
 

Revista de Estudos de Gestão, Jurídicos e Financeiros, Ano 2, Ed. Nº 05 (Jan. /Mar. de 2011)  

ISSN 2178-2008 

revistajf@institutoprocessus.com.br  
 

O TERMO A QUO PARA APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO 
ARTIGO 475 – J DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

Paginação: 51 a 62. 

Layo Soares Rolim Dalla Libera. 

P
ág

in
a5

1
 

 
TÍTULO: O TERMO A QUO PARA APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 475 – J DO 
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 
 
 

Layo Soares Rolim Dalla Libera1 
 
 
SUMÁRIO: 1 - INTRODUÇÃO; 2 – PRAZOS PROCESSUAIS; 2.1 – CONCEITO; 3 - TERMO INICIAL E FINAL DOS 
PRAZOS PROCESSUAIS; 4 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA; 4.1 - NOÇÕES GERAIS; 5 - TERMO INICIAL PARA 
APLICAÇÃO DA MULTA; 5.1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS; 6 - FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DE FORMA 
AUTOMÁTICA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO CONDENATÓRIA; 6.1 - FIXAÇÃO DO TERMO 
INICIAL MEDIANTE IMPULSO OFICIAL; 6.2 - FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL MEDIANTE REQUERIMENTO DO 
CREDOR; 6.3 - FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL A PARTIR DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR; 7 – DISCUSSÕES 
SOBRE O TERMO INICIAL PARA APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 475 – J DO CÓDIGO DE PROCESSO 
CIVIL; 7.1 - INÍCIO AUTOMÁTICO DA CONTAGEM DO PRAZO DE QUINZE DIAS; 7.2 - INÍCIO DA CONTAGEM DO 
PRAZO DE QUINZE DIAS A PARTIR DA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR NA PESSOA DE SEU ADVOGADO; 7.3 - INÍCIO 
DA CONTAGEM DO PRAZO DE QUINZE DIAS APÓS O REQUERIMENTO DO CREDOR, PARA INTIMAÇÃO DO 
DEVEDOR NA PESSOA DE SEU ADVOGADO; 7.4 - INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO DE QUINZE DIAS A PARTIR 
DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR; 8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 
 

 
1. INTRODUÇÃO 

O Código de Processo Civil brasileiro, seguindo os passos das constantes 
evoluções da sociedade, bem como visando cada vez mais suprir suas necessidades, viu-se 
necessário adotar um novo sistema processual. Desde a sua promulgação, o formalismo 
imperava e ditava a forma que os atos processuais deveriam ser praticados, além dos 
procedimentos que seriam utilizados pelos operadores do direito que desenvolviam suas 
atividades perante o Poder Judiciário. 

Tamanho era o formalismo, que no tocante ao procedimento executório, o nosso 
Código adotou a dualidade processual ou actio iudicati, como era chamado o sistema de 
execução de sentença, onde determinava-se que após o término do processo cognitivo, ou 
seja, já havendo coisa julgada na ação de conhecimento, o vencedor desta deveria ajuizar 
uma nova ação, com procedimento autônomo, para que a decisão proferida no primeiro 
processo viesse a ser efetivada neste segundo. 

Para que a sentença prolatada no processo de conhecimento pudesse ser 
devidamente executada pelo vencedor da demanda, este necessariamente deveria 
promover uma nova ação, de procedimento autônomo ao do processo cognitivo, onde o 
vencido neste, seria novamente citado para que viesse a integrar a lide executória e, ai sim, 
realizar o cumprimento daquilo que fora determinado no primeiro processo.  

Note-se, que para a satisfação de um único direito, determinada pessoa 
necessariamente deveria reclamar a tutela jurisdicional duas vezes, a primeira para ver o 
direito reclamado ora declarado e a segunda, para concretizá-lo, pois em vão seria a 
declaração de um direito sem que este fosse efetivado. Somente desta forma, é que o 
vencedor no processo de conhecimento viria a satisfação de um direito que lhe pertencia.  

                                                 
1
 Aluno do 10º semestre do curso de Direito da UNIFAIMI. 
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Com isso, o legislador processual brasileiro passou a adotar o clamor da 
sociedade, inovando na elaboração de leis e procedimentos que buscam principalmente a 
celeridade, economia e efetividade processual.  

Sendo assim, deixou-se um pouco de lado a preocupação com os conceitos e 
espécies do direito público, que certamente se consolidaram no século XIX, para dar um 
enfoque na instrumentalização, funcionalidade, bem como a efetividade dos provimentos 
jurisdicionais. 

A partir deste momento, algumas reformas no Código de Processo Civil brasileiro 
começaram a ser elaboradas e colocadas em prática, principalmente no tocante a fase de 
execução de sentença, para que a efetividade do direito material por meio dos instrumentos 
processuais, viesse a ser concretizada. Daí, o motivo pelo quais estas últimas e profundas 
reformas do Código de Processo Civil ocorreram.  

Em uma das mencionadas reformas, fora editada a Lei 11.232, de 22.12.2005, 
que acabou com processo autônomo utilizado na execução de títulos judiciais (sentenças, 
acórdãos e etc.), que condenam o vencido ao pagamento de quantia certa, dando origem a 
denominada fase do cumprimento de sentença nos processos de conhecimento, sendo 
inserida através do capítulo X, título VIII, livro I, do Código de Processo Civil brasileiro. 

Dentre este novo capítulo ora inserido, mister ressaltar, o disposto no artigo 475 
- J, que prevê aplicação de multa no percentual de 10%, caso o devedor condenado ao 
pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação de sentença, não o faça no prazo de 
quinze dias.  

O desejo da necessária celeridade, instrumentalidade, bem com a efetividade 
jurisdicional, fica evidente ao ler-se o artigo 475-J do Código de Processo Civil, pois caso o 
devedor não cumpra o que fora determinado pela decisão final do processo,2 terá o mesmo 
que arcar com o acréscimo de uma multa de 10% sobre o valor total da condenação fixada. 
Verifica-se, que o legislador fixa uma sansão pecuniária para aquele devedor que visa 
protelar o cumprimento efetivo da decisão jurisdicional. 

Entretanto, ao fixar o prazo de quinze dias para que o devedor realize o 
pagamento da quantia certa, o legislador foi omisso no que tange ao momento inicial da 
contagem do prazo, sendo certo que diversas sãs as posições quanto ao termo a quo para 
esta contagem e, consequentemente, aplicação da multa. 
 
2. PRAZOS PROCESSUAIS 
2.1 CONCEITO 

Os prazos processuais são a quantidade de tempo estabelecida pela lei, para que 
um determinado ato judicial seja praticado pelas partes que integram uma demanda. Trata-
se da distância temporal entre atos ou fatos a serem praticados, visando o regular 
prosseguimento do feito.  

De acordo com Ernane Fidélis dos Santos, “o prazo é o espaço de tempo que 
medeia entre determinado ato ou fato e o momento final fixado para a consumação ou 
concessão completa de seus efeitos” (SANTOS, 2007). 

A fixação de tempo para que os atos processuais sejam praticados, é de grande 
valia, uma vez que caso não houvesse tal fixação, certamente a maioria dos processos que 
ocupam as prateleiras do Judiciário se eternizariam no tempo.  

                                                 
2
 Trata-se de decisão que condena o vencido ao pagamento de quantia certa ou já fixado através de liquidação. 
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O processo, como instrumento que o Estado possui para a resolução de conflitos, 
encontra-se interligado por diversos atos praticados por todas as partes que compõem a 
demanda (autor, réu, juiz, escreventes, peritos e etc.). Desta forma, por conta desta 
interligação que o processo possui, é evidente que os prazos processuais pressupõem a 
prática de atos que deverão ser realizados no processo, sob pena de preclusão da faculdade 
de praticá-los.  

E neste sentido, é que o artigo 177 do Código de Processo Civil estabelece que os 
atos processuais deverão ser praticados em consonância com os diversos prazos descritos na 
lei. Todavia, sendo esta omissa, caberá ao juiz fixar um prazo para a sua realização.  

Insta ressaltar, que os prazos processuais são contados de forma contínua, não 
sendo permitido que este lapso temporal venha a sofrer interrupções.  
 
3. TERMO INICIAL E FINAL DOS PRAZOS PROCESSUAIS 

Todo prazo processual possui o seu termo inicial, chamado de dies a quo, assim 
como o termo final, chamado de dies ad quem. Com o termo inicial, nasce para as partes o 
direito de se manifestarem acerca de determinado comando jurisdicional, sendo este lapso 
temporal encerrado quando decorrido o tempo para que o ato fosse praticado. Importante 
destacar, que os prazos processuais passam a ser contados quando da intimação para a 
realização de um ato.  

Dispõe o artigo 184 do Código de Processo Civil, que os prazos serão computados 
com a exclusão do dia em que as partes são intimadas, bem como sendo incluído o dia do 
seu vencimento. Para que o prazo das partes possa passar a fluir, é necessário também que 
o dia seguinte ao da intimação seja dia de expediente forense. Caso contrário deverá ser 
aguardado o dia subsequente com expediente normal.  

Ademais, de acordo com as regras previstas nos artigos 240 e 241 do mesmo 
diploma, tem-se que os prazos serão iniciados através de intimação, fazendo com que as 
partes tomem ciência que determinado ato fora realizado nos autos do processo ou que algo 
deverá ser feito para o regular prosseguimento da demanda.  

Todavia, a Lei n.º 11.419 de 19 de dezembro de 2006, que trata dos processos 
eletrônicos, determina que a intimação realizada através do Diário Eletrônico da Justiça, terá 
como dies a quo o primeiro dia útil subsequente ao de sua intimação. Para exemplificar, 
digamos que determinada intimação tenha sido disponibilizada em uma segunda-feira. De 
acordo com a Lei n.º 11.419/2006, o primeiro dia útil subsequente a disponibilização será 
quarta-feira, momento este que o prazo terá o seu início. 

No tocante ao dies ad quem, este não poderá finalizado em um dia que não haja 
expediente forense. Desta forma, uma vez que o termo final de um determinado prazo 
tenha seu fim em dia onde não haja expediente forense, o prazo será prorrogado para o 
próximo dia que houver trabalho.  
 
4. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
4.1 NOÇÕES GERAIS 

Com o advento da Lei 11.232, de 22.12.2005, as execuções das decisões judiciais 
proferidas nos processos de conhecimento, deixaram de ser executadas de forma 
autônoma, em um processo destinado somente para a efetivação do direito já declarado 
anteriormente.  
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Desta forma, deixou de existir aquele processo que necessariamente deveria ser 
ajuizado para que as decisões que condenam o vencido ao pagamento de quantia certa 
viessem a ser executados, visando assim, a real efetivação do direito declarado através do 
processo de conhecimento. 

Com isso, adotou-se o modelo de ações sincréticas, dando origem a denominada 
fase do cumprimento de sentença do processo de conhecimento, que fora inserido em nossa 
legislação processual civil através do capítulo X, título VIII, livro I, do Código de Processo Civil 
brasileiro. Sendo assim, o cumprimento de sentença tornou-se uma mera fase que compõe o 
processo, onde a decisão proferida será cumprida nos mesmos autos do processo cognitivo.  

Com a adoção do modelo sincrético das ações, os processos deixaram de ser 
encerrados com a irrecorribilidade das decisões proferidas em demandas cognitivas, fazendo 
com que a execução da decisão final do processo venha a ser feita na própria ação, em ato 
continuo, evitando assim, que uma nova ação tenha que ser ajuizada para que um direito já 
declarado pudesse ser concretizado.  

Este novo procedimento encerrou a autonomia que prevalecia nas ações de 
execução fundadas em títulos judiciais, uma vez que o legislador brasileiro, seguindo os 
passos das constantes evoluções da sociedade, bem como visando cada vez mais suprir suas 
necessidades, viu-se necessário adotar um novo sistema processual. Desde a promulgação 
do Código de Processo Civil de 1973, o formalismo imperava e ditava a forma que os atos 
processuais deveriam ser praticados, além dos procedimentos que seriam utilizados pelos 
operadores do direito que desenvolviam suas atividades perante o Poder Judiciário deste 
país.  

O cumprimento de sentença, como fase processual, faz com que a efetividade da 
ação possa ser alcançada de maneira mais célere pelo detentor do direito, uma vez que o 
devedor deverá cumprir aquilo que fora determinado pelo comando judicial de forma 
espontânea.  
 
5. TERMO INICIAL PARA APLICAÇÃO DA MULTA 
5.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Com o desejo de trazer a tão esperada e necessária celeridade, 
instrumentalidade, bem com a efetividade jurisdicional, características a muito tempo 
buscadas pelos legisladores, tem-se o artigo 475 - J do Código de Processo Civil, dispondo 
que caso o devedor não cumpra o que fora determinado pela decisão final do processo,3 
terá o mesmo que arcar com o acréscimo de uma multa de 10% sobre o valor total da 
condenação fixada. Verifica-se, que o legislador fixa uma sanção pecuniária para aquele 
devedor que visa protelar o cumprimento efetivo da decisão jurisdicional.  

Entretanto, ao fixar o prazo de quinze dias para que o devedor realize o 
pagamento da quantia certa, o legislador foi omisso no que tange ao momento inicial da 
contagem do prazo, sendo certo que diversas sãs as posições quanto ao termo a quo para 
esta contagem e, consequente aplicação da multa. 

A intenção do legislador é ótima, pois evidente que a celeridade processual fará 
parte da rotina forense, todavia, por conta da omissão quanto ao termo inicial, ou seja, a 
partir de quando terá início a fase do cumprimento de sentença, abre-se um leque de 
divergências, sejam das partes, dos juízes e inclusive dos doutrinadores. 

                                                 
3
 Trata-se de decisão que condena o vencido ao pagamento de quantia certa ou já fixado através de liquidação. 
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As divergências acerca do tema fazem com que haja também um atraso 
processual, indo na contramão da intenção do legislador, uma vez que por não ser uma 
matéria já resolvida, as discussões são inevitáveis, criando-se muitas dúvidas em todos que 
fazem parte do processo. 

Desta feita, diante das diversas maneiras de aplicação do artigo 475 – J do 
Código de Processo Civil, de grande valia a análise das três correntes que discutem o tema, 
visando a conclusão de qual o momento correto para que tenha início o prazo previsto no 
dispositivo em comento.  
 
6. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DE FORMA AUTOMÁTICA A PARTIR DO TRÂNSITO EM 
JULGADO DA DECISÃO CONDENATÓRIA 

Com o intuito de autorizar a execução definitiva das decisões proferidas em sede 
de processo cognitivo, necessário se faz que estas decisões possuam as prerrogativas da 
coisa julgada, pois ao contrário, as mesmas seriam executadas apenas de forma provisória, 
conforme prevê o artigo 475 – O do Código de Processo Civil, que também fora introduzido 
em nosso ordenamento através da Lei 11.232 de 22 de dezembro de 2005, sendo certo que 
neste caso, não é cabível a multa de 10% prevista pelo artigo 475 - J do Código de Processo 
Civil. 

Desta forma, depois de proferida decisão fixando o valor da condenação a ser 
paga pelo devedor, bem como já havendo o seu trânsito em julgado, o prazo de quinze dias 
previsto no artigo 475 - J terá o seu início, independentemente da realização de qualquer 
outro ato processual a ser praticado pelo juiz ou pelos serventuários da justiça.  
 
6.1. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL MEDIANTE IMPULSO OFICIAL 

Após a ocorrência do trânsito em julgado de uma determinada decisão, onde o 
vencido é condenado ao pagamento de quantia certa, será dado início a fase do 
cumprimento de sentença, que compreende o denominado sincretismo processual adotado 
pelo legislador a partir das recentes reformas realizadas no sistema processual civil 
brasileiro.  

Ao contrário dos fundamentos e opiniões sustentadas pelo respeitável 
entendimento de que o termo inicial dar-se-à de forma automática com o trânsito em 
julgado de uma determinada decisão, verifica-se que uma grande parte dos operadores do 
direito, entre eles advogados, juízes e legisladores, defendem que o termo a quo para o 
pagamento do quantum debeatur, será iniciado a partir do momento que o juiz, através do 
impulso oficial, determinar que as partes deveram promover os atos devidos para que a 
decisão prolatada e não mais sujeita a mudança seja devidamente cumprida.  

Ressalta-se, que a decisão irrecorrível poderá ser tanto a sentença prolatada pelo 
juiz de primeira instância, bem como os acórdãos que são proferidos pelos 
desembargadores ou ministros das instancias superiores. Nestes últimos, o trânsito em 
julgado ocorrerá nas instâncias superiores e, posteriormente, remetidos a origem para o 
regular prosseguimento da demanda  
 
6.2. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL MEDIANTE REQUERIMENTO DO CREDOR 

De forma diversa, porém, concordando com o fato de que o prazo de quinze dias 
para o pagamento do débito será iniciado com o ato judicial, outra parte da doutrina, bem 
como diversos operadores do direito, entendem que cabe ao credor requerer ao juízo a 
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intimação do devedor para o cumprimento da sentença, através de uma petição 
acompanhada da memória de cálculo com o valor da condenação por quantia certa.  

Neste caso, depois de transitada em julgada uma determinada decisão, bem 
como já estando os autos no juízo competente para o processamento do cumprimento de 
sentença, o credor requererá a intimação do devedor, na pessoa de seu advogado, para que 
seja realizado o pagamento do quantum debeatur, sob pena da multa de 10%.  

Somente após este requerimento, é que o juiz promoverá a intimação do 
devedor para que ele realize o pagamento de débito, sendo este o momento que o prazo de 
quinze dias terá início.  

De acordo com este entendimento, torna-se evidente que o credor deverá 
provocar o juízo para que seja realizada a intimação do devedor, determinando que o 
mesmo venha aos autos para cumprir aquilo que fora decidido através de uma decisão 
irrecorrível, de modo que somente com esta provocação é que o juiz exercerá sua 
autoridade determinado a intimação do devedor para dar cumprimento a condenação ora 
imposta.  
 
6.3. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL A PARTIR DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR 

Por fim, bem como colocando-se na contramão de muitos dos argumentos e 
fundamentos defendidos pelos principais nomes do direito brasileiro, tem-se o 
entendimento de uma parte minoritária da doutrina, mas que de qualquer forma, merece 
todo o respeito, uma vez que trata-se também em sua maioria, de renomados nomes do 
direito nacional. 

De acordo com estes doutrinadores e operadores do direito, o termo a quo para 
contagem do prazo de quinze dias previsto no artigo 475 – J do Código de Processo Civil, 
somente terá início após a intimação pessoal do devedor, para que o mesmo possa realizar o 
pagamento da quantia fixada na decisão condenatória.  

Não havendo mais a possibilidade de reforma de uma determinada decisão,4 na 
qual a parte vencida fora condenada ao pagamento de quantia certa, deverá haver a 
expedição de um mandado de intimação na pessoa do devedor, dando-lhe conhecimento de 
que a ação na qual ele faz parte fora julgada de forma desfavorável, bem como que o 
mesmo deverá cumprir a obrigação nela exposta,5 sob pena de multa de 10% prevista no 
artigo 475 – J do Código de Processo Civil, e início dos atos expropriatórios.  
 
7. DISCUSSÕES SOBRE O TERMO INICIAL PARA APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO 
ARTIGO 475 – J DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 
7.1. INÍCIO AUTOMÁTICO DA CONTAGEM DO PRAZO DE QUINZE DIAS 

A primeira corrente a ser discutida no presente trabalho, é aquela que defende 
que o termo a quo para o pagamento da condenação fixada em quantia certa, deverá ser 
iniciado de forma automática, após o trânsito em julgado da decisão condenatória, não 
sendo necessário a realização de uma nova intimação para que o devedor efetue o 
pagamento do quantum debeatur, uma vez que já houve a realização de tal ato quando do 
proferimento da decisão que o condenou ao pagamento de quantia certa.  

Sendo assim, vê-se que o termo inicial do prazo de quinze dias, dar-se-à 
automaticamente com o trânsito em julgado da decisão condenatória.  

                                                 
4
 A reforma da decisão só não será possível após o seu trânsito em julgado. 

5
 Obrigação especifica para os casos em que a condenação corresponder ao pagamento de quantia certa.  
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Nesta situação, a intimação acima referida consuma-se de acordo com as 
publicações que são diariamente veiculadas em nome dos patronos, através dos meios 
ordinários de publicidade dos atos processuais. Desta forma, tendo-se em vista que a parte 
devedora possui advogado constituído nos autos e, que este participará de todos os atos até 
então praticados, não há motivo para uma nova intimação, uma vez que se isso viesse a 
ocorrer, certamente haveria um aumento nas funções dos serventuários da justiça, que, 
diga-se de passagem, já encontram-se com um acumulo muito grande de trabalho.  

Mas não é só o aumento do trabalho que ocorreria, tal medida iria também à 
contramão do intuito do legislador quando implantou o referido dispositivo. 

A partir da intimação da sentença, caso o vencido que não deseje recorrer da 
decisão que o condenou ao pagamento de quantia certa ou já fixada através de liquidação, 
poderá ou não aguardar pelo trânsito em julgado da decisão para realizar o pagamento do 
débito. Veja-se, que neste caso, o devedor tem o direito de aguardar pelo trânsito em 
julgado da decisão caso assim o queira, pois somente com a irrecorribilidade daquela, 
poderá ser dado início ao prazo de quinze dias.  

Caso contrário, se o devedor fosse obrigado a escolher entre recorrer de uma 
decisão ou efetuar o pagamento da condenação ora fixada na mesma, certamente haveria a 
supressão do direito de recorrer, direito este que encontra-se inserido através do princípio 
do devido processo legal previsto na Constituição Federal (artigo 5º, inciso LV).  

De acordo com os parâmetros do presente entendimento, o patrono do vencido 
na demanda cognitiva deverá atentar-se para as datas em que as decisões são proferidas, 
observando-se quando o trânsito em julgado daquelas ocorrerá, pois será a partir desta data 
que o prazo de quinze dias passará a fluir.  

Com isso, os causídicos que defendem os interesses dos devedores deverão ser 
precisos no tocante aos seus prazos para pagamento, com o intuito de que seus clientes não 
venham a ser prejudicados com o acréscimo da multa de 10%.  

Aqui o cumprimento da sentença condenatória será feito espontaneamente, sem 
que haja qualquer tipo de manifestação do credor ou dos juízes, pois caso contrário, haverá 
o acréscimo de 10% do valor total da condenação. A única manifestação caberá ao devedor, 
que deverá promover o pagamento do débito, através de depósito judicial ou em acordo 
direito com o credor. 
 
7.2. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO DE QUINZE DIAS A PARTIR DA INTIMAÇÃO DO 
DEVEDOR NA PESSOA DE SEU ADVOGADO 

Seguindo as disposições acerca de cada corrente sobre o termo a quo para o 
início do prazo de quinze dias previsto no artigo 475 – J, temos uma grande corrente de 
juristas que defendem que a intimação para que o devedor cumpra a decisão condenatória 
não mais sujeita a modificação deverá ser realizada na pessoa de seu advogado, intimação 
esta que determinará o cumprimento daquilo que fora decidido na decisão final.  

Ressalta-se que a intimação poderá ser ainda, para ambas as partes, 
determinando que elas requeiram aquilo que de direito6 ou que cumpram o quanto 
decidido7. Em ambas as hipóteses, importante lembrar que a intimação deverá ser realizada 
na pessoa do patrono das partes, uma vez que habilitados para a realização de tais atos. 

                                                 
6
 Aqui, caberá ao autor requerer o que de direito, pois ele sagrou-se vencedor na demanda. 

7
 Neste caso, o devedor é quem deverá cumprir o quanto decidido, ou seja, realizar o pagamento de quantia 

certa.  
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Insta ressaltar, que não se pode exigir que o prazo para cumprimento voluntário 
do julgado independa de ciência prévia e concreta do devedor, uma vez que o prazo para 
que o mesmo realize o pagamento voluntário da condenação correrá não apenas desde que 
a sentença a ser cumprida reúna condições suficientes para tanto, mas também desde que o 
devedor saiba que deve determinada quantia, bem como que esta deverá ser paga através 
do procedimento judicial especifico. E por conta disso, é que a intimação do juízo a quo de 
torna-se indispensável para o correto procedimento judicial.  

Nota-se, que no presente entendimento, o juiz ao despachar o processo, estará 
fixando o termo inicial do prazo de quinze dias previsto pelo artigo 475 – J, sendo que caso a 
intimação seja especifica para o devedor, este deverá providenciar o pagamento do 
quantum devido no prazo estabelecido por lei, sob pena da multa de 10%. 

Caso a intimação seja veiculada para que ambas as partes promovam os atos de 
continuidade do processo, o devedor poderá realizar o pagamento daquilo que entender 
correto, correndo o risco do credor discordar e ele ter que posteriormente complementar o 
primeiro pagamento, incluindo inclusive a multa de 10%.  

Por último, havendo a intimação das partes para o prosseguimento do feito, e 
isto não sendo realizado, os autos deverão ser remetidos ao arquivo por inércia das partes, 
conforme previsto no § 5º do mesmo artigo 475 – J. do Código de Processo Civil. 

Outra forma muito adotada pelos juízes para inaugurar a fase de cumprimento 
de sentença, é a intimação realizada através dos famosos despachos de “cumpra-se o v. 
acórdão”, “ciência as partes do retorno dos autos da instância superior” ou “requeiram as 
partes aquilo que de direito”.  

Os dois primeiros despachos citados são destinados aqueles processos onde 
houve a interposição de recursos de apelação após a prolação da sentença. Já o terceiro 
pode é ser adotado tanto para a hipótese mencionada acima, bem como para os casos onde 
não há recurso de apelação.  

Através dos referidos despachos, caberá as partes realizarem os atos que lhes 
caibam e, que consequentemente, foram determinados pela decisão não mais sujeita a 
recurso.  
 
7.3. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO DE QUINZE DIAS APÓS O REQUERIMENTO DO 
CREDOR, PARA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR NA PESSOA DE SEU ADVOGADO 

De uma maneira diferente, porém, concordando com o fato de que o prazo de 
quinze dias para o pagamento do débito será iniciado com o ato judicial, uma outra parte da 
doutrina, acompanhada por diversos operadores do direito, entendem que cabe ao credor 
requerer ao juízo a intimação do devedor para o cumprimento da sentença, através de uma 
petição acompanhada da memória de cálculo com o valor da condenação por quantia certa.  

Este requerimento do credor dar-se-à através de simples petição, onde o 
patrono do exequente requererá o início da fase do cumprimento de sentença, nos termos 
do que dispõe o artigo 475 – J do Código de Processo Civil, anexando uma memória de 
cálculo, conforme prevê também o artigo 475 – B do mesmo diploma.  

De acordo com os respeitados juristas que defendem a presente opinião, é 
através da memória de cálculo apresentada, que o credor estará dando a liquidez necessária 
ao título executivo,8 uma vez que trata-se de pressuposto obrigatório na fase do 
cumprimento de sentença.  

                                                 
8
 O título executivo em comento é a decisão condenatória final, não sujeita a mutabilidade.  
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7.4. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO DE QUINZE DIAS A PARTIR DA INTIMAÇÃO PESSOAL 
DO DEVEDOR 

Para finalizar o estudo das três correntes aplicadas no direito processual civil 
acerca do termo inicial para o pagamento da condenação imposta e, colocando-se na 
contramão de muitos dos argumentos e fundamentos defendidos pelos principais nomes do 
direito brasileiro, tem-se o entendimento de uma parte minoritária da doutrina, defendendo 
que o termo inicial para a realização do pagamento do débito será iniciado com a intimação 
pessoal do devedor.  

Ressalta-se, que mesmo que minoritária esta corrente deve-se manter todo o 
respeito aos seus defensores, haja vista que são em sua maioria renomados nomes do 
direito nacional. 

Levando-se em conta a presente corrente, entende-se que o prazo para o 
pagamento da quantia certa ou já fixada em liquidação somente passará a ser contado após 
a intimação pessoal do devedor, para que o mesmo cumpra aquilo que fora condenado.  

Não sendo mais possível a reforma de uma determinada decisão, bem como já 
estando os autos no juízo competente para processar a fase do cumprimento de sentença, 
haverá a expedição de um mandado judicial para que o devedor seja intimado pessoalmente 
para efetuar o pagamento da condenação que lhe fora imposta, sob pena da aplicação da 
multa de 10% prevista no artigo 475 – J do Código de Processo Civil.  

Levando-se em conta tal posicionamento, nos casos onde não houver a 
interposição de recurso de apelação após a prolação da sentença, a probabilidade de o 
mandado ser expedido com maior rapidez certamente será maior. Consequentemente, a 
chance do credor receber aquilo que de direito com maior brevidade será maior. 

Todavia, no que tange aos processos onde houver a interposição de recurso para 
superior instância, deverá ser aguardado a sua chegada a origem, 9 para que somente após 
este procedimento, possa haver a expedição do respectivo mandado de intimação, 
informando o devedor sobre a decisão condenatória, para que ele possa possivelmente 
cumprir a condenação ora imposta.  
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