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DA EXECUÇÃO 

capítulo I 
DA EXECUÇÃO EM GER. 

1. INTRODUÇÃO 

A edição das Leis n. 11.232, de 22 de d 

6 de dezembro de 2006, modificou em grand, 

em nosso ordenamento jurídico. O Código ( 

dividido em cinco livros. O segundo era decl 

de execução, fundada em título judicial ou e~ 

O legislador do Código considerou a e, 

tônomo, ainda quando fundada em títuÍo jUG 

regulamentando-lhe o procedimento. 

Não havia diferenças substanciais entre, 

execução por título extrajudicial e judicial. 

autônomo, que exigia citação do devedor. 

Com a Lei n. 11.232/2005, houve rei 

originária: deixou de existir um processo d 

executivo judicial (exceto nos casos de senten 

condenatória) . A execução passou a ser aper 

que se compõe ainda da fase cognitiva prece( 

execução de título judicial, mas fase de cump 

Antigamente, da propositura da demand 

possível detectar até três processos diferentes: 

(quando necessário) e o de execução. Cada qua 
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