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RESUMO

O presente trabalho objetivou demonstrar a evolução histórica do processo de
execução. Expôs os pontos que desde os antigos romanos contribuíram para a atual
conformação do processo de execução. Foram apontadas as principais alterações
ocorridas nesta ação desde a promulgação do Código de Processo Civil de 1973.
Enfatizou-se a maior utilização das sentenças mandamentais e executivas, que
levaram ã uma quebra do modelo inicialmente posto de separação do processo de
conhecimento e de execução. Destacou-se, também, algumas alterações pontuais
que modificaram o procedimento da execução. Por fim, foram apontadas as
perspectivas futuras do processo de execução, que apontam no sentido da
eliminação da execução fundada em título judicial, sempre na busca de sua maior
celeridade e eficácia do processo civil.
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INTRODUÇÃO

O Direito não é uma ciência perfeita e acabada, como queriam os positivistas,

pelo contrário e uma ciência dinâmica e aberta às transformações da sociedade.

Assim, através do aprimoramento da hermenêutica e da edição de novas leis, o

Direito deve se adequar às necessidades da sociedade do seu período histórico.

Destarte, são freqüentes as alterações nas leis para que estas tenham maior
eficácia na sociedade.

Com o Código de Processo Civil não foi diferente, desde que promulgado em

11 de janeiro de 1973, ele vem sofrendo diversas modificações.

No que tange ao Livro ll do referido Código, o qual trata especificamente do

processo de execução, foram muitas as mudanças introduzidas, fazendo com que

esse processo tenha hoje uma estrutura muito diferente da originalmente posta.

A idéia inicial da Lei 5.869/73, ou seja, o Código de Processo Civil, foi definir

três modalidades de processos, totalmente independentes, cada um com um objeto

específico e buscando um efeito distinto e particular. Esses processos foram
denominados e apresentados na seguinte ordem: processo de conhecimento,

processo de execução e processo cautelar.

Nesta linha, buscou-se separar o processo de conhecimento do processo de

execução, conferindo autonomia a este último. Assim, toda a atividade jurisdicional

executiva ficaria concentrada em um processo independente, sendo que o
relacionamento entre os processos de conhecimento e execução seria apenas
incidental, por exemplo, em execução fundada em titulo executivo judicial.

No entanto, esse modelo não se mostrou eficaz e, logo após a promulgação

do CPC, começaram a ser editadas diversas leis que acabaram modificando o

enfoque inicial do processo de execução. Em 1° de outubro de 1973 foi promulgada

a primeira lei, a Lei n. 5.925, que introduziu algumas mudanças, mas sem fugir do

ideal inicial. Seguiram as Leis n. 6.515/77, n. 6.851/80, n. 7.363/85 e n. 7.513/86,

que introduziram pontuais modificações ao processo de execução. Em 1994, com a

Lei n. 8.898 e principalmente com as Leis n. 8.952 e 8.953, ocorreu uma grande

reforma no CPC que teve grande influência no processo de execução, dando início à

modificação do seu enfoque, pois permitiu a realização de determinados atos
executórios em sede de processo de conhecimento. Com o advento das Leis n.
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10.358/01 e 10.444/02, consolidou-se a pretensão de tornar mais ágil e efetivo o

processo de execução, aceitando a interação deste com o processo de
conhecimento.

Assim, para a finalidade de adequar o processo com as necessidades da
sociedade contemporânea e na busca de sua maior celeridade e eficácia, foram

introduzidas alterações significativas no CPC, causando uma mudança essencial no

que tange o processo de execução.

Destarte, esse estudo irá permitir ter uma visão geral das mudanças ocorridas

no CPC com relação ao processo de execução, destacando quais destas realmente

eram indispensáveis e necessárias. De igual modo, demonstrar qual o rumo que o

nosso direito processual está tomando com relação à execução frente às mudanças
da sociedade.

Começarei o estudo proposto neste trabalho através da demonstração dos

principais aspectos históricos que contribuíram para a formação do atual Processo

de Execução brasileiro.

Esse estudo e importante, pois não é possível compreender as alterações
ocorridas em nosso Código de Processo Civil atual e nem as suas perspectivas, sem

ter em conta as origens remotas desse processo e as suas transformações sofridas

através do tempo.

Dessa forma, em poucas linhas, explicitarei a evolução desde o embrião do

Processo de Execução, passando pela sua estatização, patrimonialização e
finalmente humanização.

Contudo, é sempre preciso ter em mente que, como afirma Cândido Rangel

Dinamarco, “infelizmente, a grande distãncia temporal e a confiabilidade nem

sempre satisfatória dos textos desaconselham fazer afirmações calcadas na certeza

histórica”, mas e possível, mediante uma observação analítica, explicitar quais as

posições históricas mais prováveis acerca das primórdias civilizações.

Depois, passarei a analisar as alterações introduzidas no Código de 1973

com relação ao processo de execução, buscando dar uma visão geral das
mudanças.

1 DINAMARCO, C. R. Execução Civil. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 33.
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Por fim, demonstrar-se-a qual as perspectivas futuras desta ação e quais as

propostas já existentes para que se concretize a promessa constitucional de tutela

jurisdicional efetiva.
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2 DAS oRlGENs HISTÓRICAS

Nas sociedades primitivas, por conta do individualismo que imperava, a força

bruta era a forma utilizada pelos seus membros para a satisfação de seus
interesses. Não existia uma organização estatal com força suficiente para apartar os

Iitigantes em conflito e substituir-se a eles, conduzindo a atuação do direito segundo

seus próprios critérios. Assim, a autotutela imperava: um sistema pelo qual cada

qual faz valer seu interesse na medida de sua força e não de seu direito, sem

necessidade de demonstrar a um terceiro desinteressado e imparcial, ou a quem
quer que seja, a procedência de sua pretensãoz.

Com os romanos - principal fonte remota de nosso Direito - não foi diferente.

Também eles utilizavam a autotutela. Entretanto, juntamente com a gradativa
organização política do Estado romano, a execução começa a sofrer a interferência

deste, restringindo a autotutela e chegando à jurisdição.

Na Lei das XII Tábuas, ordenamento jurídico do Direito Romano primitivo, a

execução era privada e penal3, controlada ligeiramente pelo magistrado: tendo sido

alguém condenado ao pagamento de determinado crédito (por sentença proferida

por um ou mais árbitros particulares - iudex) ou confessado a dívida, a Lei das XII

Tábuas conferia ao devedor o prazo de 30 dias (tempus iudicati) para ele
voluntariamente a pagasse; caso isso não ocorresse, cabia ao credor provocar o
exercício da legis actio per manus íniectionem, através da qual o devedor era levado

ã presença do magistrado e ali, se ele não se rebelasse contra a pretensão do
adversário com o auxilio de um videx, era feita a sua adjudicação ao credor

(addíctatio) para que ele mesmo procedesse a execução, encerrando-se a atuação
do magistrado (autoridade pública)4.

Poderia o devedor, entretanto, acorrer a um terceiro, uma espécie de fiador

(videx), que resgatava a divida, liberando o devedor, ou assumia a responsabilidade

pela execução, dirigindo ao juiz uma defesa, a infitatío, através da qual pedia um

novo julgamento, sob o fundamento da negativa fática dos fundamentos da

!Ibid., p. 32.
š GRECO, L. O Processo de Execução. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. p. 1 1.
'Dn×1AMARco,0p.<zir., p. só.



5

sentença, sua nulidade ou qualquer outro meio extintivo da obrigaçãos, iniciando

novamente o processo de cognição em torno da obrigação nascida da sentença.

Se a infitatio fosse julgada improcedente, o videx, era condenado a pagar o

dobro da condenação original, mas, contudo, obtida tal condenação, o credor
deveria iniciar nova legis actio per manus iniectionem, na qual poderia haver nova

infitatio, através de um novo videx, chegando depois a nova condenação em dobro e

assim por diantee. Mais tarde, leis subseqüentes permitiam que o próprio devedor

propusesse a infitatío, sem a intervenção de um fiador, assumindo sobre si o risco da

contestação.

Se a defesa não fosse acolhida ou se o videx não aparecesse, como já dito, o

devedor era adjudicado ao credor.

Ao devedor adjudicado, então, eram impostas penas extremamente
humilhantes, como se pode observar no trecho da Lei das Xll Tábuas (ano 450 a.C.)

abaixo transcrito, demonstrado na obra de DINAMARCO7:

aquele que confessa dívida perante o magistrado ou é condenado, terá 30 dias para
pagar. Esgotados os 30 dias e não tendo pago, que seja agarrado e levado à
presença do magistrado. Se não paga e ninguém se apresenta como fiador, que o
devedor seja levado pelo credor e amarrado pelo pescoço e pés com cadeias com
peso até ao máximo de 15 libras; ou menos, se assim quiser o credor. O devedor
preso viverá à sua custa, se quiser ; se não quiser, o credor que o mantém preso
dar-lhe-á por dia uma libra de pão ou mais, a seu critério. Se não há conciliação, que
o devedor fique preso por 60 dias, durante os quais será conduzido em três dias de
feira ao comitium, onde se proclamará em altas vozes o valor da dívida. Se são
muitos os credores, é permitido, depois do terceiro dia de feira, dividir o corpo do
devedor em tantos pedaços quantos sejam os credores, não importando cortar mais
ou menos; se os credores preferirem, poderão vender o devedor a um estrangeiro,
além do Tibre (tábua lll, nn. 4-9)

Porém, é importante frisar que a execução nunca podia ser feita sem que
constasse previamente a sua plena legitimidadea.

Com o passar do tempo, cada vez mais a execução pessoal regulada pela Lei

5 GRECO, ob. cn., p. 15.
6 DINAMARCO, ob. cn., p. 40.

DINAMARCO (ob. cit, p. 36) explica, em nota de rodapé, que este trecho foi extraído do texto da Lei das XII
Tábuas, segundo a reconstituição de Godefroy (apud MEIRA, A lei das XII Tábuas, cap. VI, p. 170)
8 LIEBMAN, E. T. Processo de Execução. 4. ed. com notas de atualização do Prof Joaquim Munhoz de Mello.
São Paulo: Saraiva, 1980. p. 10.

7
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das XII Tábuas foi sendo abrandada e humanizada. A Lex Poeteliag representou o

inicio da decadência da execução pessoal, abrindo caminho para a execução
patrimonial. Foi abolida a pena capital e proibido o credor de acorrentar o devedor,

salvo o caso de condenação por cr¡me1°, e o devedor, enquanto permanecia preso,

deveria pagar a sua divida com o seu trabalho.

O primeiro exemplo de execução patrimonial foi a pignoris capio, também

prevista na Lei das XII Tábuas, mas proveniente dos costumes militares. Ela
destinava-se especificamente ao cumprimento de determinadas obrigações públicas

ou sacras. “Através dela, apanhava o credor um objeto do devedor e o mantinha

consigo durante determinado prazo, a ver se ele se resolvia a pagar (pressão
psicológica). Não feito o pagamento, ele podia destruir o bem ou (segundo alguns)

tê-Io para si, para a satisfação do crédito”“_

No período formulário, correspondente ao periodo clássico, a actio iudicati

substituiu a antiga manus injectio”. A execução passou a ser patrimonial.
Primeiramente, todos os bens do devedor eram diretamente arrecadados pelos
credores extrajudicialmente (míssio in possessionem). Depois, por obra pretoriana,

introduziu-se a Bonorum Venditío, através da qual, após terem sido judicialmente

arrecadados os bens do devedor, era nomeado um curador que ficava encarregado

da venda dessa totalidade de bens ao bonorum emptor e o preço apurado era
dividido entre os credores, se mais de um havia se habilitado”. Mais tarde, no

começo do Imperio, através da bonorum distractio, não era mais obrigatória a
transferência em bloco de todo o patrimônio do devedor ao bonorum emptor,

podendo a execução limitar-se ao valor que fosse necessario à satisfação do credor.

No período da cognitio extraordinaria (séc IV a Vl d.C.) a bonorum distractio

passa a ser a execução comum. Surge a figura percussora da execução singular, a

pignus iudicati captum, que consistia na apreensão apenas dos bens do devedor

suficientes à satisfação do crédito, respeitando uma ordem de graduação dos bens.

A infitatio poderia ser proposta pelo próprio executado atraves de prestação de

caução, sem o risco da condenação em dobro. Surge ainda, neste período, a

9 Apontada como tendo sido editada entre os anos 326 a.C. e 313 a.C.
THEODORO JR, H. A Execução de Sentença e a Garantia do Devido Processo Legal. Rio de Janeiro:

AIDE, 1987. p. 92.
“ DINAMARCO, ob. cn., p. 44-45.
12 GRECO, ob. cit., p. 17.
13 THEoDoRo JR, ob. cu., p. 105-106.

10
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execução para entrega de coisa certa.

Assim, percebe-se que cada vez mais o Direito Romano evoluiu da execução

privada para a execução judicial.

Entretanto, com as invasões bárbaras e queda do Império Romano, a
execução passou a ter uma orientação totalmente oposta, ocorrendo um grande
retrocesso.

No Direito Germãnico, o credor através da simples afirmação da existência de

um crédito poderia diretamente executar o devedor, sem a necessidade de qualquer

sentença anterior. Apenas incidentalmente o devedor podia contestar a execução,
provocando um juízo de conhecimento”. Além disso, ficava a critério do credor a

escolha da execução pessoal ou patrimonial.

Lentamente introduziu-se a necessidade da prévia autorização judicial para a

realização da penhora. No entanto, para sua concessão, era necessário apenas a

simples manifestação do credor da existência do crédito e do inadimplemento, sem

que houvesse uma efetiva análise do direito do exeqüente. Não obstante, persistia o

hábito de incluir nos contratos cláusula expressa com a faculdade de penhora, em

caso de inadimplemento sem a necessidade de se dirigir ao juiz.

Contudo, mesmo durante a dominação bárbara, a civilização romana não

ficou totalmente apagada. É que entre os germãnicos vigorava o princípio da

personalidade do direito, pelo qual os povos vencidos continuavam a aplicar o seu

direito. Demais disso, o direito romano sobrevivia nas normas da Igreja e nas regiões

dominadas (Veneza, Ravena, Roma, Nápoles, Sicília, Sardenha)15.

Pouco a pouco os povos foram se fundindo, seja pela vida em comum, pelos

interesses afins, pelo casamento ou pelo comércio que vinha crescendo cada vez

mais e influenciando nas formações de concentrações urbanas. Era necessário,
portanto, um direito executivo capaz de regular essas novas demandas sociais.

Por volta do ano 1000, nas universidades italianas, notadamente na
Universidade de Bolonha, ressurgiu o estudo do direito romano, o que colocou em

choque duas mentalidades profundamente diferentes, a romana e a germânica.

Entretanto, nenhuma das duas isoladamente satisfazia às novas exigências,

uma vez que a primeira era extremamente morosa e a segunda, por ter caráter

14 GRECO, ob. Cir., p. 27.
15 DINAMARCO, ob.cit., p. ss.
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privado, não proporcionava segurança jurídica.

Surgiu, então, uma nova forma de execução que conciliou os institutos em

confronto, a executio parata, segundo a qual o poder público passou a ser o único

legitimado a realizar a invasão patrimonial, abolindo-se a execução privada dos

povos germãnicos.

O princípio da necessária precedência de cognição foi reafirmado, sendo que

o credor devia sempre submeter suas pretensões à apreciação do juiz em processo

contraditório para que fossem julgadas procedentes ou improcedentes. Uma vez

procedentes, bastava o simples requerimento para que o juiz, sem audiência do

devedor e lançando mão das faculdades e deveres inerentes ao seu ofício,
praticasse os atos necessários a assegurar a execução da sentença por ele
proferida”. Assim, a chamada execução per officium condemnationis era
considerada como simples prosseguimento e complemento do ato de prolação da

sentença, sem a necessidade da propositura de nova ação, como acontecia com a

actío iudicati que, contudo, ainda continuou vigente para casos muito excepcionais

como a cobrança de juros vencidos após a sentença, sentença ilíquida e execução

proposta em tribunal diferente do que proferiu o julgado”.

Nada obstante, por exigências práticas e pela influência do direito germãnico,

reconheceu-se aos instrumentos de dívida Iavrados perante o tabelião a eficácia da

execução aparelhada, surgindo, então, os Instrumenta guarentigiata, ou seja, os
títulos executivos extrajudiciais. Se o exeqüente tivesse a seu favor um desses

instrumentos, a execução se daria através do piocessus summarius executívus, pelo

qual o executado era citado logo ao início e se procedia uma cognição sumária, com

possibilidade de ampla defesa e decisão ao fim”, sendo, portanto, uma verdadeira

ação executiva.

Esse novo direito propagou-se por toda a Europa Central e Ocidental, sendo

recepcionado também por Portugal, pátria mãe do Brasil.

Nas Ordenações Afonsinas (séc XV) a execução era estatal, realizada com

base em sentença, porém ainda com a admissibilidade da prisão do devedor em

16 LIBMAN, ob. cú., p. 11-12.
GRECO, ob. @1t.,p. 30.

18 DINAMARCO, obzii., p. 63.

17



9

cárcere público”. Não existiam os títulos executivos extrajudiciais, que sÓ vieram a

surgir no ordenamento jurídico de Portugal com o Código de Processo Civil de 1876,

após a Independência do Brasil.

Nas Ordenações Manuelinas (séc XVI) a execução era feita ex officio judicis,

mas determinados créditos (dividas contraídas mediante escritura pública, alvarás,

dotes ou mesmo sentenças) conduziam a uma ação cognitiva sumária, chamada

assinação de dez dias (assimilada à actio iudicati anterior e a ação monitória de

hoje), sendo que a mesma sistemática foi mantida nas Ordenações Filipinas (séc.

XVII).

O Brasil, enquanto colônia de Portugal, adotou as Ordenações, sendo que,

mesmo após a Independência, as normas processuais das Ordenações Filipinas

continuaram vigentes.

A primeira grande alteração no que tange à execução forçada, se deu com o

Regulamento 737, de 1850, que introduziu novas normas acerca do processo
comercial. Em 1885, pelo Decreto 3.272 passou-se a aplicar o Regulamento 737 às

execuções cíveis e, em 1890, com o Regulamento 763, estendeu-se aquele
Regulamento às execuções de sentença sobre ações reais, coisa certa ou em
espécie, mas aplicando-se nas suas lacunas as regras das Ordenações do Reino2°.

No Regulamento 737 a execução era estatal, sempre de competência do juiz

que tivesse conduzido a ação de conhecimento, sendo que era sempre necessária a

citação do executado no início do processo, sob pena de nulidade absoluta, salvo na

ação de força espoliativa.

Ao tratar da responsabilidade executiva, o Regulamento regulou pela primeira

vez a fraude na execução. Também definiu um rol de bens inexpropriáveis ou
impenhoráveis_

Havia duas espécies de execução, a expropriativa, que se referia a
condenações pecuniárias líquidas ou ilíquidas, e a das sentenças sobre ação real ou

coisa certa ou em espécie, relativa às obrigações de dar coisa diferente de dinheiro,

não havendo qualquer previsão expressa acerca das obrigações de fazer ou não

fazer, que era aceita, contudo, com base na doutrina”.

19 Ibid., p. ós.
2° GRECO, ob. cú., p. 38.
2' mid., p. 39.
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Para a segunda parte do Regulamento, intitulada da execução, o único título

executivo era a sentença. Todavia, além da assinação de dez dias (ação cognitiva

sumária), havia a previsão de uma ação executiva, que veio a admitir a eficácia

executiva a atos extrajudiciais”.

Já no início do século XX, os Códigos estaduais não trouxeram grandes

modificações, permanecendo basicamente a mesma estrutura em todos os Estados,

apenas com pontuais modificações.

Em 1939, tendo em vista a ordem constitucional da unidade legislativa, foi

editado o nosso primeiro Código de Processo Civil que representou uma significativa

mudança em matéria de execução.

A assinação de dez dias desapareceu e foi estabelecido o dualismo,
colocando de um lado a ação executiva e de outro a execução de sentença.

A primeira, era reservada para os títulos executivos extrajudiciais e possuía

atos cognitivos. Ajuizada a ação, o devedor era citado para pagar, não tendo isso

ocorrido efetuava-se a penhora, seguida de contestação e sentença, sendo após
esta advinham os demais atos executórios.

Ja a execução de sentença, também chamada por LIEBMAN de ação
executória23, tinha como fundamento a sentença condenatória e outros títulos

judiciais, sendo que a cognição surgia apenas incidentalmente, atraves dos
embargos do executado e do concurso de credores”.

Foram instituídas, ainda, as três especies de liquidação realizadas como

incidente, após a citação do devedor25 (liquidação por cálculo do contador, por

arbitramento e por artigos).

A prisão por dívidas ficou restrita ao depositário infiel e ao devedor por

pensão alimentícia, por conta da limitação imposta pelo art. 141, §32, da
Constituição Federal de 194ô26.

Este Código teve vigência por mais de três décadas, até que em 1973 adveio

o atual Código de Processo Civil (Lei n. 5869/73), um projeto de BUZAID, com

grande influencia de LIEBMAN.

22 DINAMARCO, ob.cit., p. 77.
22 LIEBMAN, ob. cit., p. 22.
GREco, ob. on., p. 46.
22 DINAMARCO, ob.cit., p. 81.
26 GRECO, ob. oit., p. 46.
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Este diploma jurídico deu nova feição ao processo de execução, uma vez que

unificou os processos de execução forçada, equiparando os títulos executivos
judiciais e extrajudiciais.

O processo de execução passou, então, a ter uma feição de execução pura,

posto que toda a atividade jurisdicional executiva ficou concentrada em um processo

independente, no qual não existe a interferência de atos cognitivos do mérito, os

quais ficaram reservados a eventual processo incidental autônomo, designado
embargos do devedor.

Foi instituído o princípio prior tempore potior in iure no art. 612, ressalvando a

hipótese de insolvência do devedor, caso em que se dará a execução universal e

coletiva, semelhante à falência, chamada de execução por quantia certa contra
devedor insolvente.

Foram postas também, normas repressivas aos atos que se reputam
atentórios à dignidade da Justiça.

Os privilégios executórios da Fazenda Pública foram extintos, sendo
posteriormente, entretanto, restituídos pela Lei n. 6.830/80.

O Código sistematizou no Livro ll o processo de execução da seguinte forma:

no Título l estão dispostas regras aplicáveis à execução em geral, bem como
normas atinentes à liquidação de sentença; no Título ll estão disciplinadas as

execuções em espécie, quais sejam, a Execução para a Entrega de Coisa,
Execução das Obrigações de Fazer e de Não Fazer, Execução por Quantia Certa

Contra Devedor Solvente e Execução de Prestação Alimentícia; o Título lll ficou

reservado aos Embargos do Devedor, processo cognitivo autônomo por meio dos

quais o devedor poderá se opor à execução; o Título IV dispõe sobre a Execução

por Quantia Certa Contra Devedor lnsolvente; o Título V contém normas sobre a

Remissão; e, por fim, o Título Vl trata da suspensão e da extinção do processo de

execução.

Todavia, como lembra GRECO, não conseguiu o Código reunir em seu bojo

todos os procedimentos executórios. Alguns preexistentes, adotados por leis
especiais, foram conservados fora de seu corpo, como a execução das cédulas de

crédito industrial (Decreto-lei n. 413/69), a execução dos contratos de alienação

fiduciária em garantia (Decreto-lei n. 911/69) e a execução dos créditos do Sistema
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Financeiro de Habitação (Lai n. 5.741/71 )27.

Além disso, para a finalidade de adequar o processo com as necessidades da

sociedade contemporânea e na busca de sua maior celeridade e efetividade, foram

introduzidas significativas alterações no Código de Processo Civil, as quais
causaram mudanças essenciais no que tange o processo de execução.

É exatamente dessas leis que tratarei no próximo item, procurando fazer uma

análise abrangente da estrutura originalmente posta no CPC, apontando as
principais alterações.

3 DAS ALTERAÇÕES

Antes mesmo da entrada em vigor do Código de Processo Civil, quando ele

ainda estava no período da vacat/o legis, foi editada a primeira Lei que operou uma

série grande de retoques em seus dispositivos.

A Lei n. 5.925/73 alterou perto de uma centena de dispositivos da Lei n.

5.869/73 (CPC), e entrou em vigor na mesma data deste, qual seja, 1° de janeiro de
1974.

Esta lei foi necessária, pois apesar do empenho do legislador na escolha de

palavras cientificamente corretas, ainda subsistiram problemas no emprego
adequado e metodologicamente correto do vocabulário. As modificações trazidas por

esta lei ao texto do CPC buscaram, então, aperfeiçoar a terminologia empregada no

Código, buscando uma linguagem mais científica-processual”.

Assim, no que tange ao processo de execução, apesar de a Lei n. 5.925/73

modificar o texto do CPC, dando um maior aprimoramento técnico a diversos artigos,
não alterou a sua essência”.

Mais tarde, em 05 de dezembro de 1977, adveio a Lei do Divórcio (Lei n.

6.515), que ao regular a dissolução da sociedade conjugal e do casamento, seus

efeitos e respectivos processos, modificou o art. 733, §2°, do CPC, trazendo uma

importante modificação no que tange a execução de prestação alimentícia.

27 GRECO, ob. cit., p. 48.
DINAMARCO, C. R. A Reforma do Código de Processo Civil. 5. ed. rev. e ampl. São Paulo: Malheiros,

2001. p. 48.
29 Por este motivo, no presente trabalho serão apenas rapidamente analisadas as alterações trazidas por esta Lei.

28
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Na década de 80, foram editadas a Lei n. 6.851, de 17 de novembro de 1980,

a Lei n. 7.363, de 11 de setembro de 1985 e a Lei n. 7.513, de 09 de julho de 1986,

que introduziram pontuais modificações ao processo de execução.

Já no inicio dos anos 90, surgiu um movimento que se convencionou
denominar Reforma do Código de Processo Civil, que, impulsionado inicialmente

pela Associação dos Magistrados Brasileiros e pela seccional brasiliense do Instituto

Brasileiro de Direito Processual e depois absorvido pela Escola Nacional da
Magistratura, reuniu diversos juristas como o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira,

o Ministro Athos Gusmão Carneiro (ambos do Superior Tribunal de Justiça), Ada

Pellegrini Grinover, José Carlos Barbosa Moreira, Kazuo Watanabe, Humberto

Theodoro Júnior, Celso Agricola Barbi, Sérgio Sahione Fadel e José Eduardo

Carreira Alvim, com a incumbência de elaborar anteprojetos de lei, os quais foram

posteriormente encaminhados pelo Deputado Nelson Jobim ao Congresso Nacional

e transformados em diversas leis editadas nos anos de 1992, 1993, 1994, 19953°.

Essas leis realizaram, no dizer de DINAMARCO, uma serie de mini-reformas

integrantes de uma “verdadeira estratégia de guerrilha contra os pontos debeis do

sistema, bem definidos e merecedores de uma ocupação oportuna e saneadora”3',

sempre buscando a maior efetividade do acesso a justiça.

Dentre essas leis, destacam-se a Lei n. 8.898, de 29 de junho de 1994, a Lei

n. 8.952, de 13 de dezembro de 1994, a Lei n. 8.953, de 13 de dezembro de 1994,

que de alguma forma trouxeram alterações ao processo de execução.

A Lei de Arbitragem - Lei n. 9.307, de 23 de setembro de 1996 - acabou

também por alterar um dispositivo do CPC (art. 584, III). E, em 1997, adveio, ainda,

a Lei n. 9.462, que acrescentou o art. 786A ao Título que trata da execução por
quantia certa contra devedor insolvente.

Alguns anos depois, aqueles mesmos juristas apontados acima deram
continuidade ao movimento organizado reformador - ao qual DINAMARCO passou a

denominar de “A Reforma da Reforma”32-, que gerou três anteprojetos de lei que

posteriormente converteram-se em leis, quais sejam, a Lei n. 10.352, 26 de
dezembro de 2001, a Lei n. 10.358, de 27 de dezembro de 2001, e a Lei n. 10.444,

3° DINAMARCO. ob. cú., p. 30-31.
31 lbid., p. 31.
32 DINAMARCO, C. R.. A Reforma da Reforma. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 16.



14

de 7 de maio de 2002, sendo que apenas as duas últimas operaram alterações no

tocante ao processo de execução.

Passemos agora, então, à analise das modificações do processo de execução
em si.

3.1 DISPOSIÇÕES GERAIS

3.1.1 Títulos Executivos

O Código de 1973 trouxe, pela primeira vez no direito brasileiro a referência a

título executivo”, estabelecendo no art. 583 que toda execução tem por base título

executivo judicial ou extrajudicial”.

Inicialmente os titulos executivos judiciais enumerados no art 584 eram a

sentença condenatória cível e penal, a sentença homologatória de transação, de

conciliação ou de laudo arbitral, a sentença estrangeira, homologada pelo Supremo

Tribunal Federal, o formal de partilha e a certidão de partilha.

Em 1994, com a Lei n. 8.953, ocorreu uma modificação neste dispositivo, com

o propósito de ampliar a caracterização da sentença homologatória de transação

como título executivo judicial, já prevista no inciso Ill do citado artigo.

Pela inovação, era titulo executivo judicial não só a sentença que homologa a

transação sobre litígio já objeto de processo em curso, como também a que
homologa acordo acerca de questão ainda não posta em juízo. Assim, a transação

realizada para prevenir litígio, realizada antes da instauração do processo, poderia

também ser judicializada, mediante a sua submissão posterior à homologação da

Justiça, a pedido de ambas as partes, obtendo força de título executivo judicial35.

Entretanto a Lei de Arbitragem (Lei n. 9.307/96), que tomou por base o texto

anterior a reforma citada, modificou novamente o art. 584, Ill: com o intuito de retirar

a expressão laudo arbitral, “apagou a mudança havida em 1994”36. Assim, ao

33 MELLO, J. M. de. A Evolução do Processo de Execução no Direito Brasileiro. Texto inédito escrito para os
Studi in onore de Guiseppe Tarzía.
34 Estando, assim, em consonância com a regra fundamental da nulla executio sine titulo, isto é, nenhuma
execução forçada é cabível sem o título executivo que lhe sirva de base.
35 THEODORO IR io; TEIXEIRA, Sálvio de Figueredo (ooord.). Reforma do Código de Processo civil. São
Paulo: Saraiva, 1996. p. 795.
36 Expressão de Fredie Didier Jr. A Nova Reforma Processual. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 246.
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mesmo tempo em que dispôs que a sentença arbitral é título executivo judicial - não

deixando nenhuma dúvida de que a atividade do árbitro é jurisdicional, retirando a

necessidade da sua homologação em Juízo para adquirir a executoriedade 
suprimiu a frase que dava eficácia de título executivo judicial à homologação do juiz

de transações extrajudiciais. Como afirma ARAKEN DE ASSIS, isto se deu

certamente em virtude da falta de coordenação entre os projetos reformistas do

Código e o projeto que deu forma ao juízo arbitral”. Entretanto, é importante frisar,

que esta modificação

não alterou a exeqüibilidade dos acordos extrajudiciais, nem a sua natureza de
títulos executivosjudiciais, quando submetidos à homologação em juízo. É que a Lei
n. 9.009, de 26.09.95, atualmente em vigor, continuou prevendo que “o acordo
extrajudicial, de qualquer natureza ou valor, poderá ser homologado, no juízo
competente, inde endentemente de termo, valendo a sentença como título executivo
judicial (art. 57)”

zé”

Cinco anos depois, corrigiu-se o erro com o advento da Lei n. 10.358/01 que

restabeleceu a cláusula, deixando explicito que é título judicial a sentença
homologatória de transação, “ainda que verse matéria não posta em juízo”. Esta

mesma lei, talvez apenas para evitar confusões, colocou a sentença arbrital em um
inciso autônomo, retirando-a do inciso III, e colocando-a no novo inciso VI.

Passando aos títulos extrajudiciais, estes estão disciplinados no art. 585 do

Código, o qual entrou em vigor em 1° de janeiro de 1974 com a seguinte redação39:

Art. 585. São títulos executivos extrajudiciais:
I - A letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata e o cheque;
II - O documento público, ou o particular assinado pelo devedor e subscrito por duas
testemunhas, do qual conste a obrigação de pagar quantia determinada, ou de
entregar coisa fungívelg
Ill - Os contratos de hipoteca, de penhor, de anticrese e de caução, bem como de
seguro de vida e de acidentes pessoais de que resulte morte ou incapacidade;
IV - O crédito decorrente de foro, laudêmio, aluguel ou renda de imóvel, bem como
encargo de condomínio desde que comprovado por contrato escrito;
V - O crédito de serventuárío de justiça, de perito, de intérprete, ou de tradutor,
quando as custas, emolumentos ou honorários forem aprovados por decisãojudicial;

37 ASSIS, Araken de. Manual do Processo de Execução. 8. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2002. p. 164.
38 THEODORO JR, H. Curso de Direito Processual Civil. 36. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 77. v. 2.
39 O art. 585, III, dispunha originalmente (Lei n. 5.869/73) que o contrato de seguro em geral teria força de título
executivo extrajudicial, entretanto com o novo texto dado pela Lei n. 5.925/73, restringiu tal força executiva a
apenas os seguros de vida e de acidentes pessoais de que resulte morte ou incapacidade.
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VI - A certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, Estado, Distrito Federal,
Território e Município, correspondente aos créditos inscritos na forma da lei;
Vll - Todos os demais títulos, a que, por disposição expressa, a lei atribuir força
execuflva.
§ 1° A propositura de ação anulatória de débito fiscal não inibe a Fazenda Pública de
promover-lhe a cobrança.
§ 2° Não dependem de homologação pelo Supremo Tribunal Federal, para serem
executados, os títulos executivos extrajudiciais, oriundos de país estrangeiro. O
título, para ter eficácia executiva, há de satisfazer aos requisitos de formação
exigidos pela lei do lugar de sua celebração e indicar o Brasil como o lugar de
cumprimento da obrigação.

A Lei n. 9.853/94, todavia, também ampliou significativamente o rol de títulos

executivos extrajudiciais.

A primeira alteração foi a inclusão no inciso l das debêntures. Na verdade, foi

revigorada essa condição, pois a debênture constava do rol dos títulos executivos

extrajudiciais do revogado Código de Processo Civil de 1939 (art. 298, VII) e, mesmo

na vigência do Código de 1973, já eram assim considerados pela doutrina e pela

jurisprudência, tendo em conta o inciso VII do mesmo art. 585, do CPC.

O inciso II do art. 585 também foi modificado e passou a instituir quatro

figuras caracterizadoras de título executivo extrajudicial: (a) escritura pública; (b)

outro documento público, desde que assinado pelo devedor; (c) documento
particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas; (d) transação referendada

pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública ou pelos advogados dos
transatores.

Assim, deixou claro que o documento público (gênero) pode ser outro que não

a escritura pública (espécie), manteve-se o documento particular assinado pelo

devedor e por duas testemunhas e incluiu-se a transação referendada, em que não

ê necessária a assinatura das duas testemunhas. É importante lembrar que caso a

transação seja levada à homologação judicial, este documento terá força de título
executivo judicial, na forma do art. 584, Ill, do CPC, acima comentado.

Todavia, a mais importante inovação deste inciso em quentão foi a eliminação

da frase “do qual conste a obrigação de pagar quantia determinada, ou de entregar

coisa fungível”, o que tornou passíveis de execução por título extrajudicial todas as

obrigações, qualquer que seja o objeto ou natureza - pagar quantia certa, entregar

coisa móvel ou imóvel, fungível ou infungível, prestar fato ou dele se abster -,
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realizando uma extraordinária abertura para a tutela jurisdicional executiva.

Outra alteração havida no artigo ora analisado foi no seu §1°, que apenas

explicitou aquilo que já vinha sendo admitido pela jurisprudência. Anteriormente, ele

prescrevia a possibilidade de cobrança executiva da dívida na pendência de ação

anulatória, contudo, referia-se apenas ao debito fiscal. A atual redação ê mais

ampla, pois menciona qualquer ação em que se discuta o débito, assegurando a

garantia constitucional de ação e acesso à justiça, bem como reafirmando a
efetividade do título executivo.

3.1.2 Execução Provisória

Prevê o art. 587 do CPC que a execução será definitiva quando fundada em

sentença transitada em julgado ou em título extrajudicial e será provisória quando a

sentença (título executivo) for impugnada mediante recurso, recebido só no efeito
devolutivo4°.

O art. 588 prevê que a execução provisória dar-se-á do mesmo modo que a

definitiva, mas, ao mesmo tempo, estabelece algumas regras que deverão ser

observadas. Estas normas sofreram uma importante modificação com a Lei n.

10.444/2002 “na busca de um equilíbrio entre a facilitação da execução provisória,

para efetividade da tutela oferecida ao credor, e a segurança do devedor ameaçado

ou talvez mesmo prejudicado por uma execução que depois pode revelar-se
injusta””“.

Pelo instituto da execução provisória, o exeqüente, que tendo em vista a
possibilidade de demora do trânsito em julgado da decisão condenatória, tem ao seu

dispor o direito de promover os atos necessários à conservação dos bens e de
invadir a esfera patrimonial do executado, de forma a dar cumprimento à obrigação

prevista no título executivo”. Entretanto, se a sentença exeqüenda for reformada ou

40 Cabe ponderar, que, como afirma Joaquim Munhoz de Mello, “a pendência de recurso da sentença que julgar
os embargos do devedor não ínterfire no critério estabelecido pelo Código para definír quando a execução será
defini tiva ou provisória” (A Evolução do Processo de Execução no Direito Brasileiro. Texto inédito escrito para
os Studi in onore de Guiseppe Tarzia.)
41 DINAMARCO. ob. cn., p. 255.

SHIMURA, Sérgio. Nova Reforma Processual Civil: comentada. 2. ed. rev. e alter. São Paulo: Método,
2003. p. 325.

42
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modiflcada, o exeqüente assume a obrigação” de reparar os prejuízos que o
executado tenha experimentado com a prática de eventuais atos executivos (inciso I

do art. 588).

A prestação de caução - que antes da reforma era sempre necessária -ficou

reservada aos atos previstos no inciso ll do art. 588, quais sejam, o levantamento do

depósito em dinheiro e a prática de atos que importem alienação de domínio ou dos

quais possa resultar grave dano ao executado. Esta caução deve ser requerida pelo

executado“'4 e prestada nos próprios autos da execução, não necessitando a
instauração de um processo de natureza cautelar.

O novo inciso IV do mencionado artigo traz a previsão de que eventuais

prejuízos que a execução provisória possa causar ao executado serão liquidados no

mesmo processo, sem a necessidade da instauração de ação de reparação de
danos, dando maior efetividade e agilidade ao previsto no inciso l (responsabilidade

do exeqüente).

A Lei n. 10.444/2002 trouxe, ainda, outra inovação com a introdução do §2°

àquele referido artigo. Dispõe ele que a caução pode ser dispensada nos casos de

crédito de natureza alimentar, até o limite de 60 vezes o salário mínimo, quando o

exeqüente se encontrar em estado de necessidade.

3.1.3 Atos Atentatórios à Dignidade da Justiça

O Código de 1973, com o fim de reforçar a autoridade do Poder Judiciário,

armou-o de poderes para prevenir ou reprimir qualquer ato atentatório à dignidade

da justiça que, segundo BUZAID, é um fenômeno que ocorre mais freqüentemente

no processo de execução que no processo de conhecimento, pois na execução “há

desigualdade entre o exeqüente e o executado. O exeqüente tem posição de
preeminência; o executado, estado de sujeição”45

Assim, foram postos no art. 600 do CPC46 os atos que são considerados

43 Decorrente da responsabilidade objetiva em que é preciso apenas demonstrar o dano e o nexo de causalidade.
Não é lícito ao juiz exigi-la ex-ofiício.

45 BUZAID, Alfiedo. Exposição de Motivos do CPC. n. 18.
46 Assim entrou em vigor o art. 600, com a redação dada pela Lei n. 5.925/73:
“Art 600. Considera-se atentatório à dignidade da justiça o ato do devedor que:
I - F rauda a execução;
II- Se opõe maliciosamente a execução, empregando ardis e meios artificiosos;

44
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atentatórios à dignidade da Justiça no tocante ao processo de execução. E, no art.

601, foram previstas sanções para os atos atentatórios ã dignidade da Justiça,
dispondo que, constatada uma das hipóteses do art. 600, o juiz deveria advertir o

devedor e, em caso de reiteração, havia a proibição deste de falar nos autos, mas

ressalvada a possibilidade de o juiz relevar a pena, em se comprometendo o
devedor a não mais praticar qualquer dos atos atentatórios e desde que desse fiador

idôneo, nos termos do parágrafo único do art. 601.

Este artigo, contudo, teve seu caput inteiramente alterado pela a Lei n.
8.953/94.

Com a modificação, verificados os atos previstos no art. 600, do CPC, poderá

o magistrado aplicar desde logo multa no valor correspondente a ate 20% do valor

atualizado do débito, que reverterã em favor do credor.

Assim, essa inovação deu maior praticidade e operatividade ã coibição dos

atos atentatórios à dignidade da Justiça, além de eliminar a antiga determinação, hã

muito considerada inconstitucional, no sentido de poder o juiz proibir qualquer
manifestação do devedor nos autos.

Após a alteração do caput, surgiu a dúvida se o parágrafo único do artigo em

comento era compatível com o novo texto, mas prevalece o entendimento que ainda
continua em vigência.

3.1.4 Liquidação da Sentença

Seguindo a mesma linha do Código de 1939, o Código de Buzaid manteve,

originalmente, as três figuras de liquidação de sentença: por arbitramento, por
artigos e por cálculo do contador.

Ocorre que, em 1994, a Lei n. 8.898 eliminou a modalidade de liquidação por

cálculo do contador, sendo que o Código de Processo Civil passou a comportar
apenas duas figuras de liquidação e não mais três.

A anterior redação do artigo 604 arrolava os casos em que a liquidação era

feita por cálculo do contador, casos em que era necessária a realização de
operações aritméticas. Esse procedimento exigia trãmites de ida ao contador,

LH - Resiste injustiñcadamente às ordens judiciais;
[V - Não indica ao j uiz onde se encontram os bens sujeitos à execução.”
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contraditório entre as partes, as vezes volta ao contador, e depois sentença
homologatória sujeita a apelação 47 e eventuais recursos especial e extraordinário.

Contudo, a doutrina é unânime em afirmar que a liquidez de uma obrigação
não se revela necessariamente na determinação do número de unidades de moeda

com que ela se manifesta de modo explicito: são também líquidas as obrigações em

que, para a descoberta do quantum debeatur, baste fazer contas”. Assim, a nova

redação simplificou os casos em que a determinação do valor da condenação
depender apenas de cálculo antmético, dispondo que:

Quando a determinação do valor da condenação depender apenas de cálculo
aritmético, o credor procederá à sua execução na forma do art. 652 e seguintes,
instruindo o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo.

Dessa forma, o credor deve desde logo ajuizar a ação de execução, fazendo

a petição inicial ser acompanhada da planilha de cálculo, isto é, da demonstração de

como chegou ao valor de que pretende haver do devedor. Cabe frisar, que em 13 de

dezembro de 1994, sobreveio a lei n. 8.953, que ao acrescentar o inciso lll ao art.

614, do CPC, reafirmou esse modo de proceder”.

A nova sistemática traz uma notável economia de custos e delongas
processuais. Eventuais discussões sobre os critérios seguidos ou por incorreção

matemática deverão ser versadas nos embargos do devedor, que, neste caso, terão

como fundamento o art. 741, inciso V, do CPC, ou seja, excesso de execução.

Tendo sido eliminada a liquidação por cálculo do contador, também foi

revogado o artigo que traçava o procedimento posterior aos cálculos, sendo que o

caput do art. 605 foi adaptado, então, a previsão do art. 570, do CPC, que cuida da

execução por iniciativa do devedor. Caso pretenda atender à sua obrigação, a lei

determina que o devedor deve apresentar os cálculos relativos ao quantum e realize

o depósito do valor apurado. Em seguida, conforme determina o art. 570 citado, o

47 DINAMARCO, C. R. A Reforma do Código de Processo Civil. 5. ed. rev. e ampl. São Paulo: Malheiros,
2001. p. 318-319.
48 lbid., p. 318.
49 Foi acrescentado ao art. 614 mais um documento que deve instruir a petição inicial da execução por quantia
certa contra devedor solvente. Tendo sido o novo requisito colocado no inciso II da norma, este, que já existia,
foi renumerado, passando a ser o inciso I]1, sem qualquer alteração nos seus termos. Esse novo inciso II trouxe a
exigência de o credor trazer junto com a petição inicial o demonstrativo do débito atualizado até a data da
propositura da ação.
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juiz mandará citar o credor para receber, podendo este impugnar o depósito
realizado.

Contudo, o total banimento da liquidação por cálculo do contador, acabou

trazendo algumas dificuldades práticas, que foram inicialmente supridas pela
jurisprudência e, em 2002, com a nova reforma do CPC, a Lei n. 10.444 veio a

corrigi-las.

Esta lei reintroduziu a liquidação por cálculo do contador, admitindo-a em

situações excepcionais, em que a parte interessada na execução da sentença (ainda

ilíquida) depara-se com obstáculos de difícil ou impossível transposição, donde

exsurge a necessidade de utilização do contadorjudicial ou de providências do juiz,

para que se viabilize a liquidação e futura execução do julgado5°. Para isso,
introduziu os parágrafos 1° e 2° ao art. 604, in /iteris:

Art 604.
§ 1° Quando a elaboração da memória do cálculo depender de dados existentes em
poder do devedor ou de terceiro, o juiz, a requerimento do credor, poderá requisitá
los, fixando prazo de até 30 (trinta) dias para o cumprimento da diligência; se os
dados não forem, injustificadamente, apresentados pelo devedor, reputar-se-ão
corretos os cálculos apresentados pelo credor e a resistência do terceiro será
considerada desobediência.
§ 2° Poderá o juiz, antes de determinar a citação, valer-se do contador do juízo
quando a memória apresentada pelo credor aparentemente exceder os limites da
decisão exeqüenda e, ainda, nos casos de assistência judiciária. Se o credor não
concordar com esse demonstrativo, far-se-á a execução pelo valor originariamente
pretendido, mas a penhora terá por base o valor encontrado pelo contador.

Assim, no caso do §1°, o credor, antes de promover a execução, no próprio

processo de conhecimento, requererá ao juiz as providências ali indicadas, para só

depois elaborar a petição inicial e fazê-la acompanhar de uma memória de cálculo.

Já o §2° trata de duas hipóteses distintas. A primeira ê quando “o próprio juiz,

em sua condição de leigo em números, sentir que algo está exagerado”: neste caso,

o juiz manda que o contador realize o cálculo, sem a necessidade de posterior

homologação, pois o credor dará a sua anuência (expressa ou tácita) para a
substituição da memória por ele apresentada pelo cálculo oficial, ou far-se-á a
execução pelo valor originalmente pretendido, nada obstante efetuar-se a penhora

5° FIGUEIRA IR., J. D. Comentários à Novíssima Reforma do CPC: Lei 10.444, de O7 de maio de 2002. Rio
de Janeiro: Forense, 2002. p. 216.
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baseada nos valores encontrados pelo contador. A segunda hipótese ali descrita

trata dos casos de assistência judiciária que, segundo DINAMARCO, não está

suficientemente claro a que esta norma se dirige, pois a norma “abre caminho a

remessa dos autos ao contador, para que ele faça ou refaça cálculos, (a) em auxilio

no necessitado credor, porque este não teria como elaborar por si próprio a memória

exigida em lei, ou (b) em auxilio ao necessitado devedor, porque sem isso ele não

seria capaz de opor embargos úteis”51.

Ainda com relação à liquidação, a já mencionada Lei n. 8.898/94, acrescentou

o parágrafo único ao art. 603, do CPC, in verbisz “A citação do réu, na liquidação por

arbitramento e na liquidação por artigos, far-se-á na pessoa de seu advogado,
constituído nos autos”.

Esse parágrafo veio por fim a uma discussão sobre ser necessária ou não a

citação na liquidação por arbitramento, uma vez que na liquidação por artigos a

citação pessoal do devedor já era realizada, por conta do art. 609, do CPC, que
impunha a observância do procedimento ordinário (hoje comum).

Após a reforma, portanto, a citação do réu é sempre necessária para as duas

espécies de liquidação mencionadas. Entretanto, é facilitada por ser efetivada na

pessoa do advogado constituído nos autos e, ainda, o advogado não necessita de

poderes expressos para receber citação a fim de acompanhar a liquidação, tal como
exige o art. 38 do CPC52.

Esta mesma lei alterou, também, o artigo 609, que trata do procedimento

adotado na liquidação por artigos, sendo que “apenas trocou a espécie pelo
gênero"53.

Anteriormente, impunha a lei que na liquidação por artigos seria observado o

procedimento ordinário. Com a alteração, ficou explícito que o procedimento a ser

adotado é o procedimento comum, que compreende tanto o procedimento ordinário

quanto o sumário54, conforme determinação contida no art. 272 do Código de
Processo Civil. A definição de um ou outro procedimento dependerá do rito adotado

no processo do qual provenha o título executivo, desaparecendo a incongruência de

51 DINAMARCO, c. R. A Reforma da Reforma. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 265.
FORNACLARI JR, Clito. A Reforma Processual Civil: artigo por artigo. São Paulo: Saraiva, 1996.

p. 162-163.

FORNACIARI JR, ob. oii., p. ióó.

52

Antes denominado sumaríssimo, mas alterado pela Lei n. 8.952/94.
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um processo de conhecimento que tenha seguido o rito sumário, ao ser Iiquidado

por artigos, siga o rito ordinário.

3.1.5 Desistência do Processo de Execução

Apesar de não previsto expressamente no art. 794, que trata das hipóteses de

extinção da execução, a desistência da ação de execução também a extingue.

Acerca deste instituto, o Código dispunha no art. 569 que uma vez
manifestada a vontade do credor de desistir do processo de execução, este era
extinto e, ao mesmo tempo, também eram extintos os embargos.

Entretanto, o legislador de 1994, seguindo a jurisprudência que já vinha se

formando, achou por bem deixar explicito que tem o credor o direito de desistir da

ação de execução (arcando com as custas e honorários), mas quanto aos embargos

do devedor, deve ser observado a matéria tratada nestes.

Para este fim, a Lei n. 8.953 acrescentou o parágrafo único ao art. 569,
dispondo que em havendo desistência da execução embargada, se a ação de
embargos do devedor versar apenas sobre questões processuais da execução já

extinta, aquela também será extinta sem que haja necessidade de concordância do

embargante, uma vez que o objetivo dos embargos (extinção do processo de
execução) terá sido aIcançado55. Por outro lado, se os embargos versarem sobre o

direito em que se funda a execução, pode o embargante ter interesse em ver
proferida a sentença de mérito, assim, neste caso, a extinção dos embargos
dependerá da concordância do embargante: o credor pode até abandonar a
execução, mas o devedor, como autor da ação incidental de embargos, terá o direito

de vê-la prosseguir até o definitivo julgamento da questão substancial por ele
deduzida56.

3.2 EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DE FAZER OU NÀO FAZER

A execução das obrigações de fazer ou não fazer passou por profundas

55 CARMONA, Alberto. In: TEIXEIRA, Sálvio de Figueredo (coord.). Reforma do Código de Processo Civil.
São Paulo: Saraiva, 1996. p. 749.
5° THEODORO JR. In: TED(EIRA, Sálvio de Figueredo (coord.). Reforma do Código de Processo Civil. São
Paulo: Saraiva, 1996. p. 795.
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transformações desde a promulgação do CPC.

Inicialmente, o Código só admitia a execução de obrigação de fazer ou não

fazer fundada em título executivo judicial.

Porém, a Reforma de 1994 trouxe diversas inovações que vieram a modificar

totalmente a tutela jurisdicional relativa à essas obrigações.

A Lei ii. 8.953/94 ampliou e rei de titulos executivos extrajudiciais” e admitiu

que a execução de obrigação de fazer ou não fazer também fosse fundada em título

executivo extrajudicial.

Assim, foi necessária a adaptação de alguns dispositivos do Código para

tutelar a execução específica de obrigação de fazer com base em titulo extrajudicial.

Do art. 632 foi retirada a expressão que limitava a utilização deste
procedimento apenas para os titulos judiciais, sendo que agora, quando o objeto da

execução for obrigação de fazer, seja qual for o título, o devedor será citado para

cumpri-la no prazo assinado pelo juiz.

O art. 645 passou a disciplinar a fixação de multa por dia de atraso no
cumprimento de obrigação decorrente de título executivo extrajudicial, o que não era

permitido na sistemática original do Código. A lei determinou que agora o juiz, ao

despachar a inicial das execuções das obrigações de fazer ou não fazer, fundada

em título extrajudicial, independentemente do requerimento do credor, deve fixar a

multa diária e a data a partir da qual será devida, sempre observando, todavia, se
inexiste multa de natureza moratória constante no titulo executivo. Se a multa

constar do próprio título executivo, esta deve ser observada, podendo o juiz,
segundo a disposição do parágrafo único introduzido pela lei em comento, reduzi-la
se excessiva.

Entretanto, a mais importante alteração foi aquela efetuada pela Lei 8.952, de

13 de dezembro de 1994, que apesar de afetar diretamente a execução de
sentença, não foi operada dentro do Livro ll, mas sim no Livro I do Código, que trata

do processo de conhecimento.

Na parte do Código que dispõe sobre a coisa julgada, esta mencionada lei

modificou a redação do art. 46158, o qual passou a disciplinar que a sentença que

57 Conforme já estudado no item 3.1.1.
58 A redação do att. 461 do CPC dada pela Lei n. 8.952/94 é muito semelhante à do art. 84 do Código de Defesa
do Consumidor, promulgado em 11 de setembro de 1990.
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tenha por objeto obrigação de fazer ou não fazer, tera o seu cumprimento dentro do

próprio processo de conhecimento, posto que estas sentenças não terão apenas
eficácia condenatória, mas também executiva e/ou mandamentalsg 6°.

Assim, como afirma MUNHOZ MELLO, “a disciplina da execução das

obrigações de fazer ou não fazer existente no Código ficou restrita à execução de

título extrajudicial e alguns títulos judiciais não consubstanciados em sentença que

condene ao cumprimento de obrigação de tal natureza”61.

Isso ficou ainda mais claro com o advento da Lei 10.444/2002 que, dentre

outras modificações, alterou o art. 644 do CPC que passou a prever que a sentença

relativa a obrigação de fazer ou não fazer cumpre-se de acordo com o art 461,
observando-se, subsidiariamente, o disposto no Capítulo que trata especificamente

da execução de obrigação de fazer ou não fazer”.

Dispõe o caput do art. 461: “Na ação que tenha por objeto o cumprimento de

obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação

ou, se procedente o pedido, determinará providências que assegurem o resultado

prático equivalente ao do adimplemento”. Resta claro, portanto, que o direito será

tutelado independentemente do ajuizamento do processo de execução63, sendo que

Pontes de Miranda foi o primeiro a propor na doutrina brasileira a classificação das ações em declarativas,
constitutivas, condenatórias, mandamentais e executivas, quebrando com a tradicional concepção que só admitia
as três primeiras. (Pontes de Miranda. Tratado das Ações: ação, classificação e eficácia. Tomo I. São Paulo:
RT; Tratado das Ações: ações rnandamentais. Tomo Vl. São Paulo: RT, 1976; e Tratado das Ações: ações
executivas. Tomo VII. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1978.).
6° Eduardo Talamini diferencia os provimentos condenatórios, mandamentais e executivos latu sensu dizendo
que “a decisão condenatória tem 0 condão de autorizar o emprego de mecanismos de sujeitação em processo
subseqüente, a executiva traz em seu dispositivo a determinação de imediata atuação de meios de sujeição (sub
rogatórios), independentemente de novo processo; a mandamental, em vez da predeterminação de formas
subslitutivas da conduta do devedor, dirige-lhe ordem cuja inobservância caracteriza desobediência à
autoridade estatal e pode implicar a adoção de medidas coercitivas” (TALAMINI, Eduardo. Tutela relativa
aos deveres de fazer e de não fazer: CPC, art. 461; CDC, Art. 84. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001.
p. 478.).
61 l\/IELLO, J. M. de. A Evolução do Processo de Execução no Direito Brasileiro. Texto inédito escrito para os
.Studi in onore de Guiseppe Tarzia.
°2 Eduardo Talamini aponta algumas hipóteses de execução de obrigações de fazer ou não fazer embasada em
título judicial: a sentença arbitral (art. 584, HI), a sentença estrangeira homologada pelo Supremo Tribunal
Federal (art. 584, IV), sentença homologatória de transação ou conciliação que Verse sobre matéria não deduzida
em juízo (art. 584, Ill). E, logo depois chega à conclusão de que “depois da reforma do Código, apenas deixou
de formar, como 'título executivo judicial ', a 'sentença condenatória proferida no processo civil' (art. 584, I)”.
(TALAMINI, Eduardo. Tutela relativa aos deveres de fazer e de não fazer: CPC, art. 461; CDC, Art. 84. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. p. 426-427).
63 TALAMINI afinna que “o provimento final do processo ex vi do art. 461 apenas ensejará subseqüente e
autônomo processo executivo: a) quando tiver havido conversão em perdas e danos (caso em que a sentença
será apenas condenatória); b) para a cobrança das verbas de sucumbência (honorários e custas judiciais); c)
para a cobrança do crédito decorrente da multa diária; d) para o ressarcimento das despesas adiantadas pelo
autor, de custeio da produção do 'resultado prático equivalente ', quando não tiver sido possível a concreta

59
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para que isto se torne viável o juiz poderá impor, no próprio processo de
conhecimento, medidas executivas indiretas e diretas64. A obrigação somente se

converterá em perdas e danos se o autor o requerer65 ou se impossível a tutela

específica ou a obtenção do resultado prático correspondente (art. 461, §1°).

Há a previsão, ainda, no §3° do art. 461 da possibilidade de o juiz conceder a

tutela relativa à obrigação de fazer ou não fazer liminarmente ou mediante
justificação prévia, citado o réu, sendo relevante o fundamento da demanda e
havendo justificado receio de ineficácia do provimento final. A medida liminar poderá

ser revogada ou modificada, a qualquer tempo, em decisão fundamentada. Esta

previsão nada mais é do que a possibilidade de antecipação de tutela prevista no
art. 273 do CPC.

A possibilidade de imposição de multas (medidas coercitivas indiretas) vem

prevista em quatro diferentes parágrafos do art. 461.

No §2° está disposto que a indenização por perdas e danos dar-se-á sem

prejuízo da multa, vez que esta e uma forma de coerção e não se confunde com

indenização.

O §4° trata propriamente da imposição de multa, estabelecendo que “o juiz

poderá, na hipótese do parágrafo anterior (antecipação de tutela) ou na sentença,

impor multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for suficiente

ou compatível com a obrigação, fixando-lhe prazo razoável para o cumprimento do

preceito”. E, o §5° (modificado neste ponto pela Lei n. 10.444/2002) reforça esta

adoção de nenhuma técnica simplfiicada e atípica de obtenção do numerário. Porém, em todos esses casos, ter
se-á execução por quantia certa - e não a execução do art. 632 e seguintes.” (TALAMINI, Eduardo. Tutela
relativa aos deveres de fazer e de não fazer: CPC, art. 461; CDC, Art. 84. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2001. p. 418-419)
64 MARINONI diferencia as medidas executivas indiretas e diretas. As primeiras seriam as multas que atuam
como coerção, forçando o réu a adimplir, mas não garante a realização do Direito independentemente de sua
vontade. Já as segundas, são aquelas que pennitem que o Direito seja realizado independentemente da vontade
do demandado, sendo que, dentre estas, quando “a execução substitui a prestação da parte, há sub-rogação,
enquanto que, (..) quando a atividade executiva não substitui a prestação devida (pois esta não existe), há
coerção direta”. (MARINONI, L. G. As novas sentenças e os novos poderes do juiz para a prestação da tutela
jurisdicional efetiva. Revista de Direito Processual Civil, Curitiba, n. 29, p. 548-561, julho/setembro, 2003).
65 Neste ponto salienta DINAMARCO2 “Não é lícito optar o credor pelas perdas-e-danos, sem a prévia
maníestação de qualquer resistência do devedor. (H) Ao obrigado que sequer foi intimado a cumprir o
comando sentencial em determinado prazo (e que, portanto, não se mostrou resistente a este comando) pode ser
mais conveniente realizar 0 resultado especfiico ditado em sentença, não sendo lícito impor-lhe a conversão sem
que ele haja concorrido para isso. ” (DINAMARCO, C. R. A Reforma da Reforma. São Paulo: Malheiros,
2002. p. 233).
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possibilidade, prevendo que as astreintes poderão ser impostas ex officioôô pelo juiz,

como uma das medidas coercitivas tendentes a viabilizar a efetivação da tutela

específica ou para a obtenção de resultado prático equivalente.

Por fim, o §6°, introduzido pela Lei n. 10.444/2002, deixa claro que o juiz

poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade” da multa, caso verifique que

se tornou insuficiente ou excessivaôa.

O §5° traz, ainda, ao lado da previsão das astreites, um leque exemplificativo

de mecanismos jurídicos de coerção direta que se destinam a assegurar a obtenção

da tutela especifica, seja ela concedida por via de liminar ou por provimento de

cognição exauriente. São medidas de apoio como a busca e apreensão, remoção de

pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva, que

serão efetivadas, se necessário, com requisição de força policial.

Cabe ponderar, que o procedimento ex art. 461 e aplicável tanto às
obrigações de fazer ou não fazer fungíveis como às naturalmente infungíveis69_

Entretanto, com bem ponderam MARlNONl7° e GRINOVER71, quando se tratar de

obrigação infungível, a única saída será tutela-Ia mediante imposição de multa, não

sendo possível o emprego de medidas coercitivas diretas.

Destarte, pelo exposto, é possível perceber que este novo procedimento

imposto pelo art. 461 faz com que o juiz tenha grande liberdade de atuação na

busca das medidas que permitam dar ao vencedor plena satisfação do seu direito,

sem a necessidade da instauração da ação de execução, fazendo com que a
prestação jurisdicional seja mais célere e efetiva.

66 A Lei n. 10.444/2002 também modificou o art. 287, que agora dispõe: “Se o autor pedir que seja imposta ao
réu a abstenção da prática de algum ato, tolerar alguma atividade, prestar ato ou entregar coisa, poderá
requerer cominação de pena pecuniária para o caso de descumprimento da sentença ou da decisão
antecipatória de tutela”. Assim não há mais a necessidade (a atual redação diz “poderá”) de o autor requerer a
cominação de multa na petição inicial.
67 DINAMARCO salienta que “a redação do novo §6° do art. 461 do C ódigo de Processo Civil mostra ser mais
adequado dz`zer multas periódicas, do que diárias, porque o sistema admite, agora expressamente, a incidência
dessas sanções por períodos dy'erentes dos dias de atraso no cumprimento” (DINAMARCO, C. R. A Reforma
da Reforma. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 235)
68 Antes da introdução deste parágrafo alguns autores afirmavam que quando qualquer uma das partes
pretendesse a modificação do valor da multa, para mais ou para menos, seria necessário recorrer ao processo de
execução das obrigações de fazer ou não fazer. Neste sentido GRINOVER, A. P. Tutela Jurisdicional nas
Obrigações de Fazer e Não Fazer. Revista de Processo, n. 79, p. 75, julho/setembro, 1995.
69 Obrigações personalíssimas.
7° MARINONI, L. G. As novas sentenças e os novos poderes do juiz para a prestação da tutela jurisdicional
efetiva. Revista de Direito Processual Civil, Curitiba, n. 29, p. 557, julho/setembro, 2003.
H GRINOVER, A. P. Tutela jurisdicional nas obrigações de fazer e não fazer. Revista de Processo, n. 79, p. 67,
julho/setembro, 1995.
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3.3 EXECUÇÃO PARA A ENTREGA DE COISA

A execução para a entrega de coisa teve praticamente a mesma trajetória da

execução de obrigação de fazer ou não fazer.

Quando o Código de Processo Civil entrou em vigor em 1974, a execução

para a entrega de coisa apenas poderia ter como base título executivo judicial.

Não obstante, em 1994, a Lei n. 8.953 ampliou o rol de títulos executivos

extrajudiciais e admitiu que a execução para a entrega de coisa também fosse
fundada em título executivo extrajudicial”.

Agora, depois da inclusão do art. 461-A ao Código pela Lei n. 10.444/2002, o

processo de execução autónomo para a entrega de coisa ficou reservado aos titulos

executivos extrajudiciais”, posto que quando se tratar de sentença que julgar

procedente a ação que tenha por objeto a entrega de coisa, o sistema adotado será

o da sentença mandamental e/ou executiva Iatu sensu.

Dispõe o art. 461-A que sempre que o credor reclamar, no processo de
conhecimento a entrega de coisa, o juiz lhe concederá a tutela específica, fixando,

na sentença, o prazo para cumprimento da obrigação. Independentemente de nova

citação, aguardar-se-á o transcurso do prazo assinado na sentença, cuja contagem

será a partir do respectivo trânsito em julgado e, por fim, comunicado nos autos o

transcurso do prazo sem que o devedor tenha cumprido a obrigação, expedir-se-á

em favor do credor mandado para sua realização compulsória por oficial de justiça".

Além disso, para reforçar a esta exeqüibilidade, a Lei n. 10.444/2002 estabeleceu no

§3° do mesmo art. 461-A que todas as medidas coercitivas previstas para a
execução das obrigações de fazer e não fazer - elencados nos parágrafos do art.
461 do CPC75 - serão também aplicáveis as obrigações de entrega de coisa.

Esta reforma, portanto, veio a dar mais efetividade e rapidez ao cumprimento

das sentenças que tutelam as obrigações de entrega de coisa, pois não é mais
necessário a instauração de processo de execução autónomo, uma vez que aquele

72 A redação dada pela Lei n. 8.953/94 ao art. 621 veio a deixar claro que é exeqüível também a obrigação de
entregar coisa certa quando tratada em título executivo extrajudicial, desde que se enquadre no rol do art. 585 e
se revista dos requisitos do art. 586 (liquidez, certeza e exigibilidade), ambos do CPC.
73 MOREIRA, A. C. Nova Reforma Processual Civil: comentada. 2. ed. rev. e alter. São Paulo: Método, 2003.

388.

_ THEODORO JR., ob. cit., p. 152-153.
7° Estas medidas coercitivas já foram analisadas no item que trata da execução de fazer e não fazer (item 2.2), ao
qual, para evitar repetição é remetido o estudo.

p.
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dar-se-á no próprio processo de conhecimento.

Assim, por conseqüência, o legislador da reforma de 2002 procurou eliminar

do Capítulo que trata da execução para a entrega de coisa tudo aquilo que pudesse

referir-se à execução por título judicial, adequando a redação dos arts. 621,624 e
627 pra este fim.

Ao art. 621 foi acrescentado, ainda, o parágrafo único que passou a prever a

possibilidade de o juiz cominar multa por dia de atraso no cumprimento da obrigação

disposta no título extrajudicial.

3.4 EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE

Quando a obrigação expressa em um título executivo, tanto judicial quanto

extrajudicial, referir-se a uma quantia em dinheiro, a sua realização coativa dá-se por

meio da execução por quantia certa”. Este procedimento também pode decorrer da

conversão dos outros tipos de execução - entrega de coisa certa e obrigação de
fazer ou não fazer - quando a realização específica dessas prestações mostrar-se

impossível ou quando o credor optar pelas equivalentes perdas e danos.

Assim, a execução por quantia certa tem por objeto expropriar bens do
devedor, para satisfazer o direito do credor (art. 646 do CPC), posto que, conforme

disposto no art. 591 do CPC, o devedor responde, para o cumprimento de suas

obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros, salvo as restrições
estabelecidas em lei.

Tem como atos fundamentais a penhora, a alienação e o pagamento,
podendo excepcionalmente redundar na entrega ao credor dos próprios bens
apreendidos, em satisfação de seu direito".

Cabe ponderar, que o Código de Processo Civil distingue duas espécies
diferentes de execução por quantia certa: a execução por quantia certa contra
devedor solvente e a execução por quantia certa contra devedor insoIvente78. Há,

76 rHEoDoRo JR., ob. <z1¢.,p. 173.
77 TI-IEODORO JR., ob. cit., p.174.

Conforme leciona Joaquim Munhoz de Mello na execução contra devedor insolvente “tem lugar o concurso
universal de credores do devedor não comerciante, podendo a insolvência ser requerida pelo próprio devedor ou
por qualquer credor, automaticamente ou no curso de execução individual que tenha se mostrado infrutfièra
pela falta de bens a penhorar” (MELLO, J. M. de. A Evolução do Processo de Execução no Direito
Brasileiro. Texto inédito escrito para os Studi in onore de Guiseppe Tarzia)

78
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ainda, a previsão no Código de procedimentos especiais para a execução por

quantia certa, quais sejam o procedimento para a execução contra a Fazenda
Pública (arts. 730 e 731 do CPC) e o procedimento para execução de prestação

alimentícia (art. 732 a 735 do CPC). Entretanto, apenas este último e a execução por

quantia certa contra devedor solvente serão objeto de estudo, tendo em vista a

proposta do presente trabalho, qual seja, a exposição das alterações do CPC com

relação ao processo de execução, e posto que não houveram modificações
significativas nos outros dois procedimentos.

Provocada a prestação jurisdicional pelo credor de quantia certa em face de

um devedor solvente, este será citado para no prazo de 24 horas, pagar ou nomear

bens à penhora (art. 652 do CPC) e, se nada fizer, ser-lhe-ão penhorados bens

suficientes para garantir a execução".

A penhora é o ato inicial de expropriação do processo de execução e em
como fim individualizar a responsabilidade executiva, mediante a apreensão

material, direta ou indireta, de bens constantes do patrimônio do devedor8°.

Entretanto, apesar da regra acima exposta de que todo o patrimônio do

devedor responde por suas dívidas, existem as exceções dos bens que são
absolutamente impenhoráveis - que não serão penhoráveis em hipótese alguma - e

daqueles que são relativamente impenhoráveis - que por razões especiais, o Código

procura preservar em poder do devedor, só autorizando sua excussão à falta de
outros valores econômicos disponíveis no patrimônio do executado81.

Estes últimos estão descritos no art. 650 do CPC e são eles os frutos e

rendimentos dos bens inalienáveis, bem como as imagens e objetos do culto

religioso, desde que de grande valor.

Já os bens absolutamente impenhoráveis estão descritos no art. 649 do CPC,

são eles: (I) os bens inalienãveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos ã

execução (como por exemplo os bens públicos); (ll) as provisões de alimento e de

combustível, necessárias à manutenção do devedor e de sua família durante 1 (um)

mês; (Ill) o anel nupcial e os retratos de família; (IV) os vencimentos dos

79 MELLO, J. M. de. A Evolução do Processo de Execução no Direito Brasileiro. Texto inédito escrito para os
Studi in onore de Guiseppe Tarzia.
8° MARQUES, J. F. Instituições de Direito Processual Civil. 1. ed. atual. por Ovídio Rocha Barros Sandoval.
Campinas: Millennium, 1999. p. 161.
81 THEODORO JR., H. Curso de Direito Processual Civil. 36. ed. Rio de Janeiro: Forense: 2004. p. 193. V. 2.
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magistrados, dos professores e dos funcionários públicos, o soldo e os salários,

salvo para pagamento de prestação alimentícia; (V) os equipamentos dos militares;

(VI) os livros, as máquinas, os utensílios e os instrumentos, necessários ou úteis ao

exercicio de qualquer profissão; (VII) as pensões, as tenças ou os montepios,
percebidos dos cofres públicos, ou de institutos de previdência, bem como os

provenientes de Iiberalidade de terceiro, quando destinados ao sustento do devedor

ou da sua família; (VIII) os materiais necessários para obras em andamento, salvo se

estas forem penhoradas; (IX) o seguro de vida; (X) o imóvel rural, até um modulo,

desde que este seja o único de que disponha o devedor, ressalvada a hipoteca para

fins de financiamento agropecuário (inciso acrescentado pela Lei n. 7.513, de
9.7.1986). Além disso, a Lei n. 8.009 de 29.03.90, instituiu também a
impenhorabilidade do imóvel residencial do casal ou da entidade familiar, desde que

observados os parâmetros definidos naquela lei°2.

82 Lei n. 8.009, de 29 de março de 1990:
“Art. 1° O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por
qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou
pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.
Parágrafo único. A irnpenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as
plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou
móveis que guarnecem a casa, desde que quitados.
Art. 2° Excluem-se da impenhorabilidade os veículos de transporte, obras de arte e adomos suntuosos.
Parágrafo único. No caso de imóvel locado, a impenhorabilidade aplica-se aos bens móveis quitados que
guameçam a residência e que sejam de propriedade do locatário, observado o disposto neste artigo.
Art. 3° A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária,
trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido:
I - em razão dos créditos de trabalhadores da própria residência e das respectivas contribuições previdenciárias;
II - pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no
limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato;
III -- pelo credor de pensão alimentícia;
IV - para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em lírnção do imóvel
familiar;
V - para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade farniliar;
VI - por ter sido adquirido com produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória a
ressarcimento, indenização ou perdimento de bens.
VII - por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. (Incluído pela Lei n. 8.245, de
18/ 10/91)
Art. 4° Não se beneficiará do disposto nesta lei aquele que, sabendo-se insolvente, adquire de má-fé imóvel mais
valioso para transferir a residência familiar, desfazendo¬se ou não da moradia antiga.
§ 1° Neste caso, poderá o juiz, na respectiva ação do credor, transferir a impenhorabilidade para a moradia
familiar anterior, ou anular-lhe a venda, liberando a mais valiosa para execução ou concurso, conforme a
hipótese.
§ 2° Quando a residência familiar constituir-se em imóvel rural, a impenhorabilidade restringir-se-á à sede de
moradia, com os respectivos bens móveis, e, nos casos do art. 5°, inciso XXVI, da Constituição, à área limitada
como pequena propriedade rural.
Art. 5° Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel
utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia pennanente.



32

É um direito do devedor nomear ele mesmo os bens à penhora, sempre

observando a ordem e as regras postas no art. 655 do CPC.

A Lei 8.953/94 introduziu o inciso V ao §1° do art. 655 do CPC, impondo ao

devedor o ônus de atribuir valor aos bens por ele nomeados ã penhora com o

objetivo de acelerar a execução, dispensando a avaliação, prevista no art. 680 e

seguintes, quando o credor concordar com o valor atribuído ao bem penhorado pelo
devedon

Esta inovação apenas explicita o que já, indiretamente, era exigido pelo art.

656, Vl, do CPC, que diz que será considerada ineficaz a nomeação caso não
atendido tal ônus, importado na perda pelo devedor da oportunidade de nomeação

de bens à penhora, ressalvada, porém, a possibilidade de ser o ato convalidado pela

aceitação do credor (parágrafo único).

Assim, a faculdade de nomeação de bens à penhora pelo devedor se mostra,

por outro lado, como um ônus, vez que não exercido adequadamente esse direito

devolver-se-á ao credor o direito ã nomeação (art. 657 do CPC), cabendo ao oficial

de justiça realizar a penhora onde quer que se encontre os bens do executado (art.

659 do CPC).

Com relação ã penhora de imóvel, a Lei n. 8.953/94 acrescentou o §4° ao art.

659 do CPC, tornando obrigatório o seu registro no Registro Público competente,

indo de encontro com a Lei de Registros Públicos83 que assim já dispunha. Contudo,

mesmo com esta inovação, permaneceu a dúvida se o registro tinha função de

aperfeiçoamento do ato processual da penhora, ou se seu objetivo era apenas o dar

publicidade contra terceiros84, sendo que havia sustentações doutnnárias tanto em

favor de uma corrente quanto de outra.

A Lei n. 10.444/02, contudo, enfrentou o tema e acabou por esclarecer esta

questão, trazendo o posicionamento já consolidado na jurisprudência de que o
registro da penhora não é integrativo, ou seja, não é requisito obrigatório de
aperçoamento da constrição judicial, sendo apenas requisito de eficácia erga omnes,

Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como
residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse
fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil.”
83 Lei n. 6.015, de 31.12.1973, art. 240.
84 THEODORO JR., ob. cú., p. iss.
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para que, em relação a terceiros a penhora lhes seja oponívelas.

Esta mesma lei introduziu, ainda, o §5° ao art. 659, em apreço, que trata do

procedimento na penhora de imóveis, sendo que a regra fundamental contida neste

parágrafo ê que, apresentada a matrícula do imóvel pelo credor, a penhora realizar

se-á por termo nos autos, com a explicita autorização de faze-la em foro distinto

daquele em que se situa o bem e com a implícita conseqüência de que se
dispensam os serviços do oficial de justiça86.

Feita a penhora, intimar-se-á o devedor para embargar87 a execução em dez

dias. A alteração do caput do art. 669 pela Lei n. 8.953/94 retirou a exigência de que

a intimação fosse feita pelo oficial de justiça, não explicitando agora o modo como tal

intimação se fará: se por correio ou se por mandado. Essa inovação constitui
adaptação ao que dispõe o art. 238 do Código de Processo Civil”, que prioriza as

intimações via postal e deixa em plano de subsidiariedade o seu cumprimento a

cargo de auxiliar da justiça”.

Além disso, por conta da previsão constitucional de igualdade entre marido e

mulher9°, foi suprimido o §2° do art. 669, que disciplinava a penhora de bens

reservados da mulher, e o §1° passou a ser o único, dispondo que a penhora,

quando recair sobre bem imóvel, obrigará a intimação do cônjuge do devedor (tanto

a esposa, quanto o marido), sendo este casado.

Quando não forem opostos embargos ou quando estes forem julgados em

primeiro grau de jurisdição, prosseguirá a execução, chegando o momento da
avaflação.

Com o intuito de melhor sistematizar preceitos que já existiam antes
referentes à avaliação dos bens penhorados, a Lei n. 8.953/94 modificou o art. 680
do CPC.

Substituiu o texto “não sendo embargada a execução, ou sendo rejeitados os

embargos, recebidos com efeito suspensivo” por “prosseguindo a execução”,
visando evitar a insinuação da existência de embargos com e sem efeito suspensivo,

85 BARROS, H. J. C. Comentários às Alterações do CPC: Leis n°S 10.352 e 10.358/2001 e 10.444/2002. Rio de
Janeiro: Lúmen Júris, 2002. p. 126.
só DINAMARCO, ob. ‹z1t.,p_ 271.
87 Os embargos à execução serão analisados no item 3.6.
88 Com a redação dada pela Lei n. 8.710, de 24 de setembro de 1993.
89 Cabe enfatizar, porém, que por conta do art. 222, alínea  do CPC, com redação dada pela mesma Lei n.
8.710/93, é vetada a citação postal em processo executivo.
9° Art. 5°, inciso I e art. 226, §5°, da Constituição Federal.



34

vez que agora todos os embargos á execução têm suspensividadegl.

Manteve-se a determinação de que a avaliação será feita pelo avaliador
judicial e, na falta deste, pelo perito nomeado pelo juiz.

lntroduziu-se, para melhor sistematização, a remissão ao art. 684 do CPC,

dizendo que não se dará a avaliação nas hipóteses ali descritas”. E, de igual forma,

dispõe que não será realizada a avaliação se já existir “avaliação anterior (art.
655,§1°,V)”, mas, contudo, a melhor interpretação desta parte do dispositivo e que

não haverá avaliação se os bens penhorados foram nomeados e estimados pelo

devedor, sem oposição do credor, vez que o art. 655,§1°, V,do CPC, não exige
avaliação, mas simples indicação do valor pelo devedor.

Esta mesma Lei n. 8.953/94 incorporou o inciso Ill ao art. 683, que trata dos

casos de repetição da avaliação (exceção à regra), quando impugnado o laudo
apresentado pelo avaliador.

Agora, ao lado das hipóteses de se provar erro ou dolo do avaliador ou de se

verificar, posteriormente á avaliação, que houve diminuição do valor dos bens, é

possível a repetição da avaliação também se houver fundada dúvida sobre o valor

atribuído ao bem, fazendo remissão ao art. 655,§1°,V, do CPCÇ Ocorre que, como já

dito no item anterior, este dispositivo não exige que o devedor prove o valor do bem

através de avaliação, mas apenas o estime. Assim, há muitas críticas à essa
inovação do inciso lll, pois se houver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem

pelo devedor, esta já terá sido suscitada quando o credor não tiver concordado com

este valor, caso que leva à realização da avaliação”.

O ato seguinte á avaliação previsto no Código é a arrematação, que é a
transferência coativa do bem penhorado a um terceiro, mediante o pagamento de

certo preço em dinheiro94, o qual será utilizado para a satisfação do credor.

A arrematação sempre será precedida de edital que convocará eventuais
interessados na aquisição dos bens penhorados. Este edital deve conter os

gl Art. 739,§l° do CPC, com a redação dada pela Lei n. 8.953/94.
92 Art. 684. Não se procederá à avaliação se:
I - o credor aceitar a estimativa feita na nomeação de bens;
II - se tratar de titulos ou de mercadorias, que tenham cotação em bolsa, comprovada por certidão ou publicação
oficial;
III - os bens forem de pequeno valor
93 A redação do art. 684 leva ao entendimento que se o credor não aceitar a estimativa feita na nomeação dos
bens pelo devedor, proceder-se-á a avaliação.
94 THEODORO JR., ob. zu., p.22O; MARQUES, ob. cú., p. 205.
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requisitos expostos no art. 686 do CPC, que em 1994, com a Lei n. 8.953, também

sofreu alteraçõesgs.

Foi introduzida no seu inciso V mais uma exigência, qual seja, a que conste

do edital a menção a eventual causa pendente sobre os bens a serem alienados,

mantendo-se, no mesmo dispositivo, a necessidade da menção de eventual ónus

que pese sobre o bem e recurso ainda pendente de julgamento.

A interpretação que se dá a essa inovação, entretanto, ê que alêm das
causas pendentes sobre os bens a serem alienados, devem constar do edital

eventuais causas referentes ao título executivo ou ao próprio crédito, como por

exemplo ação rescisória da sentença condenatória ou da sentença de
improcedência dos embargos do executado, ou ainda ação anulatória da sentença
homologatóriagõ.

Tambêm foi modificado o inciso Vl do mesmo artigo, mas com um fim

meramente terminológico: onde antes se lia “a sua venda a quem mais der” agora

está escrito “a sua alienação pelo maior lanço”. Ao fim deste inciso, contudo, passou

a constar uma remissão ao art. 692, significando que do edital deverá constar a

informação de que o bem penhorado não será vendido por preço vil e que a hasta
pública será suspensa logo que tenha sido arrecadado numerário suficiente.

Na redação original do Código não havia qualquer referência ao chamado

preço vil, de modo que, com base na previsão do art. 686, Vl, alienações em
segunda praça ou leilão, eram feitas por qualquer preço. Diante disso, a
jurisprudência, baseada em princípios jurídicos que vedam o enriquecimento ilícito e

impõem seriedade e razoabilidade às manifestações em juízo, criou o entendimento

no sentido de não permitir a venda por qualquer lance, impondo, desse modo, o

limite do preço vil. Foi esta criação jurisprudencial que levou à modificação do art.

692 pela Lei n. 6.851, de 17 de novembro de 1980. Todavia, estabeleceu-se um

parâmetro para o entendimento do que fosse vil, considerando-o não em função do

valor em si do bem, mas em afinidade com aquilo que era o montante da execução,

posto que introduziu a ressalva de que não deveria ser entendido como preço vil
aquele que, embora não representasse de perto o valor do bem, fosse suficiente a

95 Este artigo já sofreu algumas alterações redacionais com a Lei n. 5.925/73, mas que não mudaram a sua
essência.

Neste sentido: DINAMARCO, C. R. A Reforma do Código de Processo Civil. 5. ed. rev. e ampl. São Paulo:
Malheiros, 2001. p. 304; FORNACIARI JR., ob. cit., p.183.

96



se

satisfação de parte razoável do crédito”.

Entretanto, este art. 692 já sofreu nova alteração com a Lei n. 8.953/94. Ele

foi desdobrado em duas partes: o seu início transformou-se em parágrafo único

(suspensão da arrematação quando obtidos os recursos necessários para o
pagamento do credor) e sua parte final (proibição de preço vil) ficou como caput na

nova redação.

A grande inovação foi no tocante ao preço vil, pois houve a supressão da

locução “que não baste para a satisfação de parte razoável do credito”, eliminando

ressalva que vinculava o conceito do preço vil com o valor do crédito. Agora, a

definição do que é preço vil deverá ser buscada no caso concreto, tendo em conta o

valor do bem, não importando se basta ou não para cobrir parte razoável do credito.

lsto veio a dar mais efetividade ao disposto no art. 620 do CPC, que impõe que a

execução deve dar-se do modo menos gravoso para o devedor.

A Reforma de 1994, também modificou a redação do art 687, visando
baratear, agilizar e acelerar o processo de execuçãogs.

Cuida ele da publicidade das praças e leilões. A nova redação do caput
permite que o edital para a convocação para a praça ou leilão seja afixado no local

do costume, ou seja, em lugar acessível ao público, desde que idôneo, não
necessitando ser no átrio do fórum, como dizia o texto anterior.

Ainda no caput, reduziu-se para uma a necessária publicação do edital em

jornal de ampla circulação (antes deveriam ser necessariamente duas publicações) e

os prazos para a publicação também foram alterados: agora o edital deve ser
publicado com antecedência mínima de 5 (cinco) dias da hasta pública, sendo que

antes exigia-se a antecedência de 15 (quinze) dias para a primeira publicação e de 3

(três) dias para a segunda.

Com a introdução de dois novos parágrafos, o §1° e o § 4°, o antigo §1°

passou a ser o §2°, o anterior §2° passou a ser o §3° e o §3° passou a ser o §5°.

O §1° passou a dispor que quando o credor for beneficiáno da justiça gratuita,

a publicação do edital será feita no Órgão oficial.

O atual §2° trata da possibilidade de o juiz, tendo em conta o valor dos bens,

alterar a forma e a freqüência da publicidade na imprensa, mandar divulgar avisos

97 FORNACIARI JR., c. A Reforma Processual Civil: artigo por artigo. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 187.
98 Este artigo que já havia sido modificado pela Lei n. 6.85 1/ 80.
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em emissora local e adotar outras providências tendentes a mais ampla publicidade

da alienação, sendo que a alteração da freqüência da publicidade não era prevista

no texto anterior. Foi suprimida deste parágrafo, ainda, a frase “ouvidas as partes”,

mas como afirma DINAMARCO, essa cautela continua indispensável, em nome do

princípio do contraditório, constitucionalmente asseguradogg.

O §3°, tal como já dispunha, porém sob a numeração de §2°, prevê que os

editais de praça, portanto para a venda de imóveis (art. 697 do CPC), deverão ser

preferencialmente publicados nas páginas dedicadas aos negócios imobiliários.

O §4° introduzido por esta Lei, autoriza o juiz a determinar a reunião das

publicações em listas referentes a mais de uma execução, ou seja, um edital
coletivo.

Por fim, o §5° dispõe sobre a intimação pessoal do devedor do dia, hora e

local da alienação judicial, sendo que com a nova redação poderá ser realizado além

de por mandato, por carta com aviso de recepção ou outro meio idõneo1°°.

Realizada a hasta pública, poderá o bem ainda ser remido (art. 787 do CPC)

ou ainda adjudicado pelo credor (art. 714 do CPC). Caso nada disso ocorra, o

dinheiro arrecadado na arrematação será entregue ao credor, extinguindo-se a

execução (se houver eventual saldo devedor, poderá haver nova penhora e reinício

de todas as fases já percorridas). Entretanto, como estes atos permanecem com a

mesma estrutura, sem alterações, desde a promulgação do Código de 1973, não
serão objeto de profundo estudo neste trabalho.

3.5 EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA

Com relação ã execução de prestação alimentícia, a alteração que se destaca

foi a realizada pela Lei n. 6.515, de O5 de dezembro de 1977, tambem chamada de

Lei do Divórcio, que ao regular a dissolução da sociedade conjugal e do casamento,

seus efeitos e respectivos processos, modificou o art. 733, §2°, do CPC.

Trata este artigo da prisão civil do responsável pelo inadimplemento voluntário

e inescusável da obrigação de prestar alimentos, permitida pela Constituição Federal

99 DINAMARCO, ob. Cir., p. 306.
10° Essa inovação veio para entrar em harmonia com a nova redação do art. 238 do CPC, dada pela Lei n.
8.710/93.
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no art. 5°, inciso LXVII.

A redação anterior continha uma ressalva que impedia que o juiz impusesse

segunda pena, ainda que houvesse inadimplemento posterior. Entretanto a alteração

eliminou-a, podendo o juiz agora decretar a prisão do devedor de alimentos, quantas

vezes for necessária, no caso de não pagamento ou de não apresentação de
escusas suficientes.

3.6 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Como já dito acima, o Código de 1973 ao atribuir idêntica eficácia aos títulos

executivos judiciais e extrajudiciais, instituiu um único processo de execução com

feição de execução pura, com pouco espaço para o contraditÓrio1°1.

Assim, eventuais discussões acerca do mérito ficam reservados a um
processo incidental autônomo, designado embargos do devedor.

É através deste processo que o devedor irá se opor à execução1°2, mas só

podera faze-lo desde que esteja seguro o juízo através da penhora ou do depósito

da coisa objeto da execução.

Com relação ao termo a quo do prazo para embargar dizia inicialmente o CPC

no art. 738, verbis:

Art. 738. O devedor oferecerá os embargos no prazo de dez (10) dias, contados:
I - da intimação da penhora (art. 669);
ll - do termo de depósito (art. 622);
III - da juntada aos autos do mandado de imissão na posse, ou de busca e
apreensão, na execução para a entrega de coisa (art. 625);
IV - da juntada aos autos do mandado de citação, na execução das obrigações de
fazer ou de não fazer.

101 Como expõe Joaquim Munhoz de Mello: “De fato, são poucos os temas em que o executado pode atuar em
contraditório no âmbito do processo de execução, tais como a observância da ordem legal para penhora (arts.
648 a 650), forma de administração de estabelecimento comercial, industrial ou agrícola que tenha sido
penhorado (art. 6 77), erro ou dolo na elaboração do laudo de avaliação do bem penhorado, ou alteração de seu
valor após a avaliação (art. 685), redução ou ampliação da penhora após a avaliação (art. 685 )” (l\/IELLO, J.
M. A Evolução do Processo de Execução no Direito Brasileiro. Texto inédito escrito para os Studi in onore de
Guiseppe T arzia.)
'02 Em se tratando de execução por quantia certa, depois de realizada a arrematação ou adjudicação, é lícito ao
devedor apresentar embargos Yundados em nulidade da execução, pagamento, novação, transação ou
prescrição, desde que supervenientes à penhora”, sendo aplicável a estes o mesmo procedimento dos embargos
comuns do devedor (art. 746 do CPC).
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Entretanto, em 1994, com a Lei n. 8.953, num movimento nitidamente

Iiberalizante em prol da defesa'°3, modificou-se o inciso I, sendo que agora o prazo

para embargar a execução por quantia certa conta-se “da juntada aos autos da
intimação da penhora”.

Opostos embargos, o exeqüente será citado na condição de réu para o
exercício do direito de defesa, instaurando-se um procedimento com contraditório

amplo e plena possibilidade de produção de provas, notadamente quando se tratar

de execução fundada em título extrajudicial'°4.

A Reforma de 1994 veio a deixar claro, também, que os embargos serão

sempre recebidos com efeito suspensivo (art. 739, §1°, introduzido pela Lei n.

8.953/94). Contudo, quando os embargos forem parciais, não atingindo a execução

por inteiro, esta prosseguirá quanto à parte não embargada (art. 739, §2°,
introduzido pela Lei n. 8.953/94) e, quando houver dois ou mais devedores e apenas

um oferecer embargos, não suspenderá a execução contra os que não embargaram,

quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante (art.

739, §3° acrescido pela Lei n. 8.953/94), libertando, assim, o processo executivo de

suspensões além do necessário e, com isso, permitindo a continuidade da eficácia

do título executivo na medida da parte incontroversa do crédito ou da execução1°5.

Por conta desta modificação, fez-se necessária a adaptação de outros
dispositivos para que não houvesse nenhuma dúvida de que os embargos sempre

têm efeito suspensivo. Por exemplo, o art. 791, I, que trata da suspensão do
processo de execução, permitia antes a interpretação de que seria possível a
existência de embargos sem efeito suspensivo, mas agora sua redação deixa claro

que a execução se suspende “no todo ou em parte, quando recebidos os embargos
do devedor”.

O caput do art. 741 também foi modificado, passando a omitir qualquer

referência ao efeito suspensivo dos embargos. Trata este artigo das matérias

taxativas que o embargante poderá alegar quando a execução for baseada em título

'03 DINAMARCO, ob. Cir., p. 310.
MELLO, J. M. de. A Evolução do Processo de Execução no Direito Brasileiro. Texto inédito escrito para

os Studi in onore de Guiseppe Tarzia.
1°5 DINAMARCO, Qb. cn. p. 314.

104



40

executivo judicial1°6. Entretanto, quando se tratar de execução fundada em título

extrajudicial, “o devedor poderá alegar, em embargos, além das matérias previstas

no art. 741, qualquer outra que lhe seria lícito deduzir como defesa no processo de

conhecimento” (art. 745 do CPC).

Quando se tratar de execução para entrega de coisa, fundada em título
extrajudicial, é licito ao devedor deduzir, também, embargos de retenção por
benfeitorias, conforme dispõe o art. 744 que foi deslocado de capítulo e teve sua

redação modificada pela Lei n. 10.444/2002.

Antes, previa o Código que os embargos de retenção por benfeitorias
poderiam ser deduzidos na execução de sentença, proferida em ação fundada em

direito real, ou em direito pessoal sobre a coisa. Entretanto, esta mesma Lei, como já

demonstrado acima, eliminou a execução para a entrega de coisa certa fundada em

título judicial, posto que a sentença proferida no processo de conhecimento terá

eficácia executiva Iatu sensu. Assim, por este motivo, não há mais possibilidade de

usar os embargos de retenção em face do título judicial (toda defesa do réu deverá

ser exposta na contestação no processo cognitivo), mas apenas título estrajudicial.

Outra importante alteração havida no Código com relação aos embargos a

execução foi aquela operada no art. 747, que trata dos embargos na execução por

carta. Antes o CPC trazia uma norma confusa acerca da competência para os

embargos do devedor nestas condições. Entretanto, a Lei n. 8.953/94 eliminou a

expressão “juízo requerido” que causava toda esta confusão e exprimiu aquilo que a

jurisprudência já havia consolidado'°7: “na execução por carta, os embargos serão

oferecidos no juízo deprecante ou no juízo deprecado, mas a competência para

julgá-los é do juízo deprecante, salvo se versarem unicamente vícios ou defeitos da

penhora, avaliação ou alienação dos bens”, caso em que serão julgados pelo juízo

deprecado.

106 Art. 741. Na execução fundada em título judicial, os embargos só poderão versar sobre: (Redação dada pela
Lei n. 8.953, de 13.12.1994)
I - falta ou nulidade de citação no processo de conhecimento, se a ação lhe correu à revelia;
II - inexigibilidade do título;
III - ilegitimidade das partes;
IV - cumulação indevida de execuções;
V - excesso da execução, ou nulidade desta até a penhora,
Vl - qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação
com execução aparelhada, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença;
Vll - incompetência do juízo da execução, bem como suspeição ou impedimento do juiz.
107 Já havia até uma Súmula que tratava deste assunto, a de número 46 do STJ.
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3.7 EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

Apesar de todas as alterações sofridas no Código de Processo Civil, o
legislador ainda não regulamentou esta figura que vem sendo amplamente utilizada

na pratica processual.

A chamada exceção de pré-excutividadem, que teve origem na doutrina e na

jurisprudência, é considerada como meio de defesa do executado no processo de

execução, permitindo manifestação do devedor sem previa garantia do juízo.

Tem por objeto todas as materias de ordem pública, alegáveis e conheciveis

a qualquer tempo e grau de jurisdição e, portanto, que possam ser objeto de
conhecimento de oficio pelo juiz, como as condições da ação executiva e os
pressupostos processuais e os requisitos formais do titulo. Entretanto como expõe

MUNHOZ DE MELLO, alguns autores vão mais longe admitindo a discussão de

temas relacionados a própria existência do direito de crédito, tais como a realização

do pagamento do valor pretendido pelo exeqüente ou a prescrição1°9.

A exceção pode ser exercida por simples petição a partir do momento em que

o executado é citado ou toma conhecimento da execução“°, não havendo prazo

para a sua interposição”. As questões agitadas na execução podem ser aferidas

de plano ou mediante contraditório, a vista tão somente de prova documental, não

se admitindo dilação probatória para a produção de outras provas como a
testemunhal ou a pericial, caso em que a defesa deverá, em principio, ser remetida

para a via dos embargos”. A exceção de pré-executividade não suspende por si só

o processo de execução, entretanto, uma vez pedido pelo devedor, poderá o juiz

deferir ou não o efeito suspensivo.

Cabe esclarecer, entretanto, que as matérias aqui expostas são suscetíveis

de veiculação tanto por exceção quanto pelos próprios embargos, mas, uma vez

108 Diversos setores da doutrina fazem críticas à esta denominação, preferindo a expressão “objeção de pré
executividade” que estaria de acordo com a sua natureza processual. (Cf. ALVll\/I, E. A. Exceção de pré
executividade. SHIMURA, S; WAMBIER, T. A. A. (coord.). Processo de Execução. Série Processo de
Execução e Assuntos Afins. São Paulo: RT, 2001. p. 213-214. v. 2)
109 MELLO, J. M. de. A Evolução do Processo de Execução no Direito Brasileiro. Texto inédito escrito para
os Studi in onore de Guiseppe Tarzia.
“O CUNHA, A. M. Reflexões sobre os fundamentos e o objeto das exceções de pré executividade em face dos
títulos extrajudiciais. Revista do Instituto dos Advogados do Paraná., Curitiba, n. 31, p. 35, dezembro, 2002.
“I Por se tratar de matéria que o juiz pode conhecer de ofício, pode ser deduzida a qualquer tempo, mesmo
depois de realizado algum executório, como a penhora.
“2 CUNHA, ob. cú., p. 33.
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suscitadas e discutidas, geram preclusão para as partes, e, decididas em grau de

recurso, geram preclusão pro judícatom.

A exceção de pré-executividade, contudo, tem sido alvo de grandes
discussões na doutrina, sendo muito criticada, pois, como bem pondera MUNHOZ

DE MELLO, a falta de regulamentação legal para o emprego da exceção de pré

executividade é fator de insegurança às partes, que se vêm a mercê da
interpretação caso a caso do juiz que dirige o processo, o que é intolerável e viola o

princípio do devido processo legal““'.

4 DAS PERSPECTIVAS

Tendo analisado as alterações que já ocorreram no processo de execução,

cabe estudar as perspectivas futuras desta ação.

Conforme já demonstrado nos itens anteriores, o Código de Processo Civil

vem sofrendo uma série de modificações pontuais destinadas a dar-lhe maior
celeridade e efetividade. Para isso, tem-se buscado dar eficácia mandamental e/ou

executiva às sentenças, numa busca pela eliminação da execução baseada em
título executivo judicial.

Com relação às execuções relativas às obrigações de fazer, não-fazer e
entregar coisa diversa de dinheiro este propósito já foi efetivado, resta agora a

reforma no processo de execução de sentença por quantia certa.

Para este fim, já foi encaminhado ao Congresso Nacional um Projeto de Lei

(Projeto de Lei n. 3.253/2004) oriundo do Poder Executivo que visa a alterar a

execução de sentença condenatória a pagamento de dinheiro, ou seja, a execução

de título judicial por quantia certa.

A proposta originou-se de Anteprojeto de Lei elaborado pelo Instituto

Brasileiro de Direito Processual, o qual contou com a colaboração dos Ministros do

Superior Tribunal de Justiça, Srs. Athos Gusmão Carneiro, Sálvio de Figueiredo

Teixeira e Ministra Fátima Nancy Andrighi, além do Sr. Petrônio Calmon Filho.

U3 RODRIGUES NETTO, N. Exceção de pré-executividade. Revista de Processo, n. 95, p. 37, julho/setembro,
1999.

U4 MELLO, J. M. de. A Evolução do Processo de Execução no Direito Brasileiro. Texto inédito escrito para
os Studi in onore de Guiseppe Tarzía.
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Na Câmara dos Deputados, a referida proposição já foi objeto de minuciosa

apreciação por parte da Comissão Especial de Reforma do Judiciário, tendo sido

relator da matéria o Deputado Ibrahim Abi-Ackel, que se manifestou favoravelmente

à proposta. Aliás, aquela Comissão chegou a realizar Audiências Públicas nas quais

o projeto foi sempre saudado, inclusive pelos convidados - Dr. Marcelo Henriques

Ribeiro de Oliveira (representante da OAB), Dr. Ricardo Pippi Schimith
(representante da Associação dos Magistrados Brasileiros - AMB) e Dr. Manoel

Caetano Ferreira Filho (professor da Universidade Federal do Paraná).
Atualmente“5, encontra-se junto à Comissão de Constituição e Justiça e de

Cidadania que aprovou o a redação final por unanimidade.

O projeto visa pôr fim à atual dicotomia existente entre processo de
conhecimento e processo de execução, dando lugar à adoção daquilo que a doutrina

denomina de processo sincrético, com a integração das atividades cognitivas e

executivas. A execução passa a ser apenas uma nova fase do processo de
conhecimento, sem necessidade de instauração de processo autônomo.

Para uma melhor compreensão das propostas apresentadas neste projeto de

Lei, tomo a liberdade de reproduzir parte da exposição de motivos que acompanha o

anteprojeto:

E tempo, já agora, de passarmos ao pensamento à ação em tema de melhoria dos
procedimentos executivos. A execução permanece “o calcanhar de Aquiles' do
processo. Nada mais difícil, com freqüência, do que impor no mundo dos fatos os
preceitos abstratamente formulados no mundo do direito.
(...)
A dicotomia atualmente existente, adverte a doutrina, importa a paralisação da
prestação jurisdicional logo após a sentença e a complicada instauração de um novo
procedimento, para que o vencedor possa finalmente tentar impor ao vencido o
comando soberano contido no decisório judicial. Há, destarte, um longo intervalo
entre a definição do direito subjetivo lesado e sua necessária restauração, isso poi
pura imposição do sistema procedimental, sem nenhuma justifica, quer de ordem
lógica, querteórica, quer de ordem prática.
(...)
As posições fundamentais defendidas são as seguintes:
a) na esteira das precedentes reformas, os artigos do CPC em princípio mantém

sua numeração; mas os acrescidos são identificados por letras, e assim também
os modificados se necessário incluí-los em diverso Título ou Capítulo;

b) a 'efetivação' forçada da sentença condenatória será feita como etapa final do
processo de conhecimento, após um 'tempus iudicati`, sem necessidade de urr
'processo autônomo' de execução (afastam-se princípios teóricos err

“5 Julho de 2004.
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homenagem à eficiência e brevidade); processo 'sincrético', no dizer de
autorizado processualista. Assim, no plano doutrinário, são alteradas as 'cargas
de eficácia' da sentença condenatória, cuja 'executividade' passa a um primeiro
plano; em decorrência, 'sentença' passa a ser o ato “de julgamento da causa,
com ou sem apreciação do mérito";

c) a liquidação de sentença é posta em seu devido lugar, como Título do Livro l, e
se caracteriza como 'procedimento' incidental, deixando de ser uma 'ação'
incidental; destarte, a decisão que fixa o 'quantum debeatur' passa a ser
impugnável por agravo de instrumento, não mais por apelação; é permitida,
outrossim, a liquidação 'provisória', procedida em autos apartados enquanto
pendente recurso dotado de efeito suspensivo;

d) não haverá “embargos do executado" na etapa de cumprimento da sentença,
devendo qualquer objeção do réu ser veiculada mediante mero incidente de
'impugnação', à cuja decisão será oponível agravo de instrumento;

e) o Livro ll passa a regrar somente as execuções por título e›‹trajudicial, cujas
normas, todavia, se aplicam subsidiariamente ao procedimento de 'cumprimento'
da sentença;

f) a alteração sistemática impõe a alteração dos artigos 162, 269 e 463, uma vez
que a sentença não mais 'põe fim' ao processo;”

Assim, o projeto de lei em questão se alicerça, pois, em três bases, da qual

todas as alterações são decorrentes: (l) efetivação da sentença condenatória por

quantia certa como etapa final do processo de conhecimento (processo sincrético),

dispensando a instauração de processo autônomo de execução; (ll) liqüidação de

sentença como procedimento incidental e, não, ação incidental; (Ill) extinção dos

embargos do executado, devendo toda impugnação ser veiculada por mero
incidente.

O que se veicula na imprensa é que uma vez aprovado este projeto, o tempo

para a execução poderia ser reduzido em até três vezes. Entretanto, ele já vem
sofrendo diversas críticas.

MUNHOZ DE MELLO, por exemplo, expõe que “o ganho em celeridade que

pretende obter com a aprovação do anteprojeto não me parece suficiente para
justificar mais uma ruptura na sistemática do Código, até porque muito pouco se

conseguirá em termos de agilidade” e mais adiante

Não creio que o anteprojeto resolva o problema com a eliminação dos embargos e
sua substituição pela impugnação, no fundo alteração meramente terminológica de
vez que estarão mantidos os mesmos casos de cabimento e a possibilidade de que o
juiz suspenda a execução com o seu oferecimento, ficando ao seu exclusivo critério
deferir, ou não o requerimento de prestação de caução para que a execução
prossiga. Penso que melhor seria que o executado não tivesse o poder de obstar o
curso de execução fundada em sentença, dotando-se o exeqüente do direito de
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prosseguir com a execução, ainda que oferecidos os embargos, mediante o
oferecimento de caução que garantisse ressarcimento ao executado no caso de
serem acolhidos os seus embargos. O controle do juiz deveria se limitar à analise da
idoneidade e suficiência da caução.(...) Para isso, contudo, não há necessidade de
mutilar ainda mais a sistemática do Código, bastando pequeníssimas alterações nas
regras da execução de título judicial"“6.

Não obstante as críticas, tudo leva a crer que, a exemplo dos outros
anteprojetos apresentados pela mesma comissão, este também será aprovado.

Assim, o futuro do processo de execução fundado em título executivo judicial

já está delineado: para melhorar a sua agilidade e eficácia ele será eliminado.

116
Joaquim Munhoz de Mello. A Evolução do Processo de Execução no Direito Brasileiro. Texto inédito

escrito para Os Studi in onore de Guiseppe Tarzia.
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coNc|_usÃo

Desde que o Estado proibiu a autotutela e chamou para si a atividade
jurisdicional, o processo de execução possui uma disciplina juridica própria, sendo

que ao longo da história assumiu diversas feições que se adequavam ao momento

histórico das sociedades em que estavam vigentes.

Assim, o processo de execução, ao longo da história, foi acumulando
institutos e experiências que contribuíram para a elaboração do Código de Buzaid.

Este Código, apesar de muito aplaudido quando da sua promulgação, sofreu

e ainda vem sofrendo diversas críticas que levaram ã edição de inúmeras leis que

alteraram profundamente sua estrutura.

No que tange ao processo de execução, na busca de maior efetividade e
celeridade, as modificações foram muitas. Algumas visaram apenas aprimorar a

redação, sem efeitos práticos. Outras, alteraram o próprio procedimento, retirando e
acrescentando novos institutos.

O número de títulos executivos foi aumentado; a execução provisória tornou

se mais eficiente; deu-se maior operatividade e praticidade aos atos atentatórios ã

dignidade da justiça; a liquidação por cálculo do contador foi banida do sistema

jurídico, sendo posteriormente readmitida em determinados casos excepcionais; e

ficou claro que a extinção do processo de execução por desistência do exeqüente

não extingue, necessariamente, os embargos do devedor.

Com relação às execuções das obrigações de fazer, não fazer e de entregar

coisa diferente de dinheiro sofreram profundas alterações que romperam com a

estrutura inicial do Código. Agora, de acordo com os arts. 461 e 461-A, a sentença

que tenha por objeto obrigação de fazer ou não fazer ou entregar coisa, terá o seu

cumprimento no próprio processo de conhecimento, não necessitando a instauração

de processo cognitivo autônomo, posto que as sentenças terão eficácia executiva

e/ou mandamental. Assim, essas modalidades de processo de execução ficaram

reservadas aos titulos extrajudiciais e apenas subsidiariamente à determinados

títulos judiciais.

A execução de quantia certa contra devedor solvente tambem teve alterações

em seu procedimento: foi aumentado o rol de bens impenhoráveis; a penhora de

imóveis dar-se-ã, agora, por termo nos autos, mesmo se o bem se situar em foro
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distinto e seu registro no Registro Público competente é condição para que seja

oponivel a terceiros; passou-se a exigir que o devedor atribua valor aos bens por ele

nomeados à penhora, pois se o credor aceitar esta estimativa não sera necessária a

avaliação; com relação à arrematação, foi introduzida a expressa proibição da venda

dos bens por preço vil e o edital da arrematação ficou mais completo, mas sua

publicação mais simplificada.

No que tange à execução de prestação alimentícia, o juiz pode agora decretar

a prisão do devedor de alimentos, quantas vezes for necessaria, no caso de não

pagamento ou de não apresentação de escusas suficientes.

Já quanto aos embargos do devedor, a principal alteração introduzida foi

aquela que afirma que estes sempre terão efeito suspensivo, sendo também
importante o esclarecimento que na execução por carta, os embargos serão
oferecidos no juizo deprecante ou no juízo deprecado, mas a competência para

julga-los e do juízo deprecante, salvo se versarem unicamente vícios ou defeitos da

penhora, avaliação ou alienação dos bens.

Entretanto, apesar de todas as alterações sofridas no Código de Processo

Civil, o legislador ainda não regulamentou a chamada exceção de pré-executividade

que vem sendo amplamente utilizada na prática processual como um meio de

defesa do executado no processo de execução, permitindo manifestação do devedor

sem prévia garantia do juizo.

Assim sendo, tendo em conta todas essas modificações, boa parte da
doutrina afirma que o CPC hoje se encontra como uma colcha de retalhos”, vez

que foram introduzidas muitas alterações, deformando toda a essência de sua
estrutura.

Apesar destas críticas, novas propostas de alterações continuam a emanar da
doutrina.

A prova disto é o Projeto de Lei n. 3.253/2004 que já foi aprovado pela

Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados e tem o propósito de

terminar de eliminar o processo de execução fundado em titulo judicial,
estabelecendo a efetivação da sentença condenatória por quantia certa como etapa

final do processo de conhecimento.

“7 Expressão utilizada por Cândido Rangel Dinamarco. (DINAMARCO, C. R A Reforma da Reforma. São
Paulo: Malheiros, 2002. p. 38)
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Entretanto, apesar de todo o esforço do legislador em melhorar as leis, as

dificuldades encontradas na sociedade, tanto políticas, como econômicas e sociais,

é que não permitiriam a perfeita efetivação do ordenamento jurídico, causando

lentidão no provimento jurisdicional. Como bem pondera o ilustre processualista
MONIZ DE ARAGÃO

no limiar do novo século não se conhece fórmula capaz de resolver o mais grave
problema do processo civil: o volume crescente de litígios a afligir todos os países;
alguma houvesse, por certo teria sido adotada e copiada. Devemos contentar-nos
com paliativos. Entre nós tem sido hábito mudar a lei, vezo antigo que sem prévio e
cuidados diagnóstico dos males a corrigir costuma ser ineficaz. Convém alterar
rumos e estruturas, simplificar e eliminar procedimentos, corrigir abusos e distorções,
adotar técnicas modernas incluirias as de administração, máxime quanto a pessoal,
incrementar soluções alternativas de disputas, tudo, porém, sabendo não existir
receita milagrosa a prescrever.”“8

REFERÊNCIAS

ARAGÃO, E. D. Moniz de. As tendências do Processo Civil contemporâneo. Revista
de Direito Processual Civil, Curitiba, n. 11, p. 154-159, janeiro/ março,1999.

U8 ARAGÃO, E. D. M. de. O Processo Civil no Limiar de um Novo Século. Revista de Direito Processual
Civil, Curitiba, n. 16, p. 400, abril/junho, 2000.



4

. O Processo Civil no limiar de um novo século. Revista de Direito
Processual Civil, Curitiba, n. 16, p. 391-409, abrilüunho, 2000.

ASSIS, Araken de. Manual do Processo de Execução. 8. ed. rev., atual. e ampl.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002.

BARROS, Helio José Cavalcanti. Comentários às Alterações do CPC: Leis n.
10.352 e 10.358/2001 e 10.444/2002. Rio de Janeiro: Lúmen Júris. 2002.

CARNEIRO, Athos Gusmão. Sugestões para uma nova sistemática da execução.
Revista de Processo, n. 102, p. 139-152, abril/junho, 2001.

CUNHA, Alcides Munhoz da. Reflexões sobre os fundamentos e o objeto das
exceções de pré executividade em face dos títulos extrajudiciais. Revista do
Instituto dos Advogados do Paraná, Curitiba, n. 31, p. 23-36, dezembro. 2002.

DINAMARCO, Cândido Rangel. A Refonna da Reforma. São Paulo: Malheiros.
2002.

_ A Reforma do Código de Processo Civil. 5. ed. rev. e ampl. São Paulo:
Malheiros, 2001.

. Execução Civil. 8. ed. SP: Malheiros, 2002.

FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários à Novíssima Reforma do CPC: Lei
10.444, de 07 de maio de 2002. Rio de Janeiro; Forense, 2002.

FORNACIARI JÚNIOR, Clito. A Reforma Processual Civil: artigo por artigo. São
Paulo: Saraiva, 1996.

FRAGA, Affonso. Theoria e Pratica na Execução das Sentenças. São Paulo: C.
Teixeira & C., 1922.

FRANÇA, Limongi Rubens. A Lei do Divórcio: comentada e documentada. São
Paulo: Saraiva, 1978.

GRECO, Leonardo. O Processo de Execução. Rio de Janeiro: Renovar, 1999.

GRINOVER, Ada Pellegrini. Tutela jurisdicional nas obrigações de fazer e não fazer.
Revista de Processo, n. 79, p. 65-79, julho/setembro, 1995.

JORGE, Flavio Cheim; DIDIER JR., Fredie; RODRIGUES, Marcelo Abelha. A Nova
Refonna Processual. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2003.
LEITE, Eduardo de Oliveira. A Monografia Jurídica. 4. ed. rev. atual. e ampl. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2000.

LIEBMAN, Enrrico Tullio. Processo de Execução. 4. ed. com notas de atualização
do Prof. Joaquim Munhoz de Mello. São Paulo: Saraiva, 1980.



50

MARINONI, Luiz Guilherme. A reforma do CPC e a efetividade do processo (tutela
antecipatória, tutela monitória e tutela das obrigações de fazer e de não fazer).
Revista de Direito Processual Civil, Curitiba, n. 01, p. 85-92, janeiro/abril, 1996.

. As novas sentenças e os novos poderes do juiz para a prestação da tutela
jurisdicional efetiva. Revista de Direito Processual Civil, Curitiba, n. 29, p. 548
561, julho/setembro, 2003.

MARQUES, José Frederico. Instituições de Direito Processual Civil. 1. ed. atual.
por Ovídio Rocha Barros Sandoval. Campinas: Millennium, 1999.

MELLO, Joaquim Munhoz de. A Evolução do Processo de Execução no Direito
Brasileiro. Texto inédito escrito para os Studi in onore de Guiseppe Tarzia.

MIRANDA, Pontes de. Tratado das Ações: ação, classificação e eficácia. Tomo I.
São Paulo: Revista dos Tribunais.

. Tratado das Ações: ações executivas. Tomo Vll. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1978.

. Tratado das Ações: ações mandamentais. Tomo VI. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1976.

MOREIRA, Alberto Camiña; NEVES, Daniel Assumpção; LASPRO, Oreste Nestor de
Souza; APRIGLIANO, Ricardo de Carvalho; SHIMURA, Sérgio. Nova Reforma
Processual Civil: comentada. 2. ed. rev. e alter. São Paulo: Método, 2003.

NEGRÃO, Theotonio. Código de Processo Civil e legislação processual em
vigor. 32. ed. São Paulo: Saraiva, 2001.

NERY JUNIOR, Nelson. Atualidades sobre o Processo Civil: A reforma do Código
de Processo Civil brasileiro de 1994 e de 1995. 2. ed., rev. e ampl. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 1996.

, NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e
Legislação Processual Civil em Vigor. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2002.

PINHEIRO, Flavio César de Toledo. Comentários à Lei do Divorcio: Lei n. 6515 de
26.12.1997: legislação e prática. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1978.

PRADE, Péricles Luiz Medeiros (coord.). Estudos sobre o novo Código de
Processo Civil. São Paulo: Resenha Tributária.
RODRIGUES NETTO, Nelson. A fase atual da reforma processual e a ética no
processo. Revista de Direito Processual Civil, Curitiba, n. 31, p. 163-170,
janeiro/março, 2004.



51

. Exceção de pré-GXGCUÍÍVÍÓBCÍG. Revista de Processo, l'l. 95, p. 31-37,
julho/Setembro, 1.999.

RODRIGUES, Sílvio. O Divórcio e a Lei que o Regulamenta. São Paulo: Saraiva,
1978.

SILVA, Ovídio A. Baptista da. O processo civil e sua recente reforma. Revista de
Direito Processual Civil, Curitiba, n. 07, p. 53-64, janeiro/março, 1998.

SHIMURA, Ségio; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). Processo de Execução.
Série Processo de Execução e Assuntos Afins, São Paulo, 2001. v. 2.

TALAMINI, Eduardo. As tutelas típicas relativas a deveres de fazer e de não fazer e
a via geral do art. 461 do CPC. Revista de Processo, n. 97, p. 175-180,
janeiro/março, 2000.

. Tutela relativa aos deveres de fazer e de não fazer: CPC, art. 461; CDC,
Art. 84. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001.

TARZIA, Giuseppe. Problemas atuais da execução forçada. Revista de Processo,
n. 90, p. 68-84, abrilljunho, 1998.

TEIXEIRA FILHO, Manoel Antonio. Cadernos de Processo Civil: embargos do
devedor, embargos à arrematação e à adjudicação, remissão. São Paulo: LTr, 2000.
n. 25.

. Cadernos de Processo Civil: execução por quantia certa contra devedor
solvente. São Paulo: LTr, 2000. 23: I.

. Cadernos de Processo Civil: execução por quantia certa contra devedor
solvente. São Paulo: LTr, 2000. 24: ll.

_ Cadernos de Processo Civil: execução por quantia certa contra devedor
insolvente: nulidade, suspensão e extinção do processo de execução. São Paulo:
LTr, 2000. 26.

TEIXEIRA, Sálvio Figueiredo (coord.). Reforma do Código de Processo Civil. São
Paulo: Saraiva, 1996.

THEODORO JUNIOR, Humberto. A Execução de Sentença e a Garantia do
Devido Processo Legal. Rio de Janeiro: AIDE, 1987.

_ Curso de Direito Processual Civil. 35. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003.
v. 2.

. Curso de Direito Processual Civil. 38. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002.
v. 1.

. Processo de Execução. 18. ed. São Paulo: Universitária de Direito, 1997.



52

. Tutela específica das obrigações de fazer e não fazer. Revista de Direito
Processual Civil, Curitiba, n. 22, p. 741-758, outubro/dezembro, 2001.


