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1. INTRODUÇÃO AO TEMA
#çKƤ@ƤDáPN@C@ƤDKƤâHFçNƤC@Ƥ+DHƤ ƤCDƤ ƤçƤ#ĠCHFçƤCDƤ/NçBDOOçƤ#HâHJƤ
passou a considerar título executivo judicial “a sentença proferida no processo
civil que reconheça a existência da obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa
ou pagar quantia” (art. 475-N, I)2 O novo preceito substituiu a tradicional disposiĖçƤáçNK@PHâ@ƤODFQáCçƤ@ƤMQ@JƤĚƤPƦPQJçƤDSDBQPHâçƤIQCHBH@JƤb@ƤODáPDá@ƤBçáCDá@PĠNH@Ƥ
proferida no processo civil” (art. 584, I da primitiva redação do CPC). Dentre as
inúmeras controvérsias despertadas pela norma agora em vigor, uma delas, da
mais alta relevância, é a de saber se está subsumida a seu regime a sentença
que, julgando improcedente (parcial ou totalmente) pedido de declaração de inexistência de relação jurídica, reconhece a existência da obrigação do demandante
para com o demandado. A resposta negativa a essa indagação, amparada em visão conservadora da doutrina tradicional sobre títulos executivos, tem como principal argumento o de que, salvo quanto aos ônus sucumbenciais nelas fixados, as
1.
2.

Ministro do STF
O NOVO CPC, aprovado pela Lei 13.105/15, promoveu nova alteração desse dispositivo, que passou a ser
do seguinte teor: “Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os
artigos previstos neste Título: I – as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade
de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa”. Fundamentalmente, no que
interessa ao presente estudo, substituiu-se “existência” por “exigibilidade” da obrigação. Essa modificação, contudo, não compromete a tese aqui desenvolvida. É que a existência da obrigação é pressuposto
JĠFHBçƤC@ƤOQ@Ƥexigibilidade; e a exigibilidade, por sua vez, ressalvadas as obrigações sujeitas a termo ou
a condição suspensiva, é decorrência natural da sua existência, conforme, aliás, adiante se procurará
demonstrar (item IV).
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sentenças de improcedência não se revestem de automática força executiva em
favor do demandado, a não ser quando acompanhadas de sentença de procedência em pedido reconvencional. No presente estudo, o que se busca demonstrar é justamente o contrário.
2. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 475-N, I DO CPC
Conforme reconhecem fontes doutrinárias de alta qualificação3, a norma do
art. 475-N, I do CPC, introduzido pela Lei 11.232/05, visou a deixar assentado de
modo expresso o que já existia e fora percebido pela jurisprudência do STJ: há
sentenças proferidas no processo civil que, embora não possam ser qualificadas
BçKçƤBçáCDá@PĠNH@OƤDKƤODáPHCçƤDOPNHPç ƤBDNPHEHB@KƤHáPDFN@JKDáPDƤ@ƤDSHOPěáBH@ƤC@Ƥ
obrigação, exaurindo, portanto, a atividade cognitiva, cuja repetição seria, por
isso mesmo, desnecessária por absoluta inutilidade, até porque não poderia ter
outro resultado senão o de reafirmar o que já foi proclamado pelo provimento
anterior. Tais sentenças são, portanto, dotadas de imediata eficácia executiva4, o
MQDƤEçHƤ@OOHKƤIQOPHEHB@CçƤáçƤ23*ƤDKƤ@BĠNCĖçƤCDƤKHáG@ƤNDJ@PçNH@
“Conforme assinalado anteriormente, ao legislador ordinário não é
dado negar executividade a norma jurídica concreta, certificada por
sentença, se nela estiverem presentes todos os elementos identificadores da obrigação (sujeitos, prestação, liquidez, exigibilidade),
pois isso representaria atentado ao direito constitucional à tutela
executiva, que é inerente e complemento necessário do direito de
ação. Tutela jurisdicional que se limitasse à cognição, sem as medidas complementares necessárias para ajustar os fatos ao direito
declarado na sentença, seria tutela incompleta. E, se a norma jurídica individualizada está definida, de modo completo, por sentença,
áĖçƤGĔƤN@UĖçƤ@JFQK@ ƤJĠFHB@ƤçQƤIQNƦCHB@ ƤL@N@ƤOQAKDPě J@ Ƥ@áPDOƤC@Ƥ

3.

4.
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CARNEIRO, Athos Gusmão. Cumprimento da sentença civil, RJ: Forense, 2007, p. 86; THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, volume II, 47a. ed., RJ: Forense, 2.012, p. 74; DIDIER JR., Fredie;
CUNHA, Leonardo José Carneiro da; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA: Rafael. Curso de Direito Processual Civil
– Execução, vol. 5, 2ª ed., Salvador: Ed. Podium, p. 159; CALMON, Petrônio. Sentença e títulos executivos
judiciais, apud: A nova execução de títulos judiciais, obra coletiva, coordenadores Sérgio Renault e Pierpaolo Bottini, SP: Saraiva, 2006, p.100; KNIJNIK, Danilo. A nova execução, obra coletiva, coord. Carlos Alberto
Alvaro de Oliveira, RJ;Forense, 2006, p. 169.
Nesse sentido foram os precedentes da 1ª Turma, no ano de 2004, (v.g: REsp 588.202, 1ª Turma, DJ de
25.02.04 e REsp 614.577, 1ª Turma, DJ de 03.05.04, ambos de minha relatoria), que foram depois adotados
pela 2ª Turma (v.g.: REsp 602.469, Min. Castro Meira, DJ de 31.08.07) e pela 1ª Seção (v.g.: EResp 502.618, Min.
João Otávio de Noronha, DJ de 01/07/05 e EResp 609.266, de minha relatoria, DJ de 11.09.06), inclusive em
regime de recurso representativo de controvérsia (REsp 1.114.404, 1ª Seção, 1ª Seção, Min. Mauro Campbell
Marques, DJ de 01.03.10), tendo servido de fundamento para a edição da Súmula 461/STJ (“O contribuinte
LçCDƤçLP@NƤLçNƤNDBDADN ƤLçNƤKDHçƤCDƤLNDB@PĠNHçƤçQƤLçNƤBçKLDáO@Ėç ƤçƤHáCĚAHPçƤPNHAQPĔNHçƤBDNPHEHB@CçƤLçNƤ
ODáPDá@ƤCDBJ@N@PĠNH@ƤPN@áOHP@C@ƤDKƤIQJF@Cçp 
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execução, a um segundo juízo de certificação, até porque a nova
sentença não poderia chegar a resultado diferente do da anterior,
sob pena de comprometimento da garantia da coisa julgada, assegurada constitucionalmente. Instaurar a cognição sem oferecer às
partes e principalmente ao juiz outra alternativa de resultado que
não um já prefixado representaria atividade meramente burocrática
e desnecessária, que poderia receber qualquer outro qualificativo, menos o de jurisdicional. Portanto, repetimos: não há como
negar executividade à sentença que contenha definição completa
de norma jurídica individualizada, com as características acima assinaladas. Talvez tenha sido esta a razão pela qual o legislador de
1973, que incluiu o parágrafo único do artigo 4º do CPC, não tenha
NDLNçCQUHCçƤáçƤáçâçƤ#ĠCHFçƤ@ƤáçNK@ƤCçƤ@NPƤƤCçƤ#/#ƤCDƤ

)áPDNLNDP@ĖçƤOHOPDKĔPHB@ƤCçƤ#ĠCHFç ƤDOLDBH@JKDáPDƤCDLçHOƤC@OƤNDEçNK@OƤMQDƤ
lhe foram impostas a partir de 1994, permite que se vá mais longe. Imagine-se
ODáPDá@ƤMQD ƤDKƤ@ĖçƤCDBJ@N@PĠNH@ ƤCDEHá@ ƤBçKƤEçN@ƤCDƤBçHO@ƤIQJF@C@ ƤMQDƤ@Ƥ
entrega de certa quantia de Pedro para Paulo foi a título de mútuo, e não de
doação, e que o prazo para devolvê-la deve ocorrer (ou já ocorreu) em deterKHá@C@ƤC@P@ƤçQƤMQDƤ@ƤçBQL@ĖçƤCçƤHKĠâDJƤCDƤ*ç@á@ƤLçNƤ,@NH@ƤáĖçƤĚƤ@ƤPƦPQJçƤCDƤ
comodato, mas de locação, e que o valor mensal do aluguel é de R$ 300, 00, pagáveis no dia 30 de cada mês. Há, em tal sentença, como se percebe, definição de
norma jurídica individualizada, contendo obrigação de pagar quantia certa. Se a
definição dessa mesma norma estivesse representada em documento particular
assinado pelas partes e por duas testemunhas, ela constituiria título executivo,
nos termos do inciso II, do art. 585 do CPC. Igualmente, se a definição decorresse
de documento firmado perante tabelião. Também teria força executiva se tivesse
sido definida por autocomposição (transação) referendada pelo Ministério PúbliBç ƤçQƤLDJ@Ƥ$DEDáOĠNH@Ƥ/ĥAJHB@ƤçQ Ƥ@HáC@ ƤLDJçOƤ@CâçF@CçOƤCçOƤPN@áO@PçNDOƤ.N@ Ƥ
nos exemplos dados, a norma individualizada e a relação jurídica correspondente têm grau de certeza muito mais elevado: elas foram definidas em processo
de que participaram não apenas as partes, mas também os seus advogados, e,
OçANDPQCç Ƥ çƤ LNĠLNHçƤ %OP@Cç IQHU Ƥ C@áCçƤ @çƤ @PçƤ BDNPDU@Ƥ çEHBH@JƤ -DOO@OƤ BHNBQáOtâncias, negar força de título executivo a esta espécie de sentença seria atentar
BçáPN@ƤçƤOHOPDK@ƤLNçBDOOQ@J ƤOQ@ƤJĠFHB@ƤDƤçOƤâ@JçNDOƤáDJDƤBçáO@FN@CçO5.
3. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA EM AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA
A linha de fundamentação acima referida, sobre a natural executividade das
sentenças que afirmam a existência de obrigação, não é incompatível com sentenças
5.

REsp 614.577, 1ª Turma, DJ de 03.05.04
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CDƤHKLNçBDCěáBH@ Ƥá@ƤGHLĠPDODƤ@FçN@Ƥ@âDáP@C@Ƥ/DJçƤBçáPNĔNHçƤ#çKƤDEDHPç ƤOD Ƥ@çƤ
julgar improcedente o pedido de declaração de inexistência da relação jurídica
obrigacional, a sentença o faz sob o fundamento de que existe a obrigação negada
pelo demandante, o que daí decorre é o exaurimento da atividade de certificação
(= tutela cognitiva). É que dessa sentença resultam afirmados os elementos essenciais da relação obrigacional, inclusive no que se refere aos sujeitos que a integram
e à natureza e à exigibilidade da prestação. Nada mais resta a certificar, a não
ser, eventualmente, o valor devido, o que é irrelevante, já que pode ser apurado
em incidente de liquidação. Ora, essa sentença, como toda a sentença de mérito,
tem eficácia de lei entre as partes (CPC, art. 468) e, transitada em julgado, torna-se
imutável e indiscutível (CPC, art. 467), ficando a matéria decidida acobertada por
preclusão, nesse ou em qualquer outro processo (CPC, art. 471), salvo em ação resBHOĠNH@ ƤODƤEçNƤçƤB@OçƤþƤDMQHâçB@CçƤçƤN@BHçBƦáHçƤhƤMQDƤēOƤâDUDOƤBçK@áC@ Ƥ@çƤKDáçOƤ
implicitamente, certas afirmações em doutrina e jurisprudência –, de que somente
as sentenças de procedência têm a força de preceito e podem se revestir da imutabilidade da coisa julgada. Também as de improcedência têm tais propriedades, e as
PěKƤDKƤHCěáPHBçƤFN@QƤCDƤHáPDáOHC@CDƤ3@KAĚKƤDJ@OƤOĖç ƤBçKçƤĚƤáçPĠNHç ƤODáPDá@OƤ
CDƤ@BDNP@KDáPçƤ%HO Ƥ@ƤLNçLĠOHPç Ƥ@ƤJHĖçƤCHCĔPHB@ƤCDƤ#ĕáCHCçƤ$Há@K@NBç
“Na realidade, o que mais comumente ocorre no processo de conhecimento é que o juiz não decide somente a demanda do autor,
mas as demandas contrapostas das partes. Ao ofertar a resposta à
inicial, o réu apresenta também a sua demanda, que ordinariamente consiste na pretensão à rejeição da demanda do autor (...). O
autor pediu a condenação do réu a pagar, o réu pede a declaração
de que nada deve (improcedência da demanda do autor) – eis as
demandas contrapostas. A tutela jurisdicional será deferida, pela
sentença de mérito, àquele cuja pretensão for acolhida pelo juiz
(procedência ou improcedência da demanda inicial, ou ‘da ação’,
como se costuma dizer)”6.

4. DEVER DE PRESTAR COMO INERENTE À RELAÇÃO JURÍDICA
Caberia perguntar, assim, que outra utilidade ou finalidade poderia ter, em
casos como o descrito, uma nova ação cognitiva que viesse a ser movida pelo
credor, cujo direito já está reconhecido e certificado de modo integral e irreversível na demanda contra ele proposta. Nenhuma, pois a sentença não poderia, sob
pena de ofensa à coisa julgada, ter outro resultado que não o de, novamente, reconhecer a existência da obrigação. O único acréscimo que dela poderia resultar
seria o de um ritualístico e sacramental “eu condeno a pagar”, ou “a dar”, ou “a
6.
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DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil, vol. III, SP: Malheiros,
2001, p. 195.
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fazer”, o que, além de não poder ser negado pelo juiz, é inteiramente dispenOĔâDJƤ1D@JKDáPD ƤçƤCDâDNƤCDƤLNDOP@NƤĚƤBçKLçáDáPDƤDOODáBH@JƤC@ƤLNĠLNH@ƤáçNK@Ƥ
jurídica, por se tratar da conseqüência (= sanção) que decorre natural e automaticamente do descumprimento da obrigação, dispensando, por isso mesmo,
MQ@JMQDNƤHáPDNKDCH@ĖçƤbBçáCDá@PĠNH@pƤLçNƤL@NPDƤCçƤ*QCHBHĔNHçƤþƤçƤMQDƤPHâDKçOƤ
oportunidade de sustentar em sede doutrinária7, em passagem citada no julgado
já referido, que tomamos a liberdade de reproduzir:
Com efeito, a sanção jurídica, assim considerada a reação do direiPçƤēƤHáçAODNâĕáBH@ƤçQƤēƤâHçJ@ĖçƤC@OƤOQ@OƤáçNK@O ƤáĖçƤOĠƤDOPĔƤLNDvista no preceito normativo, como também constitui um dos seus
elementos essenciais, o da perinorma (ou norma secundária), cujo
CDOPHá@PĔNHçƤĚƤçƤĠNFĖçƤDOP@P@JƤDáB@NNDF@CçƤCDƤLNDOP@NƤIQNHOCHĖçƤ?.Ƥ
que se chama de sanção’, diz Bobbio, ‘outra coisa não é senão o
comportamento que o juiz deve ter em uma determinada circunstância’ (Norberto Bobbio, Teoria General de Derecho, tradução de
Jorge Guerrero R., 2a ed., Santa Fe de Bogota, Colombia, Temis, 1992,
p. 125). Atribuir ao lesado a faculdade de exigir a prestação jurisCHBHçá@JƤĚ ƤLçNP@áPç ƤMQ@JHC@CDƤHáDNDáPDƤēƤLNĠLNH@ƤáçNK@ƤIQNƦCHB@Ƥ
É justamente essa atributividade ou, como preferem alguns, esse
autorizamento (Goffredo Telles Júnior, Direito Quântico, São Paulo,
Ed. Max Limound, p. 263), a mais marcante diferença entre a norma
jurídica e as outras normas de conduta: ‘a essência específica da
norma jurídica é o autorizamento, porque o que compete a ela
é autorizar ou não o uso dessa faculdade de reação do lesado.
A norma jurídica autoriza que o lesado pela violação exija o seu
cumprimento ou a reparação pelo mal causado’ (Maria Helena Diniz, Compêndio de Introdução à Ciência do Direito, 8ª ed., São Paulo,
Saraiva, 1995, p. 341). ‘A norma jurídica permite que o lesado pela
violação dela exija o cumprimento dela’, escreveu Goffredo Telles Júnior, acrescentando: ‘em virtude do autorizamento, o lesado
pode, com fundamento jurídico, completar sua interação com quem
çƤLNDIQCHBçQƤ!LĠOƤ@Ƥação violadoraƤC@ƤáçNK@ƤIQNƦCHB@ Ƥ@ƤLNĠLNH@Ƥ
norma violada autoriza e permite a reação competente’ (Goffredo
Telles Júnior, Direito Quântico, cit., p. 263). Esse é, aliás, o elemento
distintivo por excelência entre a norma jurídica e as demais normas de conduta: a aptidão para atribuir ao lesado a faculdade de
exigir o seu cumprimento forçado. Segundo a lição clássica de Luis
Recasens Siches, ‘en el Derecho, cabalmente la posibilidad predePDNKHá@C@Ƥ CDƤ DO@Ƥ DIDBQBHĠáƤ EçNU@C@ Ƥ CDƤ J@Ƥ HKLçOHBHĠáƤ HáDSçN@AJDƤ
de lo determinado en el precepto jurídico, incluso por medio de

7Ƥ

9!5!2#å) Ƥ3DçNHƤ!JAHáçƤ#çKDáPĔNHçOƤ@çƤ#ĠCHFçƤCDƤ/NçBDOOçƤ#HâHJ ƤâçJƤ ƤƴƤDC Ƥ13
2003, p. 194-199; Sentenças declaratĠNH@s, sentenças condenatórias e eficácia executiva dos julgados, Revista
de Processo – Repro 109:45.
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LçCDNƤEƦOHBç ƤBçáOPHPQTDƤQáƤHáFNDCHDáPDƤDODáBH@JƤCDƤĚOPDƤ+@ƤO@áBHĠáƤ
IQNƦCHB@ ƤBçKçƤDIDBQBHĠáƤEçNU@C@ƤCDƤJ@ƤBçáCQBP@ƤK@áC@C@ƤDáƤDJƤLNDBDLPçƤ ƤçƤBçKçƤDIDBQBHĠáƤEçNU@C@ƤCDƤQá@ƤBçáCQP@ƤOQBDCĔáD@ƤCDƤ
NDL@N@BHĠáƤçƤBçKLDáO@BHĠá ƤçƤBçKçƤNDPNHAQBHĠáƤCDƤQá@ƤHáEN@BBHĠáƤ
consumada ya irremediable – pena – constituye un elemento esencial de la norma jurídica’ (Luis Recasens Siches, Estudios de Filosofía
del Derecho, Barcelona, Bosch Casa Editorial, 1936, p. 128. No mesmo
sentido: Maria Helena Diniz, Compêndio, cit., p. 341).

þƤDMQƦâçBç ƤLçNP@áPç Ƥ@EHNK@NƤMQDƤ@ƤODáPDá@ƤBçáCDá@PĠNH@ ƤçQƤçQPN@ƤODáPDáça qualquer, é constitutiva da sanção ou do estado de sujeição aos atos de execução forçada. Não é esta, conseqüentemente, a justificação para a força executiva
dessa espécie de sentença. Sua executividade decorre, isto sim, da circunstância
de se tratar de sentença que traz identificação completa de uma norma jurídica
individualizada, que, por sua vez, tem em si, conforme se viu, a força de autorizar
a pretensão à tutela jurisdicional. Se há ‘identificação completa’ da norma individualizada é porque a fase cognitiva está integralmente atendida, de modo que a
tutela jurisdicional autorizada para a situação é a executiva”.
Em outras palavras: se já está judicialmente reconhecido que a obrigação
existe e está vencida, o dever da entrega da correspondente prestação é decorrência natural e necessária, prescindindo de nova intermediação judicial para
que isso ocorra. Não fosse assim, não haveria como justificar a força executiva
dos títulos extrajudiciais.
5. A TUTELA DA POSIÇÃO JURÍDICA DO DEMANDADO COMO DECORRÊNCIA
NATURAL DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DE
RECONVENÇÃO
Em demandas em que busca provimento judicial para certificar a existência
ou a inexistência de uma relação jurídica obrigacional, a procedência e a improcedência do pedido representam o verso e o reverso inseparáveis da mesma
moeda. O julgamento de mérito importará necessariamente um juízo de certeza
sobre a existência ou sobre a inexistência da obrigação, sendo que, em qualquer
dos casos, a sentença terá eficácia preceitual para as partes, como verdadeira
norma individualizada (“lei entre as partes”) e, transitando em julgado, será imutável e indiscutível. Quando improcedente, conferirá, portanto, tutela jurisdicional
em favor do demandado, independentemente de reconvenção. Aliás, em alguns
casos, a norma processual deixa expresso esse potencial efeito dúplice, sendo
DSDKLJçOƤHáDMQƦâçBçOƤ@OƤODáPDá@OƤCDƤKĚNHPçƤDKƤ@ĢDOƤLçOODOOĠNH@OƤ#/# Ƥ@NPƤ
920), em ações de consignação em pagamento (CPC, art. 899, § 2º) e em ações de
prestação de contas (CPC, art.918).
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A reconvenção, como é sabido, somente se presta para decidir outra causa,
fundada em relação jurídica de direito material distinta, que, embora conexa com
a da ação principal (CPC, art. 315), com ela não se confunde. Conforme assinalou
Pontes de Miranda, “a pretensão, ou a ação, que é objeto da reconvenção, tem
de ser diferente da que é exercida na ação contra o réu”8. E conclui, mais adiante,
em exemplo que retrata, mutatis mutandis, a
OHPQ@ĖçƤ@MQHƤDS@KHá@C@ƤbOD ƤBçáPN@Ƥ@ĖçƤCDBJ@N@PĠNH@ƤLçOHPHâ@ ƤçƤNĚQ ƤCDEDádendo-se, pede a declaração negativa, não há reconvenção”9. Não é outra a lição
de Barbosa Moreira, que, ao tratar do interesse processual em reconvir, assevera:
“Este requisito falta sempre que a matéria possa ser alegada, com
idêntico efeito prático, em contestação. Por exemplo: não se pode
reconvir para pedir simplesmente a declaração de inexistência do
mesmo direito postulado na ação originária”10.

Em circunstâncias como essa, a falta de interesse jurídico em reconvir está,
pois, justamente nisso: a sentença de mérito julga a controvérsia inteiramente e,
sendo de improcedência, confere ao demandado a tutela jurídica de que necessita, com o mesmo efeito prático da reconvenção.
6. CONCLUSÃO.
Do exposto se conclui, portanto, que o art. 475-N, I do CPC, segundo o qual é
título executivo judicial “a sentença proferida no processo civil que reconheça a
existência da obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa ou pagar quantia”, se
aplica também às sentenças que, julgando improcedente (parcial ou totalmente)
o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica obrigacional, reconhecem a existência da obrigação do demandante para com o demandado. Atentos
doutrinadores perceberam esse fenômeno11, que recentemente ganhou o aval da
jurisprudência do STJ, em julgamento sob o regime do art. 543-C do CPC12.
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