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O processo civil brasileiro, de matiz romano-germânico e 

inspirado nos princípios do iluminismo, sempre se revelou avesso à 

possibilidade de o próprio juízo da condenação realizar o comando contido 

na sentença. Esta a razão pela qual os profissionais do Direito, após as 

delongas do processo de conhecimento, ainda tinham que perpassar por 

outra via-crucis, qual a do processo de execução de sentença, que, por 

sua vez, admitia na introdução de seu organismo um novel processo de 

conhecimento consubstanciado nos embargos do devedor, inaugurando 

contraditório delongado diante do direito já afirmado na sentença 

antecedente. 

A reforma infraconstitucional posterior à Emenda n° 45/2004, 

carreando alterações processuais de há muito almejadas, extirpou essa 

dicotomia entre processo de sentença e processo de execução de 

sentença, transformando a tutela cognitiva em executiva lato sensu, 

legitimando o juízo da definição do direito a realizá-lo ato contínuo, na 

mesma relação processual. 

O novel cumprimento da sentença, outrora cognominado 

execução de título extrajudicial, atendendo a esse antiquíssimo reclamo, 

fundiu as atividades cognitiva e executiva num só processo, agilizando 

sobremodo a satisfação do julgado. 

Essa alteração profunda do próprio paradigma processual 

representado pelo binômio definição-realização, agora empreendido de 

forma sincrética, conduziu o legislador a desenhar os traços distintivos 

entre a antiga execução judicial e o atual cumprimento da sentença. 
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Esse novel panorama fez exsurgir um novo processo de 

execução na acepção de tutela jurisdicional satisfativa. É que 

hodiernamente essa modalidade de tutela jurisdicional realiza-se de duas 

formas, a saber: o cumprimento da sentença e a execução extrajudicial. 

As referidas formas de prestação judicial ora se distanciam, 

ora revelam pontos homogêneos, razão pela qual se tornou mister uma 

nova edição do livro referente ao processo de execução, nessa nova 

concepção editorial da divisão do antigo volume único. 

Nesse afã, consoante poderá comprovar o leitor, 

contemplamos uma parte "geral" relativa às disposições comuns entre as 

duas modalidades de tutela satisfativa (cumprimento da sentença e 

execução extrajudicial) sem nos descurarmos do processo cautelar que 

compõe o volume, muito embora sem alterações pelas Leis n°s 11.232/05 

e 11.382/2006. Sob esse ângulo impõe-se destacar que o delineamento 

jurisprudencial dos pressupostos da ação cautelar, coadjuvado pela 

introdução normativa da Tutela Antecipada, plasmou um quadro mais 

límpido das diferenças entre as duas formas de tutela; uma, de viés 

nitidamente processual; e outra, com o escopo de adiantamento prático 

da prestação jurisdicional-material, restando esse como o fato gerador da 

não alteração da tutela assecuratória stricto sensu. 

O ideal é, sem dúvida, o porvir de um único dispositivo, à 

semelhança do festejado "Projeto Carnelutti", prevendo a tutela de 

urgência cautelar na defesa da jurisdição, relegando ao magistrado a 

adoção de uma "solução sob medida" para o caso concreto. 

Rogamos, por fim, que a divisão do livro, anteriormente único, 

sirva para a facilitação da consulta de estudantes e profissionais do 

direito, notadamente no cotidiano contencioso. 

O autor 


