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RESUMO

Aborda o início da contagem do prazo para a incidência da 
multa de 10% determinada no art. 475-J do CPC, bem como 
apresenta opiniões de alguns doutrinadores e estudiosos com o 
objetivo de demonstrar uma percepção sobre o termo a quo do 
prazo determinado no citado artigo. Intenciona, assim, a abertu-
ra de um debate sobre o cumprimento voluntário da sentença.
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ABSTRACT

The author discusses the beginning of the deadline period to 
the imposition of the 10% penalty laid down in CPC article 
475-J. He also presents some scholars’ views in order to 
demonstrate an understanding of the a quo term on the 
deadline established by the mentioned article, thus aiming at 
starting a debate on voluntary decision enforcement. 

KEYWORDS

Civil Procedural Law; enforcement; syncretic proceeding; 
decision enforcement; fine/penalty; CPC article 475-J; deadline. 



43

Revista CEJ, Brasília, Ano XVIII, n. 63, p. 42-46, maio/ago. 2014

1 INTRODUÇÃO

Considera-se a controvérsia jurisprudencial e doutrinária 
acerca do início da fluência do prazo para a aplicação da multa 
do art. 475-J do CPC, inserida pela reforma do CPC, mais espe-
cificamente pela Lei n. 11.232/2005.

Sem dúvidas, o tema abordado tem gerado inúmeros de-
bates, no sentido de solucionar a problemática, pois a citada lei 
não fez qualquer menção sobre o momento em que se tem 
início a contagem do prazo, assim, restou para os operadores 
do direito interpretar e buscar a melhor aplicação do art. 475-J.

Dessa forma, o presente trabalho tem o escopo de abordar 
o controverso tema sobre o início da fluência do prazo para 
incidência da multa do art. 475-J do CPC.

Foi elaborado sob a perspectiva do princípio da celerida-
de processual, uma vez que a cada dia, tanto os operadores 
do direito, como os legisladores, têm buscado sempre a rápida 
prestação jurisdicional. Foi, também, trabalhado do ponto de 
vista do princípio da efetividade, em que se procurou dar uma 
maior efetividade às sentenças.

Assim, entendeu-se por unir os dois princípios, pois, então, 
teríamos uma celeridade na prestação jurisdicional com uma 
maior efetividade das sentenças.

2 A ALTERAÇÃO PROCESSUAL REALIZADA PELA LEI 11.232/2005

A Lei 11.232/2005 trouxe para nosso ordenamento jurídico 
importante modificação, substancialmente no que tange ao en-
cerramento do processo e ao cumprimento da sentença.

Nesse sentido, a alteração do art. 162 fez com que o pro-
cesso não mais se encerrasse com a sentença, principalmente 
seu §1º, pois passou a pôr termo a uma etapa do processo e 
dar início a outra.

Por esse motivo houve uma mudança na terminologia, não 
mais tendo um processo de conhecimento e um de execução, 
mas sim a fase processual de conhecimento e a fase processual 
de execução, assim, tem-se, hoje, a figura do processo sincrético.

Interessa-nos, especificamente, a fase processual de execu-
ção, que, com a alteração, passou a contar com o capítulo do 
cumprimento de sentença.

A Lei 11.232/2005 inseriu o art. 475-J com a seguinte reda-
ção: Caso o devedor, condenado ao pagamento de quantia 
certa ou já fixada em liquidação, não o efetue no prazo de 
quinze dias, o montante da condenação será acrescido de 
multa no percentual de dez por cento e, a requerimento do 
credor e observado o disposto no art. 614, inciso II, desta Lei, 
expedir-se-á mandado de penhora e avaliação.

Essa alteração inaugura o capítulo do cumprimento da sen-
tença e tem gerado inúmeros debates entre os principais auto-
res. O art. 475-J trouxe uma novidade em seu texto, pois passou 
a fixar uma multa para aqueles casos em que o devedor não 
efetuou o cumprimento da sentença voluntariamente, dentro 
do prazo de 15 dias, acrescentando-se 10% sobre a condena-

ção de quantia certa ou já fixada.
Muito se discute sobre a natureza dessa multa, pois enten-

de boa parte da doutrina que a letra da lei deixa entrever, e for-
ma inequívoca, que a multa tem natureza de meio de coerção 
(FUX, 2008 apud BEZERRA, 2010, p. 20).

Já Humberto Theodoro Júnior entende ser a multa mera re-
muneração moratória (THEODORO JÚNIOR, 2009, p. 49 apud 
BEZERRA, 2010, p. 21)

O mestre Fredie Didier Junior entende ter a multa dupla 
finalidade: servir como contramotivo para o inadimplemen-
to (coerção) e punir o inadimplemento (sanção) (DIDIER 
JUNIOR, 2013, p. 533).

Como demonstrado, a natureza da multa do art. 475-J tam-
bém não é unânime na doutrina.

2.1 A EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DA LEI 11.232/2005 E AS 

DIRETRIZES DA REFORMA

A exposição de motivos da Lei 11.232/2005 muito tem a 
dizer sobre a real intenção dos legisladores em relação aos ob-
jetivos almejados com as alterações.

O então Ministro Márcio Thomaz Bastos, em um trecho da 
exposição de motivos, discorre que: Com efeito: após o longo 
contraditório no processo de conhecimento, ultrapassados to-
dos os percalços, vencidos os sucessivos recursos, sofridos os 
prejuízos decorrentes da demora (quando menos o ‘damno 
marginale in senso stretto’ de que nos fala ÍTALO ANDOLINA). 
O demandante logra obter alfim a prestação jurisdicional de-
finitiva, com o trânsito em julgado da condenação da parte 
adversa. Recebe então a parte vitoriosa, de imediato, sem 
tardança maior, o ‘bem da vida’ a que tem direito? Triste en-
gano: a sentença condenatória é título executivo, mas não se 
reveste de preponderante eficácia executiva. Se o vencido não 
se dispõe a cumprir a sentença, haverá iniciar o processo de 
execução, efetuar nova citação, sujeitar-se à contrariedade do 
executado mediante ‘embargos’, com sentença e a possibilida-
de de novos e sucessivos recursos. Tudo superado, só então o 
credor poderá iniciar os atos executórios propriamente ditos, 
com a expropriação do bem penhorado, o que não raro propi-
cia mais incidentes e agravos.

Como visto, um dos principais motivos da reforma foi a 
busca para uma maior efetividade das sentenças e uma maior 
celeridade nessa busca.

Pontualmente, o Ministro destacou o martírio do ordena-
mento anterior, em que era de extrema dificuldade conseguir-se 
a efetividade das sentenças, sendo impossível a celeridade.

Não restam dúvidas acerca do objetivo da alteração legisla-
tiva, pois, a todo o momento tem-se buscado uma celeridade 
na prestação jurisdicional. Grande exemplo disso é o projeto de 
lei da reforma do CPC, em que se busca, incessantemente, a 
entrega da prestação jurisdicional mais rápida.

Nesse sentido, é de bom alvitro afirmar que a principal dire-
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triz dessa reforma foi a busca da efetividade aliada com a celeri-
dade, para que se entregue a prestação jurisdicional à sociedade.

3 A PROBLEMÁTICA DO INÍCIO DO PRAZO PARA INCIDÊNCIA 

DA MULTA DO ART. 475-J E AS POSIÇÕES DOUTRINÁRIAS 

MAIS COMUNS

Toda a doutrina, ao tratar desse tema, foca na necessida-
de ou não da intimação pessoal do devedor ou se bastaria a 
intimação de seu patrono, sempre após o trânsito em julgado 
da sentença, para dar início ao prazo para incidência da multa.

O Mestre Fredie Didier Jr. assevera que parece que a me-
lhor interpretação é a que exige a intimação do devedor, que 
pode ser feita pela imprensa oficial, dirigida ao seu advogado, 
consoante a tendência que se vem firmando em nosso ordena-
mento. (DIDIER JUNIOR, 2013, p. 534).

A esse entendimento, cita o autor, filiam-se, ainda, Cassio 
Scarpinella Bueno em A nova etapa da reforma do Código de 
Processo Civil, José Henrique Mouta em O cumprimento da 
sentença e a 3ª etapa da Reforma Processual – primeiras im-
pressões, Daniel Amorim Neves Assunção em Reforma do CPC, 
entre outros.

Há, também, aqueles autores que entendem ser imprescin-
dível a intimação pessoal do devedor, mas não na pessoa de 
seu patrono, em razão do conceito de intimação.

Esse entendimento é capitaneado, também, pelo professor 
Alexandre Freitas Câmara, ao dizer que é imperioso que se apli-
que a regra geral, por força da qual os prazos correm a partir 
da intimação. Além disso, é de se considerar que a intimação 
far-se-á pessoalmente ao devedor em razão do próprio concei-
to de intimação, [...]. (CÂMARA, 2008, p. 307).

Não obstante, seguem essa linha de pensamentos autores 
como Marcelo Abelha Rodrigues, Leonardo José Carneiro da 
Cunha, entre outros.

Contrariamente aos dois entendimentos apresentados, 
Athos Gusmão Carneiro preconiza que: Em primeiro, os que 
aceitam a orientação (por nós preconizada) de que o pra-
zo de quinze dias simplesmente corre da data da exigibili-
dade da sentença, orientação já adotada pelo STJ no REsp. 
954.859 (4ª Turma, rel. Min. Gomes de Barros, j. 16.08.2007) 
e encampada por Araken de Assis (Cumprimento da 
Sentença, Forense, 2006, n. 79, p. 212; Manual da Execução, 
RT, 11. ed., 2007/2008, p. 193); por José Roberto Bedaque 
(Algumas considerações sobre o cumprimento da sentença 
condenatória, Rev. do Advogado – AASP, n. 85, maio de 2006, 
p. 73); por Ernani Fidélis dos Santos (As Reformas de 2005 
do CPC, Saraiva, 2006, p. 54); por Guilherme Rizzo Amaral 
(Cumprimento e Execução da Sentença sob a ética do for-
malismo-valorativo, Livraria do Advogado Ed., 2008, p. 184 
e ss.); por Petrônio Calmon (estudo na coletânea A Nova 

Execução de Títulos Judiciais, Saraiva, 2006, p. 101-103). 
Segundo esse entendimento, não haveria a necessidade da inti-

mação, pois bastaria o trânsito em julgado da sentença que o prazo 
de 15 dias do art. 475-J do CPC começaria a fluir automaticamente.

Relata, ainda, que uma corrente mais rigorosa entende pela ne-
cessidade da intimação do advogado, conforme já exposto acima.

Há, ainda, entendimento afirmando que o prazo flui auto-
maticamente a partir do trânsito em julgado da sentença, mas 
que a multa não poderia incidir nas execuções provisórias.

Nessa corrente, há um desdobramento, em que alguns en-
tendem pela necessidade da intimação, na execução provisória, 
para que possa ser exigível a multa, pois argumentam que so-
mente após a decisão passar a ter exigibilidade é que se pode 
aplicar a multa.

Hoje são essas as correntes existentes em nossa doutrina 
que discutem o início do prazo para a incidência da multa do 
art. 475-J.

3.1 OUTRA PERSPECTIVA DO INÍCIO DO PRAZO PARA INCIDÊNCIA 

DA MULTA DO ART. 475-J

Como mencionado acima, mais precisamente no tópico so-
bre a exposição de motivos da Lei 11.232/2005, ficou demons-
trado a intenção da alteração legislativa, pois não outra, que a 
busca da efetividade aliada com a celeridade para uma rápida 
entrega da prestação jurisdicional à sociedade.

Tendo em mente essa clara intenção, buscou-se, então, ten-
tar encontrar uma nova perspectiva para a interpretação do art. 
475-J e o termo a quo para o início do prazo de 15 dias.

Como já dito, a intenção do legislador, nos últimos anos, 
sempre foi a busca na celeridade da entrega da prestação ju-
risdicional. Partindo dessa premissa e de outros elementos 
constantes no Código de Processo Civil, chegou-se a outra con-
clusão sobre o dies a quo desse debatido prazo. É uníssono na 
doutrina e jurisprudência que o prazo de 15 dias serve para o 
devedor cumprir voluntariamente a sentença. Não cumprindo 
voluntariamente a decisão imposta, haverá a sanção no acrésci-
mo de 10% sobre o montante devido.

Nesse ponto não há qualquer divergência tanto na doutrina, 
como na jurisprudência. Como fartamente exposto o ponto de 
controvérsia é justamente o marco inicial da fluência desse prazo.

O Código de Processo Civil disponibilizou para as partes 
uma série de recursos que podem ser utilizados para questionar 
tanto a sentença, como o acórdão.

Podemos observar que para esses recursos, quais sejam 
apelação, embargos infringentes, recurso especial e recur-
so extraordinário, foi dado o mesmo prazo de 15 dias para a 
interposição.

Também foram concedidos a esses recursos os mesmos 
efeitos, ou seja, para todos eles os efeitos são o devolutivo e 
suspensivo, inclusive para os embargos infringentes que, apesar 
do silêncio da lei, tem esse efeito.

Ora, sendo esses recursos utilizados para atacar as decisões 
que resolvem (com ou sem mérito) o processo e tendo todos 
eles efeitos suspensivo e, ainda, prazo de 15 dias, não foi por 
mero acaso que o legislador preferiu estipular em 15 dias, tam-
bém, o prazo para cumprimento voluntário dessas decisões.

Explicando melhor, o legislador ao estipular esse prazo 
para o devedor cumprir a sentença não o fez por acaso, pois 

A Lei 11.232/2005 trouxe para nosso 
ordenamento jurídico importante modificação, 

substancialmente no que tange ao 
encerramento do processo e ao cumprimento 

da sentença.
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seguiu uma lógica, atribuiu prazo igual 
aos dos recursos passíveis de atacar essa 
sentença e com efeito de suspender sua 
exigibilidade.

Sendo assim, ao ser prolatada uma 
sentença e, posteriormente, publicada 
em Diário Oficial, começa, com obser-
vância do art. 184 do CPC, a contar o 
prazo de 15 dias para o cumprimento 
voluntário da sentença. Poder-se-ia argu-
mentar que esta sentença ainda não po-
deria ser exigível por ausência do trânsito 
em julgado.

Tal observação, já feita por parte da 
doutrina que entende ser no trânsito em 
julgado o início do prazo para incidência 
da multa não está errada, contudo, te-
mos que asseverar o fato de que o prazo 
de 15 dias iniciado com a publicação no 
Diário Oficial, contado juntamente com 
o prazo do recurso de apelação, é sim-
plesmente para que o devedor cumpra 
voluntariamente a sentença, ou seja, não 
há a exigibilidade, mas, de qualquer for-
ma, ela não se faz necessária nesse mo-
mento, pois para o art.475-J a incidência 
da multa somente ocorrerá caso não haja 
o adimplemento voluntário.

O que se quer dizer é que, durante 
o prazo para recurso, deve ser contado, 
cumulativamente, o prazo para o paga-
mento voluntário, inexistindo, nesse mo-
mento, a necessidade da exigibilidade da 
sentença, pois o credor nada está exigin-
do, pelo contrário, a intenção do art. 475-
J é dar ao devedor à oportunidade, den-
tro de 15 dias, de adimplir a sentença, 
caso concorde com ela, voluntariamente. 
Pois caso contrário lançaria mão do re-
curso pertinente para, então, suspender 
os efeitos da sentença e, assim, não ha-
veria que se falar em multa e tampouco 
em exigibilidade da sentença, uma vez, 
que com o recurso interposto, os efeitos 
dessa foram suspensos.

O legislador quis, na verdade, privi-
legiar o devedor que, munido da boa-fé, 
adimplir com o montante que foi con-
denado e, ao contrário, punir o devedor 
que tenta se esquivar do adimplemento 
de sua obrigação.

A intenção, nesse caso, é mostrar que 
o prazo de 15 dias do art. 475-J não neces-
sita que a decisão já esteja revestida de sua 
exigibilidade, pois como o prazo é para o 
cumprimento voluntário pelo devedor, 
esse requisito mostra-se desnecessário.

Depois de passados os 15 dias do 

art. 475-J sem que o devedor tenha in-
terposto o recurso pertinente ou cumpri-
do voluntariamente a sentença e, assim, 
transitada em julgado, tornou-se exigível 
a quantia certa e líquida expressada na 
sentença, devendo, portanto, incidir a 
multa de 10% do art. 475-J, uma vez 
que não adimplida voluntariamente ou 
interposto recurso com efeito suspensivo 
dentro dos 15 dias, para optar por um ou 
por outro.

Dessa forma, tendo em vista a ex-
posição de motivos da Lei 11.232/05, 
bem como das últimas alterações legis-
lativas no sentido de uma rápida entrega 
da prestação jurisdicional, deve-se, por 
bem, admitir que o prazo de 15 dias do 
art. 475-J do CPC deve ter, como marco 
inicial, a publicação da decisão em Diário 
Oficial, juntamente com o início do prazo 
para interposição do recurso pertinente.

3.2 UNIFORMIZAÇÃO DO TERMO INICIAL 

DO ART. 475-J SEGUNDO ENTENDIMENTO 

DO STJ

Em que pese todas as teses e dis-
cussões doutrinárias e, também, todos 
os debates travados nas Cortes do País 
acerca do termo inicial para fluência do 
prazo de 15 dias do art. 475-J, o STJ, após 
quatro anos da entrada em vigor da Lei 
11.232/05, decidiu uniformizar o enten-
dimento sobre o tema.

A Terceira Turma do STJ, em 25 de se-
tembro de 2007, ao se deparar, mais uma 
vez, com o tema controvertido, acertada-
mente, remeteu à Corte Especial para que, 
assim, a matéria pudesse ser uniformizada.

Assim, no dia 7 de abril de 2010, a 
Corte Especial do STJ proferiu o seguin-
te acórdão: PROCESSUAL CIVIL. LEI N. 
11.232, DE 23.12.2005. CUMPRIMENTO 
DA SENTENÇA. EXECUÇÃO POR 
QUANTIA CERTA. JUÍZO COMPETENTE. 
ART. 475-P, INCISO II, E PARÁGRAFO 
ÚNICO, DO CPC. TERMO INICIAL 
DO PRAZO DE 15 DIAS. INTIMAÇÃO 
NA PESSOA DO ADVOGADO PELA 
PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL. 
ART. 475-J DO CPC. MULTA. JUROS 
COMPENSATÓRIOS. INEXIGIBILIDADE. 

1. O cumprimento da sentença não se 
efetiva de forma automática, ou seja, 
logo após o trânsito em julgado da deci-
são. De acordo com o art. 475-J combi-
nado com os arts. 475-B e 614, II, todos 
do CPC, cabe ao credor o exercício de 
atos para o regular cumprimento da 
decisão condenatória, especialmente 
requerer ao juízo que dê ciência ao de-
vedor sobre o montante apurado, con-
soante memória de cálculo discriminada 

e atualizada. 2. Na hipótese em que o 
trânsito em julgado da sentença conde-
natória com força de executiva (senten-
ça executiva) ocorrer em sede de instân-
cia recursal (STF, STJ, TJ ETRF), após a 
baixa dos autos à Comarca de origem 
e a aposição do “cumpra-se” pelo juiz 
de primeiro grau, o devedor haverá de 
ser intimado na pessoa do seu advoga-
do, por publicação na imprensa oficial, 
para efetuar o pagamento no prazo de 
quinze dias, a REVISTA DA ESMESE, Nº 
14, 2010 – DOUTRINA – 173 partir de 
quando, caso não o efetue, passará a 
incidir sobre o montante da condena-
ção, a multa de 10% (dez por cento) 
prevista no art. 475-J, caput, do Código 
de Processo Civil. 3. O juízo competente 
para o cumprimento da sentença em 
execução por quantia certa será aque-
le em que se processou a causa no 
Primeiro Grau de Jurisdição (art. 475-
P, II, do CPC), ou em uma das opções 
que o credor poderá fazer a escolha, 
na forma do seu parágrafo único – lo-
cal onde se encontram os bens sujeitos 
à expropriação ou o atual domicílio do 
executado. 4. Os juros compensatórios 
não são exigíveis ante a inexistência do 
prévio ajuste e a ausência de fixação na 
sentença. 5. Recurso especial conhecido 
e parcialmente provido.

Como visto, o STJ uniformizou o en-
tendimento e determinou que o marco 
inicial para a contagem do prazo de 15 
dias ocorrerá quando o devedor haverá 
de ser intimado na pessoa do seu advo-
gado, por publicação na imprensa ofi-
cial, para efetuar o pagamento no prazo 
de quinze dias.

Há, ainda, entendimento afirmando que o prazo flui 
automaticamente a partir do trânsito em julgado da 
sentença, mas que a multa não poderia incidir nas 
execuções provisórias.
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4 CONCLUSÃO

Com a reforma introduzida pela Lei 11.232/05, houve, na 
sistemática processual, uma fundamental mudança nos cumpri-
mentos das sentenças, pois passou a deixar de existir o processo 
de conhecimento e o processo de execução passando a existir, 
então, a fase de conhecimento e de execução, passando esse 
processo a ser conhecido como processo sincrético.

Assim, o cumprimento forçado das sentenças passou a 
ser processado dentro do próprio processo onde foi proferida 
a sentença, reduzindo, assim, o tempo e os atos do processo, 
uma vez que não há mais a necessidade da citação do devedor, 
a inexistência dos embargos, sendo substituídos pela simples 
impugnação, entre outras mudanças.

A principal alteração e, sem dúvidas, a mais controversa, foi a 
inserção da multa de 10% sobre a condenação quando essa não for 
cumprida voluntariamente pelo devedor no prazo de 15 dias. Essa 
controvérsia é sobre o marco inicial para contagem do tal prazo.

A doutrina debateu e, ainda debate, incessantemente, algu-
mas posições sobre o marco inicial para contagem desse prazo, 
sendo as principais: (i) a intimação do devedor, que pode ser 
feita pela imprensa oficial, dirigida ao seu advogado; (ii) a inti-
mação pessoal do devedor, mas não na pessoa de seu patrono, 
em razão do conceito de intimação; (iii) basta o trânsito em 
julgado da sentença para que o prazo de 15 dias do art. 475-J 
do CPC comece a fluir automaticamente.

Com todo respeito a todas essas posições, e principalmen-
te a todos os mestres que as capitaneiam, tentou-se, com este 
trabalho, inserir um ponto de vista diferente dos já conhecidos.

Tal ponto de vista, fundamentado em diversos aspectos, 
tanto do próprio CPC, como os prazos recursais, quanto da 
exposição de motivos da Lei 11.232/05, e dos princípios da 
celeridade e efetividade, tentou-se demonstrar que a melhor 
interpretação seria definir o marco inicial da contagem do prazo 
juntamente com o início do prazo para o recurso cabível.

Esse entendimento tentou evidenciar que o art. 475-J tenta 
beneficiar o devedor que adimplir voluntariamente a sentença e 
punir aqueles que não a cumprirem. Fundamentou-se, ainda, no 
fato de que como o objeto do 475-J é o cumprimento voluntário 
da sentença não haveria a necessidade da exigibilidade dela.

Essa discussão é somente no plano teórico, espaço apro-
priado para o debate dessas divergências, frisando, sempre que 
deve ser respeitada a uniformização realizada pelo STJ e que 
esse entendimento deve ser aplicado sempre no plano prático 
da aplicação do direito.

Assim, o que se pretendeu foi tão somente ampliar, um 
pouco mais, os debates já travados sobre o controverso tema.
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