
 
DECISÕES DO STJ SOBRE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E EXECUÇÃO 

CONTRA FAZEDNA 
 

 

1 – PRAZO LEGAL E MULTA 

 

 

A Corte Especial deste STJ, por maioria, no julgamento do Recurso 

Especial n. 940.274/MS, ocorrido em 7/4/2010, decidiu que o prazo de 

quinze dias previsto no art. 475-J do CPC passa a correr após o 

trânsito em julgado da sentença condenatória e com a aposição do 

"cumpra-se" pelo magistrado de primeira instância, concluindo, 

também, que a intimação desta decisão deve ser feita na pessoa do 

advogado do devedor, mediante publicação na imprensa oficial. (AgRg 

no REsp 1345624/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 07/02/2013, DJe 14/02/2013) 

 

 

 

Os honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, são 

cabíveis somente depois de escoado o prazo para pagamento voluntário 

a que alude o art. 475-J do CPC. (AgRg no REsp 1345624/RJ, Rel. 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2013, 

DJe 14/02/2013) 

 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. MULTA DO ART. 475-J DO CPC. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO DO 

DEVEDOR NA PESSOA DO ADVOGADO. 

1. O prazo para a incidência da multa pelo não cumprimento espontâneo 

da sentença (art. 475-J do CPC) tem como termo inicial a data da 

intimação do devedor, na pessoa de seu advogado, via imprensa 

oficial. Precedente específico da Corte Especial. 2. AGRAVO 

REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no REsp 1232392/RS, Rel. Ministro PAULO 

DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 

06/12/2012) 

 

 

 

2 – APLICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTEÇA SOB EXECUÇÕES SOB A ÉGIDE DA 

LEI 11232/2005 

 

Viabilidade da incidência da multa prevista no art. 475-J do CPC nos 

casos em que a ocorrência do trânsito em julgado da sentença 

condenatória deu-se sob a égide da lei anterior, mas a execução 

iniciou-se após o advento da Lei n. 11.232/2005. Precedentes. (AgRg 



 
no REsp 1198919/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 21/02/2013, DJe 07/03/2013) 

 

 

3 – PAGAMENTO REALIZADO ANTES DA PETIÇÃO CREDOR NÃO ISENTA DO 

PAGAMENTO DA MULTA 

 

 

O esgotamento do prazo previsto no art. 475-J do CPC tem 

consequências essencialmente materiais, pois atinge o próprio crédito 

cobrado. Com o escoamento do prazo para o pagamento, o valor do 

título se altera, não podendo o juiz atingir o próprio direito 

material do credor, que foi acrescido com a multa, assim como o seria 

com a incidência de juros, correção monetária ou outros encargos. A 

pura fluência do prazo desencadeia as consequências legais. (REsp 

1205228/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado 

em 21/02/2013, DJe 13/03/2013) 

 

O pagamento extemporâneo da condenação imposta em sentença transitada 

em julgado enseja, por si só, a incidência da multa do art. 475-J, 

caput, do CPC, ainda que espontâneo e anterior ao início da execução 

forçada. REsp 1.205.228-RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 

21/2/2013.  

 

4 – INAPLICABILIDADE EM PROCESSOS COLETIVOS 

 

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do 

Recurso Especial n. 1.247.150/PR, submetido ao procedimento dos 

recursos representativos da controvérsia, firmou entendimento segundo 

o qual, no âmbito da ação civil coletiva, não é cabível a aplicação 

da multa prevista no art. 475-J do CPC porque a condenação, nesses 

casos, "não se reveste da liquidez necessária ao cumprimento 

espontâneo do comando sentencial, não sendo aplicável a reprimenda 

prevista no art. 475-J do CPC". (AgRg no REsp 1261479/PR, Rel. 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

07/02/2013, DJe 22/02/2013) 

 

5 – INAPLICABILIDADE EM EXECUÇÃO PROVISÓRIA 

 

Não se olvida que "a multa prevista no art. 475-J do CPC não se 

aplica à execução provisória" (AgRg no REsp 1181611/RS, Rel. Ministro 

RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 04/03/2013) 

https://webmail.sjp.pr.gov.br/owa/redir.aspx?C=5d860dd1ab024ffabb189d175cfe3fd6&URL=http%3a%2f%2fwww.stj.jus.br%2fwebstj%2fprocesso%2fjustica%2fjurisprudencia.asp%3ftipo%3dnum_pro%26valor%3dREsp%2b1205228


 
 

 

6 – DEPÓSITO JUDICIAL PARA PERMITIR DISCUSSÃO DO DÉBITO NÃO ILIDE A 

MULTA 

 

A efetivação da garantia realizada com o depósito judicial da 

obrigação no prazo legal, com o propósito de elidir a multa prevista 

no art. 475-J do CPC, não prospera, tendo em vista que somente 

naquelas situações em que o devedor deposita a quantia devida em 

juízo, sem condicionar o levantamento à discussão do débito em sede 

de impugnação do cumprimento de sentença, permitindo o imediato 

levantamento da quantia depositada por parte do credor, é que elide o 

pagamento da referida multa. Precedente.AgRg no AREsp 164.860/RS, Rel. 
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 01/02/2013) 

 

 

7 – IMPUGNAÇÃO 

 

 

Na fase de cumprimento de sentença, caso o exequente, após o levantamento dos 

valores depositados em seu favor, apresente memória de cálculo relativa a saldo 

remanescente, deverá ser concedida ao executado nova oportunidade para impugnação. 

REsp 1.265.894-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 11/6/2013. 

 

 

A garantia do juízo constitui condição para a própria apresentação de impugnação ao 

cumprimento de sentença, e não apenas para sua apreciação. REsp 1.265.894-RS, Rel. 

Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 11/6/2013. 

 

O termo inicial para o oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença começa 

com o depósito judicial em dinheiro do valor executado, consubstanciando tal ato em 

penhora automática, sendo desnecessária a lavratura do respectivo termo e a 

intimação do devedor. REsp 965.475-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 

21/6/2012.  

 

 

8- EXECUÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA 

 

 

É possível a execução provisória contra a Fazenda Pública nos casos de instituição 

de pensão por morte de servidor público. Isso porque a referida situação não está 

inserida nas vedações do art. 2º-B da Lei 9.494/1997, cuja interpretação deve ser 

restritiva. Com efeito, embora acarrete, por via reflexa, a liberação de recursos 

públicos, não se trata de concessão de aumento ou extensão de vantagem. AgRg no 

AREsp 230.482-RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 7/3/2013. 

 

Nas condenações impostas à Fazenda Pública, cabe o afastamento, pelo STJ, para os 

cálculos da correção monetária, da aplicação dos índices oficiais de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança, mesmo que a decisão do STF que 

declarou a inconstitucionalidade parcial por arrastamento do art. 5º da Lei 

11.960/2009, seguida pelo STJ em julgamento de recurso repetitivo, ainda não tenha 

sido publicada. AgRg no AREsp 18.272-SP, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 

4/2/2014. 

https://webmail.sjp.pr.gov.br/owa/redir.aspx?C=ccf144df8865416dbddca981535e5849&URL=http%3a%2f%2fwww.stj.jus.br%2fwebstj%2fprocesso%2fjustica%2fjurisprudencia.asp%3ftipo%3dnum_pro%26valor%3dREsp%2b1265894
https://webmail.sjp.pr.gov.br/owa/redir.aspx?C=ccf144df8865416dbddca981535e5849&URL=http%3a%2f%2fwww.stj.jus.br%2fwebstj%2fprocesso%2fjustica%2fjurisprudencia.asp%3ftipo%3dnum_pro%26valor%3dREsp%2b1265894
https://webmail.sjp.pr.gov.br/owa/redir.aspx?C=5ab02ac052684e6d8d01665312529fe5&URL=http%3A%2F%2Fwww.stj.jus.br%2Fwebstj%2Fprocesso%2Fjustica%2Fjurisprudencia.asp%3Ftipo%3Dnum_pro%26valor%3DREsp%2B965475


 
 

O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.º 420.816, Relator para 

o acórdão o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 10.12.06, declarou a 

constitucionalidade do artigo 1º-D da Lei 9.494/97, na redação dada pela MP n.º 

2.180-35/01, que dispensa o pagamento de honorários advocatícios nas execuções não 

embargadas contra a Fazenda Pública, excepcionando, todavia, a hipótese de 

pagamento de obrigações definidas em lei como de pequeno valor. (RE 679164 AgR, 

Relator(a):  Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 11/12/2012, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-042 DIVULG 04-03-2013 PUBLIC 05-03-2013) 

 


