fazer e não fazer. Caberá ao juiz adotar o procedimento 
que parecer mais adequado no caso concreto para a efetiva 
satisfação do direito do credor, em nítida adoção das técnicas de 
tutela diferenciada. 
 

 Os Parágrafos do art. 538 CPC/2015 nos traz algumas regras que merecem 

destaque. A primeira é em caso de benfeitorias, tais alegações deverão ser 

apresentadas na fase de conhecimento, devendo ser apresentada, se possível, o 

respectivo valor (Art. 538, §1 CPC/2015). A segunda regra é que o direito de 

retenção por benfeitorias deverá ser exercido na fase de conhecimento. Por último, a 

terceira regra expressa que o procedimento previsto no artigo aqui estudado será 

aplicado, no que couber, ao cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como se sabe, quando as pessoas movem a máquina judiciária para que a 

sua lide seja resolvida, as suas esperanças vão além de uma declaração ou uma 

decisão de um direito resistido. Tais pessoas esperam que o Estado, busque e 

ofereça meios hábeis para que tal direito realmente seja satisfeito. 

Conforme apresentado no presente estudo, as alterações que surgiram com o 

Advento do Novo CPC/2015 foram resultados de diversas pesquisas realizadas no 

meio jurídico, bem como em diversos setores da sociedade, com o intuito de buscar 

um Código de lei efetivo com o cenário atual. 

Dessa forma, levando em consideração que o antigo Código era de 1973 e as 

grandes evoluções que surgiram em todas as esferas, inclusive no Poder Judiciário, 

foi-se necessário buscar um Código que fosse compatível com a presente realidade. 

 Com a elaboração do Novo Código de Processo Civil, observamos que o 

legislador realizou diversos ajustes, preenchendo algumas lacunas que existiam no 

Código revogado de 1973. Nessa esteira, foram consolidados alguns entendimentos 

jurisprudenciais acerca de situações que eram avistados na prática. Além disso, 

foram introduzidas algumas novidades cujo escopo é tornar o procedimento mais 

célere e efetivo. 

Outro ponto que deve ser destacado é que o CPC/2015 buscou trazer uma 

segurança jurídica aos processos, inclusive ao Credor que persegue a satisfação de 

seu crédito. Sendo assim foram ampliados os poderes do Juiz, competindo o mesmo 

analisar algumas possibilidades e, se for o caso, determinar medidas que buscam o 

pagamento do crédito. 

Nesse diapasão, tais prerrogativas que surgiram dentro do Sistema 

Processual Civil não só beneficiou o credor como também buscou impedir que o 

devedor buscasse meios protelatórios, sendo que tal prática importaria nas 

penalidades positivadas. 

Para alguns autores houve por parte do legislador um zelo abusivo com 

elaboração de artigos repetitivos, cuja finalidade é os mesmos. Entretanto, importa 

ressaltar que diante do atual cenário, com meios procrastinatórios pelas partes, 

estratégias das mais variadas formas, é melhor um zelo abusivo que impede lacunas 

processuais do que a falta de procedimento e regras. 
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Dessa forma concluímos que o legislador conseguiu incorporar, através das 

inovações apontadas, ferramentas hábeis ao Sistema Processual. O que nos resta é 

acompanhar se tais ferramentas, levando em consideração a constante evolução 

dos procedimentos, continuarão a surtir efeito no ramo jurídico, contribuindo para a 

efetividade jurisprudencial. 
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