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RESUMO 

 

BUENO, Samuel de Abreu Matias. Cognição e mérito na execução civil: técnicas e 

limites. 228 p. Mestrado – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

Brasil, 2017. 

Este trabalho parte da premissa de que a proclamada efetividade do processo só é 

alcançada com a realização concreta do direito material no plano prático, o que na maioria 

das vezes não ocorre em razão das crises de adimplemento. Com isso, registra-se a 

importância da existência de um sistema processual capaz de eliminar tais crises, ao 

mesmo tempo em que se valoriza o abrandamento do rigorismo que antes existia acerca da 

separação estanque entre as fases de conhecimento e de execução. Assim, identifica-se a 

tendência irrefreável para a consolidação de um processo sincrético, cuja unicidade 

colabora para o ideal de efetividade. Sendo certo que o processo de execução deve 

respeitar o direito ao contraditório e considerando as várias modalidades de execução e as 

diversas espécies de defesa passíveis de serem manejadas pelo executado, é que se faz o 

estudo do que representa o objeto e o mérito da execução. No mesmo passo, são analisadas 

as técnicas e os limites da atividade cognitiva exercida pelo juiz nesse módulo processual, 

confrontando a necessidade de sempre conferir ao executado a possibilidade de se defender 

de execuções injustas, com a igualmente importante necessidade de se observar os 

institutos da preclusão e da coisa julgada, a fim de evitar desperdício de tempo e a prática 

de atos contraproducentes ao andamento do processo. 

PALAVRAS-CHAVE: Cognição; mérito; execução; Direito processual civil. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

ABSTRACT 

 

BUENO, Samuel de Abreu Matias. Cognition and merit in execution procedure: 

techniques and limits. 228 p. Master’s Degree – School of Law, University of São Paulo, 

Brazil, 2017. 

This dissertation is based on the assumption that in order to ensure the effectiveness of the 

lawsuit it is required to bring the substantive law to the practical level, which in most cases 

does not occur due to default crises. Thereby, it is essential to have a judicial system 

capable of eliminating such default crises. At the same time, it is indispensable to enhance 

the mitigation of the system rules, which were much more demanding years ago, due to the 

old strict separation of the lawsuit in to two independent parts – pleading/discovery stage 

and enforcement of the court decision. Thus, it is possible to identify the unstoppable 

tendency to establish lawsuits in a single procedure (syncretic process), which contributes 

to the ideal of effectiveness. While the execution procedure must respect the adversary 

system, which includes the debtor’s right to be heard, and considering the various types of 

execution and the various types of defenses that may be filed by the debtor, this material 

will study the object and the merit of the execution procedure. Simultaneously, this paper 

will analyze the judge’s techniques and the limits of his/her cognitive activity in this 

execution stage. In this context, it will confront the debtor’s right to be heard – with the 

intent to mitigate unfair executions – and the equally important necessity to comply with 

the concepts of estoppel and res judicata, in order to avoid losing time and 

counterproductive acts that affect the lawsuit’s progress. 

KEYWORDS: Cognition; merit; execution; Civil procedure. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Apresentação do tema 

A sociedade reclama por um processo eficiente, que respeite as garantias 

constitucionais e permita, ao final, a prestação e a distribuição da tutela jurisdicional estatal 

como forma de pacificação social.  

Nesse contexto, o processo civil se renovou para ganhar contornos que revelam a 

ideia de um processo sincrético, valorizando-se cada vez mais a efetividade como 

verdadeiro propósito a ser atingido, a fim de se alcançar e distribuir uma tutela 

jurisdicional quantitativa e qualitativamente adequada.  

A necessidade de se dar uma resposta célere e, ao mesmo tempo, justa e eficaz ao 

jurisdicionado, fez surgir a tipificação de hipóteses em que o juiz deverá proferir decisões 

valendo-se de técnicas de cognição adaptáveis e aplicáveis a diferentes situações 

processuais e procedimentais.  

Noutra ponta, as reformas legislativas realizadas no âmbito da execução civil ao 

longo dos anos não traduzem uma congruência de procedimentos, que hoje se afiguram 

fragmentados tanto pela atual sistemática processual quanto pela legislação extravagante.  

As diferentes modalidades de atuação das partes no âmbito da execução sugerem 

diferentes espécies de cognição do juiz, fazendo surgir a dúvida entre as matérias e as 

pretensões que poderiam, ou não, ser objeto de alegação pelas partes e de enfrentamento 

pelo magistrado, a sugerir a utilização de técnicas cognitivas e o confronto entre princípios 

e institutos processuais para, de um lado, evitar execuções injustas e, de outro, impedir 

retrocessos na marcha do processo.  

De fato, as reformas legislativas havidas ao longo dos anos – e as recentemente 

incorporadas com o advento do Novo Código de Processo Civil –, deram ao processo 

contornos de um cenário teatral, onde o palco se adapta à cena e seus atores, dispensando 

que a cada nova cena (ou fase), público e personagens tenham de se deslocar para uma 

nova sala, diante de um novo palco.  

O chamado processo sincrético possibilita, sem prejuízo à autonomia entre a fase 

de conhecimento e a de execução, que estas etapas possam se desenvolver em um mesmo 

ambiente, conferindo dinamismo aos atos. A aglutinação de atividades processuais 
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cognitivas e executivas está longe de ser uma novidade, mas ganhou fôlego com as 

mudanças trazidas por meio da Lei 11.232/2005. 

Referido dinamismo também se verifica – e se exige – em provimentos que, dadas 

as especificidades das pretensões materiais deduzidas, são lançados a partir de diferentes 

espécies de cognição judicial que, por seu turno, influenciam no grau de estabilidade de 

referidas decisões.  

A par desses ideais, as novidades incutidas no âmbito da execução civil também 

se propuseram a seguir as diretrizes do resultado útil do processo. Contudo, o sistema 

ainda apresenta mecanismos fragmentados – ou assim chamados de microssistemas – e 

que, não raro, proporcionam situações contraditórias na medida em que, a depender da 

ferramenta de defesa a ser exercida pelo executado, a exemplo dos embargos à execução 

ou simples impugnação de um ato executivo instaurado por ocasião do cumprimento de 

sentença, diferentes espécies de cognição poderão ser exercidas pelo juiz. 

O fato é que no arco da história, o processo civil brasileiro vem experimentando 

uma série de modificações. Nesta ordem de mudanças, a ideia de ordinarização, com 

observância formal ao máximo da segurança jurídica,
1
 gradativamente cede espaço aos 

ideais de efetividade e celeridade, a reclamar pela existência de um processo sincrético 

onde as fases de conhecimento e execução se apresentam em um único palco de atos, com 

margens para diferentes espécies de cognição judicial.
2
 

Estas espécies, por sua vez, encontram-se inseridas no direito à cognição 

adequada de acordo com as peculiaridades das pretensões materiais deduzidas em juízo,
3
 

                                                      
1
 Traduzida na ampla defesa, igualdade das partes e certificação de direitos em cognição ampla e exauriente, 

lembrando-se que na concepção de ENRICO TULLIO LIEBMAN, a certificação dos direitos nos casos concretos 

por si só representava uma utilidade juridicamente apreciável para se situar como objeto único de um 

processo: do processo de conhecimento (Processo de Execução. 4. ed. São Paulo: Saraiva, p. 45). 

2
 A cognição reside no ato de inteligência voltado a considerar, analisar e valorar as alegações e as provas 

produzidas pelas partes (WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. São Paulo: Perfil, 2005, p. 

67). No mesmo sentido (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil, 6. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2009, p. 34, v. 3). Com definição semelhante, porém acrescendo que na cognição também 

se conjuga a atividade do juiz de formar juízo de valor acerca das questões suscitadas no processo 

(CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil, v. I, 11. ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 

2004, p. 271).  Nas lições de GIUSEPPE CHIOVENDA, as atividades intelectuais que revestem os atos de 

cognição têm por objetivo aparelhar o julgador para decidir se a demanda é fundada ou infundada, a fim de 

declarar existente ou não a vontade concreta da lei  (Instituições de direito processual civil, v. 1. Tradução de 

J. GUIMARÃES MENEGALE e notas de ENRICO TULLIO LIEBMAN. São Paulo: Saraiva, 1965, p. 174). 

3
 Mediante atos de conhecimento o juiz examina os argumentos e provas coligidas com vistas a formação do 

livre convencimento. É por meio da cognição que são verificadas as condições da ação, os pressupostos 

processuais e o próprio mérito da demanda (WATANABE, Kazuo. Da cognição..., p. 84), e isto, seja para a 

descoberta dos fatos, seja para a aplicação do direito. Em tempo, nas lições de ENRICO TULIO LIEBMAN; "La 
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guardando relação com o princípio do devido processo legal, entendido como síntese das 

garantias da efetividade da jurisdição.
4
 

Por seu turno, não se olvida que técnicas de cognição sumária, via de regra 

destinadas a resolver situações específicas, existam há milênios.
5
 Sem prejuízo, reafirma-se 

a tendência de seu fortalecimento notadamente no regime de tutelas de urgência e 

procedimentos especiais caracterizados pela absoluta sumarização.
6
 

Hoje não se discute a legitimidade e a pertinência de tais técnicas. E isto porque, a 

despeito da formação do provimento jurisdicional prescindindo-se do contraditório, não se 

ignora nem se menospreza a garantia da possibilidade e oportunidade ulterior ao exercício 

da ampla defesa.
7
 

Em compasso com o fluxo de alterações, perspectivas de novas reformas também 

se formaram durante a tramitação do Novo Código de Processo Civil, agora já em vigor. E 

ainda que seja prematuro, ousa-se anotar que certas propostas em verdade propagam a 

incorporação de antigas novidades
8
 como ocorre, por exemplo, com a ideia de 

estabilização da tutela antecipada a permitir que algumas liminares, naturalmente 

resultantes de cognição sumária, eventualmente se consolidem mesmo sem resolver em 

definitivo determinada crise de direito material.
9
  

                                                                                                                                                                 
cognizione del giudice ha per necessità que oggetti diversi: l´accertamento dei fatti e l´aplicazione del diritto. 

La prima di queste operazioni ha lo scopo di scoprire la verità relativamente alle circostanze di fatto rilevanti 

per la causa; la seconda ha lo scopo di scegliere le norme applicabili al fatto, interpretarle correttamente e 

ricavare da esse la regola giuridica concreta che lo disciplina a norma del diritto vigente"(Lezioni di diritto 

processuale civile, v. 2. Milano: Giuffrè, 1951, p. 35). 

4
 WATANABE, Kazuo. Da cognição..., p. 91. 

5
 Sobre a evolução da cognição e remissão histórica, vide: WATANABE, Kazuo, Da cognição, p. 62 e ss., e 

p. 135 e ss., e; SILVA, Ovídio A. Baptista da. Curso de Processo Civil. 6. ed.. v. I. São Paulo: RT, 2002, p. 

79 e ss. 

6
 Como ocorre, apenas para citar um exemplo, com o procedimento monitório. A este respeito, vide: 

MARCATO, Antônio Carlos, Procedimentos Especiais. São Paulo: Atlas, 2004, p. 118 e ss., e; CRUZ E 

TUCCI, José Rogério. Ação Monitória. 2. ed. São Paulo: RT, 1996, p. 47. 

7
 A garantia da ampla defesa não é desprezada, mas temperada com a garantia do acesso à ordem jurídica 

justa, que é a expressão máxima do princípio da inafastabilidade, o que recomenda as técnicas de celeridade 

para evitar ameaça ou lesão a possíveis direitos, notadamente os fundamentais, assegurando o cumprimento 

da prestação específica e não apenas seu equivalente monetário, como bem anota TEORI ZAVASCKI  

Antecipação da tutela. Rio de Janeiro: Saraiva, 1997, p. 64-65). 

8
 SILVA, Ovídio Baptista da. A antecipação de tutela na recente reforma processual. Reforma do CPC 

(Coord. Sálvio de Figueiredo Teixeira). São Paulo: Saraiva, 1996, p. 129-130. 

9
 PEREIRA, Alex Costa. Tutela sumária – A estabilização da tutela antecipada e sua adequação ao modelo 

constitucional do processo civil brasileiro. Tese de doutorado defendida perante a Universidade de São 

Paulo. São Paulo, 2012. 
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Bem por isso, a segurança jurídica que antes se erigia sobre o alicerce da coisa 

julgada, típica dos provimentos de mérito frutos de cognição ampla e exauriente, passa a 

dialogar com o ideal de efetividade
10

 de modo assumir novos contornos, admitindo, assim, 

a formação da coisa julgada fundada mesmo no caso de um juízo formado em cognição 

sumária.
11

 

Sob este prisma, a delimitação do grau de estabilidade dos provimentos judiciais, 

por vezes caracterizados pela absoluta sumarização, e a consequente possibilidade de 

reexame e, eventualmente, de modificação destas decisões, é tema relevante na atual 

ciência processual.  

Somam-se exemplos de processualistas e de precedentes que vêm admitindo a 

possibilidade de mitigação da autoridade da coisa julgada material,
12

 sempre forte no 

argumento de que não se pode tolerar a eternização de injustiças, muito embora, por outro 

lado, haja a ressalva de que certas propostas de relativização – carentes de balizas 

limitadoras – podem dar azo à temerária eternização da insegurança jurídica.
13

 

Neste ponto é que reside uma das questões a serem tratadas neste estudo, qual 

seja, a de analisar as diferentes técnicas de cognição judicial,
14

 fazendo a correspondência 

                                                      
10

 Dentre as várias noções de efetividade processual, ficamos, por ora, com a ideia de que o processo deve 

servir como instrumento para a efetivação do “direito do autor que tem razão”, expressão da autoria de 

GIUSEPE CHIOVENDA segundo referido por LUIZ GUILHERME MARINONI (Curso de Direito Processual Civil. 

6. ed. São Paulo: RT, 2007, v. 2, p. 235). 

11
 Situação que ocorre, por exemplo, quando do julgamento antecipado fundado na revelia (quando não tenha 

havido nulidade ou falta de citação - CPC, art. 330, II), assim como quando homologada transação entre as 

partes. Ademais, diversos atos de disposição, independentemente do grau de cognição exercida, também 

fazem coisa julgada.  É o que se verifica no reconhecimento do pedido e na renúncia do autor ao direito que 

se funda a ação. Nesse sentido, ocorre em relação ao julgamento antecipado na hipótese de a revelia não 

pressupor cognição exauriente e fazer coisa julgada material ou, a conversão do mandado monitório em 

mandado executivo quando não opostos embargos, ocasionando a aptidão para adquirir imutabilidade 

mediante juízo de cognição sumária (BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Tutela cautelar e tutela 

antecipada: tutelas sumárias e de urgência (tentativa de sistematização. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2009, 

p. 81). 

12
 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Considerações sobre a chamada “relativização” da coisa julgada 

material. In: Temas de direito processual. 9. série. São Paulo: Saraiva, 2007, pp. 235-265. Ainda, segundo 

citação feita por MARCELO JOSÉ MAGALHÃES BONÍCIO (Proporcionalidade e processo: a garantia 

constitucional da proporcionalidade, a legitimação do processo civil e o controle das decisões judiciais, São 

Paulo: Atlas, 2006, p. 99), quem primeiro abordou este tema foi JUAN CARLOS HITTERS, In: La revisión de la 

cosa juzgada, cuja primeira edição é de 1977. 

13
 PORTO, Sérgio Gilberto. Cidadania processual e relativização da coisa julgada. RePro 112/23-32. São 

Paulo: RT, 2003, p. 29. 

14
 Lembrando-se da proposta de KAZUO WATANABE acerca da diferenciação dos planos de cognição e suas 

extensões (Da cognição..., p. 127-144). 



19 

 

 

com os distintos graus de estabilidade dos provimentos decisórios frutos da utilização 

destas técnicas.  

Também se pretende examinar as diferentes espécies de execução e das 

respectivas ferramentas processuais dispostas às partes, exequente e executado, para 

deduzirem suas pretensões, estudando-se, em seguida, os limites da esfera cognitiva 

judicial a ser exercida em cada espécie e momento da execução. 

Por oportuno, cabe anotar que este estudo tratará também como “execução” o que 

a reforma processual trazida pela Lei 11.232/05 introduziu como “cumprimento de 

sentença”.  

Neste pormenor, abriga-se do escólio de FLÁVIO LUIZ YARSHELL e MARCELO 

JOSÉ MAGALHÃES BONÍCIO eis que, nada obstante as mudanças repercutidas após cediça 

lei, a eventual situação de inadimplemento continua a exigir a atuação da sanção 

secundária, com a prática de atos materiais de invasão da esfera jurídica do devedor para, 

contra sua vontade, satisfazer-se o credor.
15

  

Em continuidade, e novamente referindo-se à ordem histórica de sucessivas 

modificações legislativas, registra-se que o campo da execução civil também foi objeto de 

sensíveis mudanças estruturais
16

 que, por sua vez, ocasionaram variadas dúvidas aos 

intérpretes da lei processual, a acarretar inconsistências em termos de efetividade. 

Neste trilho, encontram-se problemas tais como a fragmentação do sistema dada a 

sua diversidade de procedimentos,
17

 e a dúvida mesmo acerca dos mecanismos de defesa 

                                                      
15

 YARSHELL, Flávio; BONÍCIO, Marcelo José Magalhães. Execução civil: novos perfis. São Paulo: RCS 

Editora, 2006, p. 17-18.  

16
 Uma didática retrospectiva histórica sobre o sistema brasileiro de execução civil foi apresentada por 

HEITOR VITOR MENDONÇA SICA, em relatório preparado para o I Congresso Argentina-Brasil de Direito 

Processual, apresentado na sede da Associação dos Advogados de São Paulo - AASP, em dezembro de 2012. 

17
 Diversidade saliente especialmente em matéria de execução por quantia, que apresenta ao menos nove 

regimes processuais distintos: a) execução fundada em título executivo judicial perante a “Justiça comum” 

(CPC, arts. 509 a 533 e, subsidiariamente, arts. 778 a 909; b) execução fundada em título executivo 

extrajudicial na “Justiça comum”; c) execução movida contra a Fazenda Pública (CF, art. 100 e CPC, art. 

910); d) execução de verba alimentícia fundada em parentesco ou matrimônio (CPC, arts. 528-529, 911 a 

913); e) execução fundada em título judicial perante o Juizado Especial Cível (art. 52 da Lei nº 9.099/95); f) 

execução fundada em título extrajudicial perante o Juizado Especial Cível (art. 53 da Lei nº 9.099/95); g) 

execução fiscal (Lei nº 6.830/80); h) execução quanto aos créditos laborais, perante a Justiça do Trabalho 

(CLT, arts. 876-892). 
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do réu em relação às execuções das obrigações hoje reguladas pelos artigos 497 e 498, e 

536 e 537, do CPC.
18

 

Igualmente, as diversas modalidades de execução também sofreram fortes 

alterações (inclusive no tocante às combinações entre as atividades cognitivas e 

executivas) e, bem por isso, uma análise mais acurada sobre o tema – notadamente sob a 

ótica das defesas do executado – se revela imprescindível aos propósitos do presente 

estudo. 

Nota-se, a este respeito, que na sistemática original do Código de Processo Civil 

de 1973 havia um padrão uniforme a ser seguido. Em linhas gerais, o juiz realizava uma 

atividade cognitiva simplesmente superficial e sumária quanto aos requisitos gerais do 

título executivo ao que, em seguida, o réu era chamado para cumprir a obrigação. Ato 

contínuo, em caso de não cumprimento voluntário da obrigação, o réu já experimentava 

parte das atividades executivas, antes que pudesse apresentar defesa.
19

  

Por seu turno, tal defesa tinha o condão de suspender a execução e, em sequência, 

o juiz exercia cognição exauriente.
20

 Vale lembrar que esse é o modelo reproduzido e ainda 

praticado na execução fiscal (Lei nº 6.830/80). 

Graças à criação doutrinária
21

 e jurisprudencial, esse modelo de correlação entre 

atividades cognitivas e executivas foi sendo moldado pela prática processual, que passou a 

permitir ao executado, por simples petição e antes mesmo da constrição ou do depósito, a 

dedução de matérias cognoscíveis de ofício, mormente aquelas concernentes a vícios do 

                                                      
18

 No CPC/1973, havia resistência à aplicação subsidiária do Livro II – que prevê como instrumento de 

defesa os “embargos” –, de sorte que o Superior Tribunal de Justiça acabou por entender que o contraditório, 

neste microssistema, dar-se-ia sem forma ou figura de juízo. Não há dúvida que tal solução, embora louvável, 

causa insegurança tanto ao exequente, como ao executado. (REsp 654583/BA, Rel. Ministro Teori Albino 

Zavascki, Primeira Turma, j.: 14/02/2006, DJ 06/03/2006 p. 177). Hoje, o CPC expressamente determina, em 

seu art. 536, § 5º, a observância do procedimento da impugnação, previsto no art. 525. 

19
 Originalmente, o réu deveria garantir o juízo depositando a coisa ou quantia reclamada, ou nomear à 

penhora um bem que fizesse face à execução (de título judicial ou extrajudicial), antes que pudesse se valer 

dos embargos à execução, conforme expressa disposição do art. 737. Essa mesma lógica ainda vigora na 

execução fiscal (art. 16, caput e § 1º, da Lei nº 6.830/80). Somente na execução para obrigação de fazer ou 

não fazer é que se admitia os embargos mesmo sem qualquer providência prévia equivalente à garantia do 

juízo. 

20
 No caso da execução fundada em título judicial, a cognição é exauriente na sua dimensão vertical, mas 

parcial porque aparentemente limitada horizontalmente a determinadas matérias, que vinham listadas no art. 

475-L, do CPC de 1973 e hoje estão dispostas no art. 525, § 1º, do CPC vigente. 

21
 Atribui-se a PONTES DE MIRANDA a primeira proposição a respeito – Parecer n. 95. Dez anos de 

pareceres. v. 4. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1975, p. 134. 
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título executivo. A este mecanismo de defesa, deu-se o nome de “exceção de pré-

executividade”.
22

  

Com o passar do tempo, a jurisprudência se flexibilizou para permitir que a tal 

“exceção de pré-executividade” apresentasse, também, questões de direito material tais 

como o pagamento e a prescrição, desde que estas pudessem ser apreciadas pelo juiz sem a 

necessidade de uma “dilação probatória”, isto é, caso viessem acompanhadas de prova 

documental hígida e apresentada de imediato pelo executado.
23

 

Com isso, os tribunais deram a entender que a cognição havida no âmbito da 

exceção de pré-executividade se daria secundum eventum probationis, sendo certa a 

incidência de tal linha mestra mesmo nos casos em que a matéria alegada poderia ser 

conhecida de ofício, mas não prescindiria de provas que não a documental, pré-

constituída.
24

 

Sem prejuízo desta ferramenta de defesa, por força da Lei 11.232/05, o CPC de 

1973 continuou a condicionar a oposição do executado – chamada de “impugnação ao 

cumprimento de sentença” – à prévia intimação da penhora.  

Noutro giro, na execução por quantia fundada em título extrajudicial, reformada 

pela Lei nº 11.382/2006, a oposição dos embargos passou a dispensar a prévia “garantia do 

juízo”. Como regra comum nas duas situações, restou consagrada a não suspensão 

“automática” da execução, tendo a lei conferido ao juiz o poder de tal providência nas 

hipóteses de relevância da fundamentação arguida pelo executado, somada ao risco de 

grave dano de difícil ou incerta reparação além de necessária garantia do juízo.
25

 

Tais observações, ora lacônicas, sinalizam certa desestruturação e contradição do 

sistema processual de execução civil e, ainda, sugerem ameaças à efetividade na medida 

em que geram insegurança em relação à ordem de andamento dos atos executivos. 

A par dessas considerações e confrontando as duas premissas até aqui assentadas 

– a primeira referente às técnicas de cognição e seus efeitos e a segunda acerca da 

                                                      
22

 Denominação que sofreu severas críticas, dentre elas, a de JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA (Exceção de 

pré-executividade, uma denominação infeliz. In: Temas de direito processual. 7. série. São Paulo: Saraiva, 

2001, p. 120. Sobre o assunto, trataremos em pormenores adiante, no item 5.3.3, infra. 

23
 Vide Súmula nº 393 do STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal 

relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. 

24
 É o que se extrai de um dos precedentes que deram ensejo à edição da cediça Súmula nº 393 do STJ: AgRg 

no Ag 1060318/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, j.: 02/12/2008, DJe 17/12/2008. 

25
 CPC, arts. 525, § 6º e 919, § 1º. 
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sistemática do processo executivo –, igualmente poder-se-ia cogitar de insegurança jurídica 

(ou ao menos de incerteza jurídica)
26

 caso, em sede de execução, fosse absolutamente 

vedada a discussão de questões anteriormente apreciadas mesmo que de forma rasa e 

estreita pelo juiz, e que poderiam (ou deveriam?) ser mais profunda ou amplamente 

examinadas no bojo dos diferentes procedimentos executivos. 

Na linha deste raciocínio é que surgem alguns questionamentos: seria possível, 

justo e/ou seguro que, já no campo da execução, o devedor pudesse discutir questões 

lançadas no dispositivo da sentença como, por exemplo, o índice de correção monetária a 

ser aplicado nos cálculos da condenação? Poderia o executado deduzir defesa a fim de 

controverter a relação jurídica de direito material afirmada pelo exequente? Haveria espaço 

para o juiz, quando da liquidação de sentença, enfrentar argumentos tais como a 

inexistência de saldo ou até mesmo ausência de comprovação de titularidade de 

determinada conta-poupança, objeto de sentença de procedência já passada em julgado em 

ação que se pretende indenização devida em decorrência de expurgos inflacionários?  

O que geraria mais insegurança, incerteza ou injustiça: abrir margens para a 

discussão e o exame de questões possivelmente já debeladas – cada qual em seu grau de 

cognição – ou superadas até a formação do título executivo, ou manter nítido equívoco em 

relação ao direito material substancial que fundamenta a pretensão executiva? Ou, ainda, 

conferir um cheque em branco para um pretenso credor que não demonstra minimamente a 

existência de saldo em conta (ou mesmo a existência da própria conta) à época de planos 

econômicos, em ação em que se pleiteou pela indenização decorrente de incorreta 

aplicação de índices de correção? 

E mais, qual situação poderia ameaçar a própria efetividade do processo e, em 

específico, da execução? É possível que, no campo da execução, o juiz exerça uma 

cognição mais profunda e/ou extensa sobre uma matéria anteriormente examinada, 

contudo, em planos mais estritos, ou superada pela simples ausência de controvérsia a seu 

respeito? Haveria espaço para o exame de matérias de mérito na execução? Aliás, há 

mérito na execução? Qual seria a técnica de cognição, também na seara da execução, a ser 

                                                      
26

 Distinguindo “certeza” de “segurança’’, CARLOS AURÉLIO MOTA DE SOUZA (Segurança jurídica e 

jurisprudência: um enfoque filosófico-jurídico. São Paulo: LTr, 1996, p. 26): “A segurança vem das leis 

firmes que o Estado promulga para o bem dos cidadãos e da sociedade; e a certeza do sujeito advém do 

conhecimento dessas leis, da valoração de seu conteúdo (...) A segurança se traduz objetivamente (Direito 

objetivo a priori), através das normas e instituições do sistema jurídico (...) Já a certeza do direito (como um 

posterius) se forma intelectivamente nos destinatários destas normas e instituições (...) Certeza é confiança 

em algo que a Segurança projeta em cada um de nós: a Segurança externa nos dá Certeza interna.” 
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utilizada para o enfrentamento e, eventualmente, o reconhecimento de matérias de ordem 

pública? 

Estes são apenas alguns dos questionamentos que, à luz do exame das diferentes 

latitudes e longitudes da cognição, suas técnicas e seus efeitos, confrontada com as 

diferentes espécies de execução em contexto com seus respectivos mecanismos de atuação 

processual das partes e do juiz, serão enfrentados no presente estudo. 

Afinal, como enfatizou JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA, é falsa a ideia de que 

efetividade do processo é incompatível com as técnicas predispostas no ordenamento, pois, 

ao contrário, a técnica bem aplicada pode constituir instrumento precioso a serviço da 

própria efetividade.  

Em arremate, a superação dos problemas clássicos do novo processo civil exige o 

manejo inteligente dos instrumentos técnicos, associado à ponderação dos valores sociais, 

políticos e econômicos em jogo.
27

 

Baseando-se no quanto sumariamente destacado acima, os seguintes 

questionamentos norteiam e justificam a razão de ser deste trabalho: 

(i) O que significa a atividade cognitiva do juiz e quais as modalidades de 

alcance horizontal e vertical ela pode apresentar? 

(ii) Quais os pontos que são objeto de cognição judicial? 

(iii) Há contraditório na execução?  

(iv) Há cognição na execução? 

(v) Há exame de mérito na execução? 

(vi) Qual a natureza da decisão que extingue a execução? 

(vii) Qual crise de certeza pode existir na execução? 

(viii) Qual a eficácia preclusiva no juízo exercido em execução? 

(ix) Qual o regime de preclusão e coisa julgada na execução; 

(x) Questões não apreciadas no processo de conhecimento, podem ser objeto 

de exame em sede de execução? 

(xi) É possível que, no campo da execução, o juiz exerça uma cognição mais 

profunda e/ou extensa sobre uma matéria anteriormente examinada, 

contudo, em planos mais estritos?  

                                                      
27

 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Efetividade do processo e técnica processual. In: Temas de direito 

processual. 6. série. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 17. 
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(xii) Qual seria a técnica de cognição, também na seara da execução, a ser 

utilizada para o enfrentamento e, eventualmente, o reconhecimento de 

matérias de ordem pública? 

(xiii) Quais matérias podem ser alegadas pelo executado em cada modalidade de 

execução (plano horizontal de cognição) e qual a profundidade em que 

elas podem ser examinadas pelo juiz (plano vertical de cognição)? 

 

Claramente não se pretende, todavia, formular uma resposta absoluta para todas 

estas questões, mas certamente lançar luz sobre esses temas tão interessantes é tarefa da 

qual nos incumbiremos de cumprir. 

 

1.2 Encadeamento dos conceitos de cognição, mérito e execução 

Ainda como forma de se apresentar o tema deste estudo de maneira a justificar a 

sua importância e, sobretudo, o pretexto de seu propósito, convém traçar breves linhas a 

respeito das três palavras-chave, por assim dizer, que encabeçam o seu título. 

O sumário deste trabalho já denuncia que a conceituação individualizada dos 

elementos formativos de sua nomenclatura será realizada em tópicos e capítulos próprios, 

reservados a cada um deles. 

Daí porque, ao menos por ora, será dispensado o exame mais aprofundado de suas 

definições, não se prescindindo das objetivas referências às suas respectivas características, 

mas com ênfase ao panorama de contextualização que seus significados, considerados em 

conjunto, representam como interessante matéria de estudo e, por consequência, de debates 

e problemáticas. 

Embora ainda não haja vasta ou exaustiva literatura dedicada exclusivamente ao 

tema da cognição, não há dúvidas de que se trata de assunto de extrema relevância no 

sistema processual, especialmente por representar a identidade do assim chamado mais 

evoluído e importante dos processos, que é o de conhecimento, ou cognitivo.
28

 

Notadamente, foi a obra de KAZUO WATANABE que se firmou como ponto de 

referência na doutrina nacional sobre o assunto, tratando a cognição a partir das acertadas 

premissas da efetividade da tutela do direito e da instrumentalidade do processo, 
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 CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, no prefácio da obra de KAZUO WATANABE, Da cognição..., p. 12. 
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integrando-se os dois planos em que se apresenta a ordem jurídica, planos estes 

concatenados no binômio direito-processo.
29

  

Afinal, se por considerável tempo se propugna por um processo que sirva de 

instrumento eficaz e eficiente para a tutela de direitos ou para a tutela de pessoas, certo é 

que a cognição, traduzida em atividade própria do Juiz como representante estatal, consiste 

em elemento indispensável para a consolidação de um sistema que tenha em vista o 

alcance de cediço escopo. 

Como pontuado por DINAMARCO, não há processo sem decisão e não há decisão 

sem conhecimento.
30

  

Nesta ordem de ideias, vale dizer que a cognição, além de elemento 

imprescindível, como dito, é, acima de tudo, o ponto inicial de toda a atividade 

jurisdicional que, por sua vez, produz efeitos dentro e fora do processo, repercutindo 

sobremaneira nos interesses e na vida prática do jurisdicionado. 

Seguindo neste mesmo percurso, é por meio da cognição que o juiz tomará 

conhecimento dos fatos deduzidos pelas partes em litígio, do respectivo enquadramento 

jurídico que, a princípio, por elas fora dado a tais fatos, das provas que evidenciem ou não 

a sua ocorrência para, assim, exercer a apreciação destes elementos dentro da ordem 

jurídica vigente de maneira a formar seu livre convencimento que, quando superadas 

questões excepcionais, revelará o julgamento do mérito da demanda. 

Por certo, às partes em juízo e à sociedade como um todo interessa saber qual a 

resposta que o Estado dará para determinada crise jurídica que justificou a sua provocação, 

instrumentalizada em um processo, de sorte que o exame do mérito de referida crise de 

direito material, com o acolhimento ou rejeição do pedido deduzido por autor ou réu, 

representa a síntese ideal desta resposta. 

E tamanha é a relevância deste ponto que, não por acaso, o sistema processual 

cuidou de distinguir situações em que há a análise do mérito da ação, daquelas em que isto 

não ocorre, havendo nítidas e bem definidas consequências entre essas duas possibilidades, 

e sobre as quais mais adiante serão feitas as oportunas considerações.  
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 Da cognição..., p. 107. 

30
 O conceito de mérito em processo civil. RePro, v. 34, São Paulo: Revista dos Tribunais, abr./jun. de 1984, 

p. 74. 
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Deste modo, uma vez exercida a cognição e proferida a decisão judicial formada a 

partir daí, com o julgamento do mérito da ação, evidente que deve o mesmo sistema prover 

mecanismos para que a tutela jurisdicional até então prestada realmente se afirme no plano 

prático, com a devida integração do bem jurídico em questão em favor daquele que, no 

processo, fora identificado como seu justo merecedor. 

E é neste momento que a execução se faz necessária sempre que o devedor não se 

dispuser a cumprir, por seus próprios atos, aquilo que foi decidido e, em essência, 

declarado pelo Estado em processo judicial. 

A execução, em seu âmago, reúne as atividades conjuntas para a realização de 

uma vontade concreta da lei e, portanto, caracteriza-se essencialmente em atos de ordem 

prática e de interferência direta ou reflexa na esfera jurídica do executado, tudo a fim de 

dar ao exequente aquilo que foi pedido e acolhido no processo, pois só quando houver a 

real concretização destes atos e a consequente satisfação do credor é que se poderia, enfim, 

falar no efetivo exaurimento da atividade jurisdicional. 

Dentro deste cenário é possível exercer um simples raciocínio lógico, qual seja, o 

de que a execução, no mais das vezes, exige um gasto de tempo precedente que lhe 

autorize e lhe dê legitimação.  

E como visto, esse tempo, em essência, é gasto justamente na cognição judicial, a 

conduzir à primeira ideia de que, bem por isso, não deveria existir ou se admitir nova 

despesa temporal no processo executivo, sob pena de se retroceder na marcha processual 

com medidas contraproducentes e prejudiciais à efetividade do processo. 

Por outro lado, é indiscutível que mesmo na fase de execução há situações em que 

o juiz é obrigado a dar pronunciamentos que vão muito além de meros despachos 

ordenatórios e, portanto, possuem eminente conteúdo decisório. Algumas dessas decisões 

têm base em elementos já identificados e examinados anteriormente, e outras são formadas 

por meio de cognição exercida, senão pela primeira vez sobre determinada matéria, mas 

com análise de elementos que possam denotar modificação dos fatos que haviam sido 

anteriormente apreciados, ou até mesmo por ocasião do maior ou menor grau de amplitude 

e profundidade em tenha se dado o anterior provimento jurisdicional. 

Todas estas considerações, por ora brevemente lançadas, demonstram o quão 

interessante e relevante é o encadeamento destes três caracteres processuais: cognição, 

mérito e execução; a demonstrar a pertinência de sua interpretação conjunta e sempre 
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interligada neste trabalho. E com isso, acredita-se ter o terreno bem preparado para o 

desenvolvimento das demais ideias que serão colocadas ao longo deste estudo. 
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6 CONCLUSÕES 

 

A título de encerramento, cabe apresentar as seguintes considerações conclusivas 

em atenção ao quanto foi exposto ao longo deste trabalho. 

(I) as crises de direito verificadas em razão das crises de cooperação demandam o 

exercício da função jurisdicional estatal, que, em resposta a estes fatos sociais, fornece, 

para cada caso, a solução aplicável conforme a vontade abstrata da lei; 

(II) entretanto, na maioria das vezes, a eficácia real decorrente da concretização da 

norma depende de atividades complementares para que seja realizada no plano prático, em 

razão da resistência ou mera inatividade de um sujeitos processuais, a configurar uma crise 

de adimplemento; 

(III) esse dado é comumente percebido nos casos em que o processo de 

conhecimento demanda uma sentença de natureza condenatória que, por si só, não tem o 

condão de proporcionar a cediça concretização da norma jurídica nela estabelecida; 

(IV) bem por isso, a tutela jurisdicional executiva, campo do direito processual 

onde se encontram previstas as normas destas “atividades complementares” se revela tão 

importante quanto a tutela jurisdicional de conhecimento. Em verdade, é extremamente 

necessária a existência de um sistema que permita o desenvolvimento natural e fluido 

destas duas modalidades de tutela para que, então, haja espaço para a efetiva prestação da 

tutela jurisdicional propriamente dita. Essa é uma premissa elementar para que se 

possibilite a realização do chamado processo de resultados, ambiente favorável para que 

ocorra a proteção concreta aos direitos e às pessoas; 

 (V) considerando essa necessidade, o sistema processual civil brasileiro evoluiu 

no arco da história tendo em vista esse ideal de unicidade, abandonando, com o passar dos 

anos e das reformas legislativas, o modelo que separava as fases de conhecimento e 

execução em compartimentos estanques e incomunicáveis; 

(VI) seguindo este trilho, enfraqueceu-se a concepção de que as atividades 

cognitivas do juiz seriam reservadas exclusivamente ao processo de conhecimento e, por 

outro lado, fortaleceu-se a noção de que, também na fase executiva, o juiz a todo instante é 

chamado a exercer atos de cognição destinados a considerar, analisar e valorar os dados 

constantes do processo, a representar a coordenação entre o direito e o processo na esteira 

de um plano lógico de raciocínio. Essa é a síntese que justifica a existência e utilização das 
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técnicas de cognição de maneira adequada aos escopos do processo, observando-se e 

coordenando-se o alcance da cognição horizontal (de amplitude, se parcial ou plena) e 

vertical (de profundidade, se sumária ou exauriente); 

(VII) constatada a existência da cognição judicial também na execução, verifica-

se que esse ato de inteligência pode recair sobre as condições da ação, pressupostos 

processuais e mérito, naturalmente observadas as especificidades destas questões no 

âmbito do processo de execução. Além disso, também há lugar para a prática de atos 

cognitivos mesmo sobre as atividades executivas complementares. Afinal, pode ocorrer 

que antes ou durante a execução, haja, modificação da situação jurídica que se apresentava 

quando da prolação da sentença, a ensejar a a possibilidade de novas atividades cognitivas 

do juiz que se entrelaçam e se inserem na fase executiva. Daí se questiona qual o grau de 

certeza sobre a vontade da lei que o sistema venha a exigir para que, então, se autorize a 

execução, e quais os modos e formas em que se admitiria a cognição mesmo depois de 

atingido cediço grau de certeza; 

(VIII)  logo, e também por força do modelo constitucional do processo, não 

restam dúvidas de que a fase de execução admite o exercício do contraditório pelas partes, 

havendo margens, inclusive, para a dedução de matérias que digam respeito ao direito 

material que embasa a execução. Embora o processo de execução não seja meio adequado 

de exercício de atividade cognitiva destinada a esclarecer determinada crise de certeza 

sobre o direito material, é seguro dizer que há, sim, cognição na execução, muitas vezes 

incidente sobre a própria relação substancial; 

(IX) na mesma linha, a possibilidade de o executado resistir e se defender de atos 

de invasão de esfera patrimonial, assim o fazendo por meio dos expedientes típicos 

previstos expressamente no sistema por força de lei ou em decorrência de construção 

doutrinária e jurisprudencial, obviamente não pode se confundir com a admissibilidade de 

medidas contraproducentes à marcha processual, eis que o fator tempo é intrínseco ao ideal 

de efetividade, pelo que deve se evitar o seu desperdício. Se a pretensão executiva for 

baseada em título judicial, isso significa que a relação jurídica de direito material que o 

originou foi previamente submetida à cognição. E tendo havido o trânsito em julgado da 

decisão que deu lugar ao título executivo, consideram-se superadas todas as questões 

substanciais anteriores, a justificar a impossibilidade de nova cognição sobre tais questões 

em razão da imutabilidade conferida à sentença, que impede a abertura de discussão sobre 

fatos anteriores que possam comprometer a existência do direito material. Todavia, é 
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possível que fatos posteriores à sentença venham a colocar em xeque a existência do 

direito nela reconhecido, daí porque o próprio sistema admite a possibilidade de se 

argumentar essas questões; 

(X)  há mérito na execução e ele é representado pela pretensão deduzida pelo 

exequente e que reclama pela tutela jurisdicional executiva, equivalente ao recebimento de 

um bem da vida. Em outra ponta, o executado pode se defender argumentando que o 

exequente não tem, substancialmente, direito a receber o bem postulado, que ele não tem 

direito a receber tudo quanto pede, ou que, processualmente, não há elementos que 

autorizam a deflagração das atividades executivas. Preferencialmente, a argumentação de 

defesas que se reportem ao direito substancial afirmado pelo exequente deve ser 

acompanhada de prova pré-constituída para esse fim; 

(XI) essas oposições do executado também contribuem para a caracterização e 

identificação do mérito (logo, das crises de certeza) da execução pois, mesmo nos casos 

em que se argumente questões de ordem processual, certo é que a defesa, uma vez 

analisada, terá seu mérito julgado. Igualmente, essas oposições contribuem para o 

exercício e a amplitude da atividade cognitiva do juiz na execução;  

(XII)  se houver exclusão de determinada matéria da cognição no processo 

executivo sem que, noutra banda, seja proporcionado ao executado alguma forma de 

defesa, haverá violação ao princípio do contraditório e à garantia constitucional do acesso 

à justiça; 

(XIII) nos casos em que inexiste módulo cognitivo exauriente previsto, prevalece 

a técnica de inversão do contraditório, em que o juiz aprecia mediante cognição sumária e 

libera eficácia executiva, prestigiando o comando normativo segundo o qual a execução se 

faz no interesse do exequente. A combinação das técnicas da cognição judicial exercidas 

na execução podem variar conforme a defesa formulada pelo executado e admitir a 

cognição exauriente. Nos embargos à execução a cognição será plena e exauriente. Na 

impugnação, será limitada e exauriente. Na exceção de pré-executividade, será plena e 

exauriente secundum eventum probationis. E no caso das petições supervenientes às 

modalidades típicas de defesa, será parcial e exauriente. Por seu turno, a liquidação é 

campo processual que admite a cognição parcial somente relacionada ao quanto 

estritamente necessário para suprir a liquidez faltante no preceito condenatório contido na 

sentença, admitindo-se a devida instrução (cognição exauriente) para este fim específico; 
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(XIV) o ato processual que resolve a execução é a sentença, assim entendida 

como providência final da cadeia fechada que se inicia por interesse do exequente, 

prossegue com os demais atos procedimentais até que, idealmente, seja alcançada a 

satisfação da sua pretensão, e se encerra quando o juiz a profere. A despeito de haver 

mérito na execução, a sentença que a extingue, todavia, não traz consigo uma tutela 

jurisdicional a qual já fora entregue ou, por algum motivo, não será mais necessária ou 

possível. Portanto, a sentença proferida na execução tem apenas o efeito processual de 

extinguir o processo. Nada obstante, a sentença que acolhe a defesa de mérito do 

executado tem, em seu conteúdo, o condão de desobriga-lo da prestação pleiteada pelo 

exequente, sendo apta a produzir a coisa julgada material. Afirma-se pela eficácia material 

e pela possibilidade de se conferir imutabilidade às sentenças que, acolhendo defesas 

substanciais formuladas na execução, resolvam e finalizem o processo, na medida em que 

restringir este resultado ao âmbito processual poderia representar solução contrária à visão 

instrumentalista. Assim, a sentença que acolhe os argumentos de mérito do executado terá 

não apenas a eficácia de impor a extinção do processo ou do módulo executivo, mas 

também valerá como declaração de inexistência do crédito, apta à formação da coisa 

julgada. Em sentido contrário, se a sentença rejeitar o mérito das alegações do executado, 

significa que o crédito exequendo foi declarado como existente, sendo certo que também 

essa decisão será imunizada pela coisa julgada; 

(XV) o próprio contraditório instaurado em face do exequente a fim de verificar 

se a obrigação exequenda foi ou não extinta, pode provocar cognição exauriente e 

concernente ao meritum causae, reportando-se ao pedido veiculado em procedimento 

cognitivo que culminou na formação do título ou em procedimento executivo autônomo. 

Com isso, também neste caso se verifica a presença dos requisitos caracterizadores de tais 

decisões como sentenças definitivas declaratórias da extinção da obrigação, aptas a formar 

a coisa julgada material;  

(XVI) repita-se, tal imunização se opera sobre a declaração da extinção da 

obrigação, mas não sobre sua existência, validade e eficácia. Se o executado não se 

defender ou o fizer de forma incompleta, a cognição sobre tais questões, consideradas 

prejudiciais, será sumária e, portanto, não será alcançada pela coisa julgada. De outra 

parte, se o executado lançar postulação de mérito e ela for rejeitada, formar-se-á coisa 

julgada sobre essa decisão de improcedência. Outrossim, o reconhecimento de determinada 

nulidade da execução não necessariamente resulta na extinção do processo ou do módulo 
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executivo, mas fulmina apenas os atos viciados e, se o caso, os atos seguintes que dele 

dependam. Sanado o vício processual, se assim for possível, a execução prossegue seu 

curso normal; 

(XVII) o motivo da maior amplitude dos embargos à execução, oponíveis como 

resistência à execução por título extrajudicial, decorre do fato de não ter havido um 

processo judicial antecedente e gerador deste título e que, por isso, não está protegido pelas 

preclusões, pela coisa julgada ou pela litispendência. Essa é a fundamental razão pela qual 

se admite que nos embargos de mérito à execução se possa alegar questões fundadas em 

fatos anteriores à formação do título, bem como se possa questionar a própria formação 

desse título sem limitações além daquelas que seriam impostas em um processo de 

conhecimento; 

(XVIII) admite-se a propositura de ação autônoma por parte do executado, a qual 

poderia se basear não apenas em vícios formais da execução, mas também em qualquer 

questão decidida com base em cognição sumária e no tocante a qualquer questão que não 

chegou a ser suscitada e apreciada. Admite-se a propositura de uma ação autônoma caso 

perdida a oportunidade de defesa típica pelo executado. E isto porque nestes casos não 

houve prévia cognição e nem declaração, não havendo o que ser coberto pela preclusão 

máxima, inexistindo efeitos substanciais projetados para fora do processo. Contudo, devem 

ser prestigiadas as formas típicas de defesa previstas no sistema; 

(XIX) tanto na execução de título extrajudicial quanto na de título judicial, 

admite-se a prova pré-constituída judicialmente, seja para o exequente, a fim de preencher 

certos requisitos da obrigação exequenda, seja para o executado, a fim de fundamentar sua 

resistência. Ressalva-se que este expediente não é cabível para suprir requisitos intrínsecos 

do título, limitando-se à caracterização de dois atributos da obrigação exequenda: a 

exigibilidade e a liquidez. Não se cria o título executivo em produção antecipada de 

provas, mas pode-se usá-la para complementar aqueles atributos faltantes à obrigação nele 

representada, ou para que o executado lastreie sua defesa; 

(XX) as decisões que dizem respeito às atividades executivas, apesar de algumas 

delas dizerem respeitos ao objeto litigioso, são fundadas em cognição sumária. Da mesma 

forma, há decisões que, embora fundadas em cognição exauriente não dizem respeito ao 

mérito, mas sim a aspectos situados no campo das condições da ação (a exemplo da 

proferida no incidente de desconsideração da personalidade jurídica). Nesse passo, 

acentua-se a íntima relação entre cognição exauriente e coisa julgada material, de modo 
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que só se admitiria a coisa julgada quando há contraditório, efetivo ou potencial e cognição 

exauriente. Por seu turno, o ato jurídico que resolve a liquidação tem natureza de sentença 

declaratória, sendo ato genuinamente cognitivo e que dá ensejo à coisa julgada material, 

salvo a decisão de cunho meramente terminativo. A conclusão de liquidação igual a zero 

tem esse caráter terminativo e não viola a coisa julgada material que se operou sobre a 

sentença liquidanda; 

(XXI) além disso, as diversas decisões proferidas em sede de execução se 

sujeitam à preclusão, com dimensão endoprocessual, quando não atacadas pelo respectivo 

recurso; 

(XXII) as questões de ordem pública processual transcendem a esfera de 

interesses das partes conflitantes, disciplinando relações que as envolvem, mas fazendo-o 

com atenção ao interesse da sociedade como um todo, ou ao interesse público. Contudo, 

sob o fundamento de um controle a ser exercido sobre as matérias de ordem pública, 

frequentemente tem se verificado o encerramento impróprio do processo e, como 

consequência, a realização de diversos julgamentos que não examinam o direito material 

submetido ao Judiciário e, portanto, que não atingem a função precípua e primordial do 

processo, que é a de resolver litígios e promover a pacificação social. A relevância das 

questões de ordem pública não pode gerar o efeito de dispensar o magistrado do seu exame 

desde logo, nem permitir que se profira decisão relegando sua análise para momento 

posterior ou, pior, permitir que se pratiquem retrocessos na marcha processual sob o 

pretexto de se examinar questões de ordem pública; 

(XXIII) não se pode admitir como normal e ideal a hipótese de determinado 

processo já em fase de execução ser extinto por força de uma questão de ordem pública 

que, há tempos, já seria possível de ser identificada e assim deveria ter sido declarada pelo 

magistrado no curso da fase de conhecimento. Além de ser cognoscível de ofício e de 

exame obrigatório, a afirmação de que as questões de ordem pública escapam à preclusão 

em quaisquer situações parece exagerada, pois esta ampla liberdade dada aos juízes de 

relegar o exame de importantes questões para momento posterior do procedimento mais 

atrapalha do que favorece o desenvolvimento regular do processo; 

(XXIV) o juiz deve dispor sobre as questões de ordem pública tão logo seja 

possível identificá-las no curso do processo, sendo certo que depois disso o tema se 

submete à disciplina recursal normal, de forma que sem recurso, a decisão preclui, o 

mesmo valendo para a fase executiva do processo. As questões de ordem pública, 
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sujeitam-se à preclusão caso tais matérias já tenham sido apreciadas anteriormente – na 

fase de conhecimento ou da própria execução – e a respectiva decisão judicial já tenha se 

consolidado na marcha temporal processual. 

Como alertado logo no início deste estudo, não se tratam aqui de conclusões 

absolutas, mesmo porque muitas delas remetem a temas que despertam entendimentos 

diversos os quais, aliás, foram registrados no corpo do trabalho. Sem prejuízo, damos por 

cumprida a tarefa de lançar luz sobre questões tão interessantes ao mesmo tempo em que 

destacamos a nossa opinião sobre cada uma delas. 
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