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RESUMO 

 

Trata-se, genericamente, de estudo sobre o instituto das astreintes, em especial, de sua 

natureza jurídica, função, finalidade, forma de aplicação pelo juiz, evolução e 

aperfeiçoamento no Direito Processual Civil brasileiro, com enfoque para a possibilidade, ou 

não, de sua limitação ao valor da obrigação principal perseguida em juízo, em favor do 

devedor recalcitrante, sob o argumento de enriquecimento sem causa do credor da obrigação, 

cuja elaboração se firmou mediante abordagem descritiva e analítica do instituto, fundada em 

fontes eminentemente bibliográficas, tais como livros e artigos, mas com frequente 

recorrência a leis e jurisprudência, tendo-se, ao final, chegado à conclusão de que, em razão 

da própria natureza jurídica da multa cominatória e sob pena de se desvirtuar a sua 

finalidade, bem como de se conferir interpretação e aplicação inconstitucional ao instituto, 

sem contar os indevidos prejuízos causados ao credor, seria ilegítima a decisão judicial que, a 

despeito de qualquer alteração na situação de fato que deu ensejo à sua cominação, determina 

a redução ao valor da obrigação principal do montante alcançado pela astreinte durante todo 

o período em que incidiu regularmente no processo. 

 

Palavras-chave: Astreintes. Natureza jurídica. Aplicação. Finalidades. Credor. Devedor. 

Limitação. Redução. Obrigação. Impossibilidade. Enriquecimento sem causa. Inocorrência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This work, generally, is about the study of the institute of astreintes, in particular, its legal 

nature, function, purpose, application form by the Judge, evolution and improvement in the 

Brazilian Civil Procedure, focusing on the possibility, or not, its limitation to the amount of 

the principal obligation pursued in court in favor of the recalcitrant debtor, on the grounds of 

unjust enrichment of the creditor of the obligation whose preparation was signed by 

descriptive and analytical approach of the institute, founded in eminently bibliographical 

sources, such as books and articles, but with frequent recurrence to laws and jurisprudence, 

having, at the end, come to the conclusion that, due to the legal nature of the penalty payment 

and failing yo distort its purpose, and to give interpretation and application unconstitucional 

the institute, not counting under burden on the creditor would be illegitimate judicial 

decision, despite any change in the fact situation that gave rise to its sanction, determines 

reducing the amount of the principal obligation of the  entire period in which regularly 

covered in the process. 

 

Key-words: Astreintes. Legal nature. Application. Purposes. Debt. Debtor. Creditor. Limit. 

Reduction. Obligation. Impossibility. Unjust enrichment. Non-occurence. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No Processo Civil brasileiro, historicamente sempre houve dificuldade em se 

garantir a obtenção da tutela específica ao credor de obrigação de fazer, não fazer ou entregar 

coisa distinta de dinheiro, primando-se sempre pela sua conversão em perdas e danos acaso 

se constatasse o inadimplemento do devedor. 

De fato, a praxis processual, no Direito brasileiro, mostra que é sensivelmente 

mais fácil condenar alguém ao pagamento de certa quantia em dinheiro do que coagir 

qualquer pessoa a prestar um fato, seja a fazer seja a deixar de fazer alguma coisa. A toda 

evidência, os mecanismos processuais sempre foram mais eficazes quando destinados a 

facilitar a constrição judicial sobre o patrimônio do devedor, o que justifica inclusive o 

estímulo que sempre se deu à conversão da obrigação em perdas e danos quando se 

vislumbrava o mínimo sinal de inadimplemento. 

A despeito do manifesto interesse do credor no cumprimento in natura da 

obrigação, é dizer, tal qual ela havia sido acordada ou imposta originariamente no plano do 

direito material, a opção de cumprir ou não a obrigação assumida junto ao credor 

apresentava-se como uma espécie de direito do devedor, que acabava por escolher comprar o 

seu dever e liberar-se de sua obrigação, bastando, para isso, que arcasse com o pagamento de 

alguma quantia, como se toda prestação, de fato, pudesse ser convertida em dinheiro. 

Isto se dava em razão das influências do pensamento preconizado pelo Estado 

Liberal do final do século XIX e início do século XX, que, preservando, ao máximo, a 

liberdade e a intangibilidade da vontade do indivíduo, apoiava-se nas premissas da nemo 

praecise potest cogi ad factum (ninguém pode ser obrigado a fazer aquilo que não quer) e de 

que toda prestação seria passível de conversão em dinheiro. 

O exacerbado valor que se dava à liberdade humana acabava por considerá-la 

intangível e redundava na impossibilidade de o Estado-Juiz compelir alguém a fazer algo sob 

pena da adoção de qualquer medida de coerção, o que, consequentemente, implicava na 

inevitabilidade da conversão da obrigação em perdas e danos, sempre que se verificasse a 

resistência do devedor para lhe dar cumprimento. 

Ultrapassado tal pensamento, haja vista a sua impropriedade frente aos anseios da 

sociedade, tornava-se premente a imposição da tutela específica, tanto é que, gradativa e 

pontualmente, o ordenamento jurídico brasileiro foi se adequando à mitigação do preceito 

que pregava a intangibilidade da vontade humana. 
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A Lei Federal n°. 8.952/1994, que alterou mais de 100 (cem) artigos do Código 

de Processo Civil, notadamente o seu artigo 461, foi responsável por implementar, de uma 

forma geral, mecanismos eficazes para a consecução da tutela específica dos direitos que 

reclamavam o cumprimento de obrigações de fazer e não fazer, provocando a positivação de 

uma verdadeira subversão de valores, somente se admitindo o não cumprimento da tutela 

específica acaso o credor requeresse o ressarcimento pecuniário ou quando impossível o seu 

cumprimento na forma originária. 

O direito, que antes assistia ao devedor, agora integrava, prioritariamente, a 

esfera de prerrogativas do credor, sendo ele o único sujeito da relação obrigacional capaz de 

optar pelo cumprimento do dever ou pela sua conversão em perdas e danos. 

Contrapondo-se aos antigos ideais liberais de intangibilidade da vontade humana, 

estabeleceu-se, na lei processual brasileira, evidentemente em decorrência dos influxos 

constitucionais, o princípio da primazia da tutela específica das obrigações de fazer e não 

fazer, segundo o qual o juiz não só poderia, como deveria garantir ao credor a entrega do bem 

da vida perseguido judicialmente, mesmo que, para isso, fosse necessário constranger a 

vontade do devedor para o fiel cumprimento da obrigação, tal qual reclamada pelo direito 

material. 

Anos mais tarde, tendo em vista a boa receptividade da alteração promovida no 

artigo 461 do Código de Processo Civil, a Lei n°. 10.444/2002 estendeu às obrigações de 

entregar coisa distinta de dinheiro os mesmos mecanismos de realização do exato bem da 

vida perseguido em juízo, priorizando-se também a tutela específica em detrimento do 

ressarcimento pecuniário em caso de descumprimento da obrigação pelo devedor. 

Criou-se, portanto, um sistema bastante eficaz para garantir o cumprimento da 

tutela específica pelo devedor de obrigação de fazer, não fazer ou de entregar coisa distinta 

de dinheiro, quando consubstanciadas em título executivo judicial. 

Os artigos 461 e 461-A do Código de Processo Civil, visando à máxima 

consecução da tutela específica ou, pelo menos, a obtenção do resultado prático equivalente, 

garantem aos juízes plena capacidade de recorrer a quaisquer meios que julguem adequados 

para coibir o devedor a cumprir a obrigação em sua forma originária. Trata-se do Poder Geral 

de Efetivação do Magistrado, previsto, especificamente, no §5°, do artigo 461 e reiterado no 

§3°, do artigo 461-A, ambos do CPC. 
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Dentre todos os meios processuais de se coibir o devedor ao cumprimento da 

obrigação na sua forma específica, o mais utilizado tem sido, sem dúvidas, a multa 

cominatória, que tem seu valor e periodicidade arbitrados segundo o livre critério do 

magistrado, conforme a urgência e necessidade de cada caso concreto e segundo critérios de 

suficiência e compatibilidade. 

A fixação do valor da multa deve obedecer aos critérios de razoabilidade do 

magistrado, ostentando um valor tal que provoque no devedor, pelo menos, o temor pelas 

consequências que advenham do descumprimento da obrigação, sem, no entanto, mostrar-se 

em um patamar tão alto que gere no credor apenas o desejo de receber a multa, esquecendo-

se da obrigação específica. 

A multa cominatória é, hoje, medida coercitiva prevista expressamente no 

ordenamento jurídico brasileiro e pode, no decorrer do processo, ser arbitrada pelo juiz com o 

intuito de compelir o devedor de uma obrigação de fazer, não fazer ou entregar coisa distinta 

de dinheiro ao cumprimento da prestação pela qual se obrigou ou a ele imposta por lei. 

A utilidade da multa pecuniária está diretamente relacionada à sua capacidade de 

gerar uma espécie de pressão psicológica no devedor, de tal modo que ele seja convencido e, 

por isso mesmo, prefira cumprir a obrigação exatamente da forma assumida junto ao credor a 

resistir injustificadamente à satisfação da tutela específica. 

Não só a simples previsão legislativa permissiva do arbitramento de multa como 

meio de coerção do devedor, mas também a sua possibilidade de alteração, a qualquer tempo, 

pelo magistrado, sempre que a julgar excessiva ou insuficiente, influi obviamente no grau de 

efetividade de tal mecanismo. 

De uma breve análise deste instituto processual, pode-se afirmar que a potencial 

efetividade da multa está intima e diretamente relacionada à sua capacidade de “persuadir” o 

devedor ao cumprimento da obrigação na forma específica. 

Quanto mais a multa gerar no psicológico do devedor o temor pelo 

descumprimento da obrigação e, assim, estimular a entrega do bem da vida ao credor, mais 

efetiva ela será, obviamente que sem fugir aos padrões da razoabilidade, devendo o 

magistrado atentar para a adequação, necessidade e proporcionalidade do valor e da 

periodicidade da multa, o que certamente dependerá da análise de cada caso concreto. 

É com base no princípio da razoabilidade que inúmeros tribunais locais e, 

sobretudo, o Superior Tribunal de Justiça vêm sedimentando entendimento de que deve ser 

minorado o montante alcançado pela incidência da multa sempre que tal importância 
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ultrapassar o valor da própria obrigação, considerando que, nestes casos, há um 

desvirtuamento da função da multa cominatória, uma vez que, desinteressando-se pelo 

cumprimento da obrigação originária, nasce para o credor o desejo pela inadimplência do 

devedor, configurando-se tal situação no enriquecimento indevido do beneficiário da multa. 

O escopo do presente trabalho consiste, justamente, no estudo acerca da 

mitigação da efetividade da multa cominatória quando minorada sob o argumento de 

enriquecimento indevido da parte a quem aproveita. 

Embora sejam mencionados, não se enfrentará, aqui, os casos em que o valor da 

multa, individualmente considerado, seja mais atrativo ao credor do que a própria tutela 

específica, mas sim dos casos em que o seu montante, oriundo do somatório de várias multas 

incididas regularmente a partir da recalcitrância do devedor, atinja um valor até mesmo 

superior do que o da própria obrigação originária, justamente com o intuito de aferir a 

possibilidade ou não de o credor fazer jus ao recebimento de todo o montante integralizado 

pela multa, independentemente das proporções que tenha alcançado. 

Este trabalho se ocupará de aferir a legitimidade da decisão do magistrado que, 

depois de muito tempo de resistência do devedor, revisando o valor da multa, minora o 

montante alcançado, ainda que tenha regularmente incidido por um considerável lapso 

temporal em razão da própria obstinação do devedor. 

A questão cinge-se em saber se tal situação redunda, ou não, no enriquecimento 

indevido do credor. Caso positivo, acertado é o entendimento jurisprudencial; por outro lado, 

caso negativo, a minoração deve ser considerada indevida, representando, em verdade, 

equivocado apoio do Judiciário ao não cumprimento da obrigação específica, furtando a 

efetividade que deveria ser intrínseca à multa cominatória e, em última instância, ferindo até 

mesmo o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional. 

Em caso negativo, chegar-se-á à conclusão de que a minoração do montante 

alcançado pela multa, até que se adeque a valor compatível com o da obrigação originária, 

representa, na prática, má aplicação deste instrumento processual, uma vez que, neste caso, o 

devedor estará sendo incentivado a não cumprir a obrigação assumida perante o credor, 

mormente quando se tratar de casos em que seja de pequena monta o equivalente em dinheiro 

da obrigação, já que, muito embora insista em não a cumprir, saberá o patamar máximo a ser 

alcançado pela multa. 
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2 DO ESTADO LIBERAL E O PROCESSO CIVIL CLÁSSICO À PROMULGAÇÃO 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E A PREOCUPAÇÃO COM TUTELA 

JURISCIONAL EFETIVA 

 

Antes de se passar ao enfrentamento da questão que representa o escopo do 

presente trabalho, mostra-se conveniente reconstruir, ainda que em breves parágrafos, todo o 

arcabouço histórico que precedeu a ideia de preservação da tutela específica e que, direta ou 

indiretamente, influenciou na sua formação e sedimentação perante o Poder Judiciário, 

porquanto, somente assim se poderá contextualizar a presente temática em cada momento 

histórico que, de alguma forma, contribuiu para o seu surgimento e fortalecimento. 

É que, em razão de o Direito representar uma ciência tipicamente social, 

diretamente relacionada às modificações políticas e culturais de um povo, nada mais natural – 

e faz parte inclusive da sua essência – do que externar o fundo histórico que se esconde por 

trás de cada passo na evolução dessa Ciência, até porque, o exame dos fatores que 

influenciam na dinamicidade do Direito é fundamental para que se obtenha a compreensão 

correta daquilo que advém do seu estudo. 

Furtar-se ao cumprimento de tal imperativo significaria limitar, sobremaneira, a 

visão do estudioso do Direito; redundaria, em última análise, na imprecisão lógica das regras 

positivadas no Ordenamento Jurídico pátrio e, consequentemente, na sua incorreta 

interpretação e aplicação. 

Firme nesse entendimento é que se iniciará o presente estudo a partir da análise 

das influências do Estado Liberal ao fomento da ideia de preservação, pelo Poder Judiciário, 

da tutela específica dos direitos, mormente daqueles ditos não pecuniários, cuja efetivação 

sempre encontrou vigorosas barreiras impostas pelo ideal liberal da intangibilidade da 

vontade humana, mas que, hoje, tem seu caminho facilitado, dentre outras razões, pela 

expressa consagração do princípio fundamental da prestação jurisdicional efetiva, adequada e 

tempestiva no texto da Constituição Federal de 1988. 
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2. 1 A Repercussão do Estado Liberal no ordenamento jurídico brasileiro: da 

implantação de suas características à crise de eficiência 

 

Ao final do século XVIII, precisamente entre os anos de 1789 e 1799, a França 

foi palco de uma das maiores e mais bem sucedidas revoluções da História da humanidade. 

Trata-se da Revolução Francesa, a qual representou a subversão da classe burguesa da época 

ao Antigo Regime Absolutista, que, até então, sufocava e discriminava a classe 

revolucionária em irrestrito benefício dos interesses daqueles que compunham o Clero e a 

Nobreza, classes que, para a época, representavam as camadas mais elevadas da sociedade. 

Sem prejuízo das causas políticas e sociais que também contribuíram e 

convergiram para a sua ocorrência, as razões econômicas – como sempre, na História – foram 

determinantes para o estopim da Revolução Francesa. 

Dentre as principais causas da Revolução, há de se destacar a elevada carga 

tributária a que eram submetidos os burgueses, componentes do chamado Terceiro Estado. 

Tanto é que, em verdade, era a burguesia quem sustentava o país, enquanto os representantes 

do Clero e da Nobreza, Primeiro e Segundo Estado, respectivamente, gozavam de isenções 

para o pagamento de tributos, aproveitando-se inclusive do erário do país para satisfazer seus 

privilégios e prerrogativas. 

Já mencionadas as causas, quanto aos objetivos, importa destacar que a derrubada 

do Estado Absolutista era o desiderato imediato buscado pela Revolução Francesa, fato que, 

depois de concretizado, certamente abriria portas e serviria de meio para o alcance das 

demais pretensões da classe burguesa insurgente. 

A burguesia da época, já bastante castigada pelo Antigo Regime, fundava a 

revolução em ideais próprios de liberdade, igualdade e fraternidade 
1
. Por enxergar o Estado 

como verdadeiro inimigo público, interessava-se, sobretudo, na extinção de qualquer forma 

de imposição do Estado sobre a vontade do indivíduo; mais do que a liberdade negocial e a 

livre circulação de capital, a burguesia pregava a autonomia plena do homem, com a 

presença de um Estado mínimo, que lhe possibilitasse fazer ou deixar de fazer aquilo que 

bem entendesse. 

                                                           
1
 Eram sob os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade que a burguesia da época fundamentava as suas reais 

pretensões: liberdade individual, para a expansão dos seus empreendimentos e a obtenção do lucro; igualdade 

jurídica com a aristocracia, visando à abolição das discriminações; e, por fim, fraternidade dos camponeses 

e sans-cullotes, com o intuito de que apoiassem a revolução contra o Antigo Regime Absolutista e lutassem por 

ela. Sobre o tema, ver HOBSBAWM, Eric J. A era das Revoluções. 1789 a 1848. Editora Paz e Terra. 2012. 



17 
 

Nesse contexto, em meio aos anseios da burguesia de ver caírem por terra os 

privilégios injustificadamente garantidos ao Clero e à Nobreza por força impositiva do 

decadente Estado Absolutista, pregava-se a defesa incondicional da liberdade e da 

individualidade do homem, de modo que, a partir de então, o Estado que se estabelecia 

deveria intervir o mínimo possível na esfera particular, fosse sob o aspecto social, econômico 

ou jurídico. 

Em verdade, tudo quanto se defendia à época da Revolução Francesa 

representava, nada mais nada menos, do que a concretização dos anseios da classe burguesa 

insurgente, que, por tanto tempo, sentiu-se injustiçada, tratada de forma diferente, sob o 

império do decadente Estado Absolutista. 

Era a queda do Estado Absolutista e a instituição do Estado Liberal. Grandes 

mudanças marcaram essa transição, dentre as quais, destaca-se, sem prejuízo das demais, a 

figura do Estado mínimo como meio para se alcançar a liberdade e a autonomia da vontade 

do homem. Era nessa esteira de pensamento que a burguesia desejava, por exemplo, a 

garantia da plena capacidade do homem para administrar seus negócios e seus bens, dando-se 

a ele a possibilidade de fazê-lo livremente, sem qualquer ingerência do Estado. 

Uma das ferramentas de que fez uso a burguesia para a garantia da mínima 

intervenção estatal na esfera jurídica do particular advinha da limitação da atuação do Estado 

segundo apenas ao que estivesse expressamente disposto em lei, o que, diga-se de passagem, 

representava um pensamento magnífico para a época. O povo (burguesia), legislando as 

hipóteses de atuação do Estado e amofinando o seu grau de ingerência, ditava as ordens, já 

este, por outro lado, caminhando parcimoniosamente pelas normas preestabelecidas pelas leis 

editadas com a participação popular, obedecia-lhes. 

A eleição do princípio da legalidade como vetor de amoldamento da atuação do 

Estado sobre a esfera jurídica do particular representou, sem dúvidas, uma das mais enérgicas 

formas de garantia da satisfação dos ideais liberais da época, tornando mais palpável, 

portanto, a tão sonhada liberdade do homem. Sobre o assunto, Guilherme Puchalski Teixeira 

retrata, com clareza e objetividade, como se deu a corrida para a concretização dos anseios da 

classe burguesa insurgente: 

 
O valor da liberdade do homem acobertava a desejada preservação do 

individualismo do ser humano e trouxe, em seu espírito, o propósito de romper com 

o velho regime aristocrático em prol do desenvolvimento da burguesia francesa, 

fato que se consumou com a derrubada da monarquia e o progressivo 

enriquecimento da classe insurgente (burguesia). 

No intuito de obstar os desmandos do deposto regime absolutista que o precedeu, o 

Estado Liberal de Direito elegeu o princípio da legalidade como seu principal 
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fundamento. Nesse propósito, aos juízes e à administração não seria dado suscitar 

motivação que se confrontasse com a literalidade da lei. O Direito, que antes 

decorria da jurisprudência e do parecer dos doutores, ficou adstrito aos rigores da 

lei. 

Desse modo, de maneira diversa do que ocorria com as ordens do rei – 

características do regime absolutista anterior –, qualquer intromissão do Estado na 

esfera particular só seria permitida mediante a aprovação de uma lei, processo no 

qual necessariamente seria assegurada a participação popular. Passou-se a viver sob 

o império da lei. Ou melhor, o Direito estava contido apenas na lei 
2
. 

 

Não há dúvidas do repúdio que se tinha da intromissão do Estado na esfera 

jurídica do particular. Para tanto, é que, como forma de garantia da liberdade e da 

individualidade do homem, propôs-se, à época, a adoção do princípio da legalidade como 

parâmetro para a delimitação da atuação do Estado, ao qual, nas palavras de Guilherme 

Teixeira, como acima visto, não seria dado opção de suscitar motivação que confrontasse 

com a literalidade da lei para justificar a prática de qualquer ato. 

Segundo a melhor interpretação do mencionado princípio da legalidade, nem à 

Administração nem aos Juízes seria permitida a atuação destoante daquilo que estivesse 

expressamente permitido em lei. O Estado, que, durante o Antigo Regime, exercia poder 

absoluto sobre os cidadãos, agora deveria obedecer aos ditames impostos pelo próprio povo. 

Ora, em se dando ênfase às repercussões da consagração do princípio da 

legalidade no âmbito do Poder Judiciário, importa dizer que, se, por um lado, para a 

elaboração das leis era garantida a efetiva participação popular; por outro, muito embora a 

aplicação da Lei fosse poder conferido ao Judiciário, este, para o bom desempenho de sua 

função, deveria se ater unicamente àquilo que estivesse expressamente previsto no texto 

legal, não fugindo, sob qualquer hipótese, à sua estrita literalidade, sob pena de transgressão 

da vontade externada pelo povo. Em suma, todas as garantias do Estado Liberal passavam, 

portanto, pela manifestação e proteção da vontade do homem. 

O pensamento da época, envolto do sentimento de liberdade da classe burguesa, 

acabou por proteger veementemente a autonomia da vontade do indivíduo, tornando-a 

intangível, incoercível, intocável, fato que impunha seus efeitos até mesmo contra o Poder 

Judiciário, que ficava impossibilitado, por exemplo, de constranger a vontade daquele que 

litigasse em juízo para atender às exigências do credor, mormente quando o direito em jogo 

dissesse respeito ao cumprimento de obrigações de fazer, não fazer ou de entregar coisa 

distinta de dinheiro, que dependia de ato de vontade humana para o seu aperfeiçoamento. 

                                                           
2
 TEIXEIRA, Guilherme Puchalski. Tutela específica dos direitos: obrigações de fazer, não fazer e entregar 

coisa. Ed. Livraria do Advogado. Porto Alegre, 2011, pp. 21-22. 
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Era ilógico, para a época, conceder ao indivíduo a plena liberdade para a prática 

de quaisquer atos da vida civil, se, por outro lado, o Estado pudesse, mediante o ajuizamento 

de ação em que se buscasse a satisfação de obrigação de fazer, não fazer ou entregar coisa 

distinta de dinheiro, constranger alguém a prestar fato contra a sua vontade. Nada que 

cedesse ao Estado o poder de interferir na esfera particular do homem agradava a burguesia. 

Para além do que ora se afirma, não se pode deixar de mencionar que Luiz 

Guilherme Marinoni ensina que, pelo menos para a época, era legítima a intenção da 

burguesia de limitar o poder do Judiciário: 

 
É importante deixar claro que, em princípio, a ideia de limitar o poder do juiz teve 

uma intensão legítima – pois o Judiciário possuía relações com o antigo regime. 

Contudo, depois, ela passou a ser utilizada para dar guarida às pretensões da 

burguesia, para quem era necessário um Estado que garantisse sua plena liberdade 

para se desenvolver nos planos social e econômico. Para tanto, um poder de julgar 

que estivesse limitado a afirmar a autoridade da lei seria perfeito 
3
. 

 

O Estado Liberal, radical neste ponto, apoiava-se, então, no princípio da 

intangibilidade da vontade humana, consubstanciado na máxima nemo ad factum praecise 

cogi potest 
4
, expressão segundo a qual ninguém poderia ser compelido a prestar um fato 

contra a sua vontade. 

Encontrando suporte em tal premissa, o enaltecimento exacerbado da liberdade 

do indivíduo acabou por gerar inúmeras repercussões protetivas de seus interesses, impondo-

se evidentes transformações no Direito da época. 

Claro exemplo da preocupação despendida com o objetivo de defesa dos 

interesses da burguesia era o tratamento diferenciado que se dava à disciplina dos direitos 

obrigacionais e dos direitos reais. 

O raciocínio é muito simples: a burguesia era a classe da sociedade grande 

detentora de capital e de bens. Nada mais congruente, para a época, do que facilitar, a todo 

custo, a circulação de dinheiro, para assim, estimular o enriquecimento justamente daqueles 

que o detinham, sem se olvidar, por outro lado, de criar mecanismos eficazes para a garantia 

da efetiva proteção e da máxima inviolabilidade do direito de propriedade exercido sobre 

seus bens, acaso corressem riscos indesejados de lesão. 

                                                           
3
 MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica processual e tutela dos direitos. 3ª Edição, revista e atualizada. Ed. 

Revista dos Tribunais. São Paulo, 2010, p. 31. 
4
 Tradução livre. Segundo o site da Wikipédia, o brocardo nemo ad factum praecise cogi potest significa que 

“ninguém pode ser obrigado a executar uma ação é uma frase latina usada originalmente apenas para dizer que 

nas obrigações correspondentes, em que o objeto da obrigação é um ato positivo que é um fazer, ninguém pode 

ser forçado a desempenho forma específica, mas apenas em formas equivalentes”. WIKIPÉDIA, a enciclopédia 

livre. Disponível em <http://it.wikipedia.org/wiki/Nemo ad factum cogi potest>. Acesso em 05/05/2013. 
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Sob o manto do princípio da máxima liberdade do indivíduo, dava-se maior 

flexibilidade à instauração de negócios jurídicos, para que a burguesia pudesse livremente 

firmar contratos para alavancar o seu patrimônio. Em contrapartida, sob a regência do 

princípio da legalidade, a partir do qual restava mitigada inclusive a atuação do Poder 

Judiciário, conferia-se tratamento rígido aos direitos reais, tanto para a aquisição quanto para 

a transferência, buscando-se, a toda evidência, preservar o patrimônio já adquirido pela 

burguesia. 

Com relação à diferença de tratamento dado pelo Estado Liberal aos direitos 

obrigacionais e reais, Arruda Alvim Neto dispõe que: 

 
(…) não poucos juristas observaram a diferença, sensível, entre a disciplina dos 

direitos obrigacionais, exercidos no campo social em que o direito conferia aos 

partícipes quase uma liberdade absoluta, ao que se contrapunha a disciplina dos 

direitos reais, sempre só existentes e formados a partir da lei, em face do princípio 

da legalidade, e, ainda só existentes em face de tipos rígidos e com elementos 

normativos exaurientes; o direito real haveria somente quando a situação concreta 

se enquadrasse nesse tipo, com o que se proporcionava à burguesia segurança 

máxima na guarda de seus valores 
5
. 

 

Tais sentimentos de liberdade, como não haveria de ser diferente, acabaram por 

influenciar os ordenamentos jurídicos daqueles países que, de alguma forma, restaram 

atingidos pelos ideais do Liberalismo. Dentre eles, estava o Brasil. 

Como evidente produto da cultura e das transformações sócio-políticas de um 

povo em determinado momento da História, o Direito da época, embeberou-se dos ideais 

liberais e os reproduziu positivamente nas leis de cada país influenciado pela bandeira 

revolucionária. 

A lei civil brasileira daquele momento, – o Código Civil de 1916 
6
 – sob forte 

influência do Código francês napoleônico, era reflexo do enaltecimento dos ideais de 

liberdade, individualidade, intangibilidade da vontade humana, segurança jurídica, dentre 

outros. O Código de Processo Civil brasileiro também acabou por buscar sua fonte legislativa 

nos dados sociais da Europa do final do século XIX, uma vez que, baseado no próprio 

Código Civil de 1916, cuidou de positivar suas normas em total consonância com o 

pensamento burguês revolucionário. 

                                                           
5 ALVIM, Arruda. Anotações sobre alguns aspectos das modificações sofridas pelo processo hodierno entre 

nós. ALVIM, Arruda. Revista de Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, nº 97, p. 51-106, jan./mar. 2000 

apud TEIXEIRA, Guilherme Puchalski. Tutela específica dos direitos: obrigações de fazer, não fazer e entregar coisa. 

Ed. Livraria do Advogado. Porto Alegre, 2011, p. 24. 
6
 Lei nº. 3.071, de 1º de janeiro de 1916. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l3071.htm>. 

Acesso em 05/05/2013. 
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Aqui, importa dizer que algumas das influências do liberalismo acabaram por 

irradiar seus efeitos até os dias de hoje, podendo-se, nesse contexto, citar o disposto no artigo 

1.225 do Código Civil de 2002 
7
, que, reduzindo os direitos reais a um rol exaustivo, à 

semelhança do que dispunha o artigo 674 do Código Civil de 1916, positivou a sua tipicidade 

através da lei, tal como contundentemente defendido pelo Estado Liberal da época da 

Revolução Francesa. 

Outro exemplo de ato praticado em prol da defesa dos interesses da burguesia 

decorria do princípio da intangibilidade da vontade humana e redundava na proposital 

omissão legislativa quanto à instituição de mecanismos processuais aptos a garantir, ao 

arrepio da injustificada resistência do devedor, a efetiva entrega do bem da vida pleiteado, em 

juízo, pelo credor, não deixando alternativa ao Judiciário senão a dura e, à época, inevitável 

tarefa de resolver o litígio através da tutela ressarcitória pelo equivalente em dinheiro, acaso 

se verificasse a recalcitrância do devedor ao cumprimento de obrigação não pecuniária. 

É que o impedimento de adentrar na esfera circunscrita pela vontade do indivíduo 

não deixava brechas para que o Poder Judiciário garantisse ao credor a efetiva tutela do seu 

direito, ficando a alternativa, basicamente, a critério do devedor, que, acaso não cumprisse o 

acordado, pagaria o equivalente, em dinheiro, ao inadimplemento. 

Segundo Fredie Didier Junior: 

 
A idéia [sic] da intangibilidade da vontade humana passa, como se disse, pelos 

princípios liberais que influenciaram a formação do direito civil dos séculos XVIII e 

XIX. A disciplina das obrigações de fazer no Código Civil brasileiro de 1916 

assentava-se nos princípios derivados do sistema do Código Civil francês, de 

incoercibilidade das obrigações e da liberdade humana, derivados do liberalismo 

econômico, do jusnaturalismo e do racionalismo iluminista, todos vigentes em certa 

época da história da humanidade. 

(…). 

Era ínsita ao Estado liberal a clássica visão de que não poderia conceber-se um juiz 

que detivesse o poder de ordenar alguém a fazer algo sob pena de coerção, já que, 

pelos ideais desse tipo de Estado, havia uma rígida delimitação dos seus poderes de 

intervenção sobre a esfera jurídica dos particulares. Era defeso, para os ideais 

liberais, invadir a liberdade humana 
8
. 

 

Ainda traçando as linhas gerais sobre o princípio da intangibilidade da vontade 

humana, segundo o qual ninguém pode ser obrigado a fazer o que não quer, preservando-se, 

ao máximo, a vontade do indivíduo, Fredie Didier Junior ensina que: 

 

                                                           
7
 Vide artigo 1.225, do Código Civil de 2002. Lei nº. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm>. Acesso em 05/05/2013. 
8
 JUNIOR, Fredie Didier et al. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 05. 4ª Edição. Jus Podivm. 2012, p. 424. 
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O brocardo nemo praecise potest cogi ad factum, quia sine vi et impressione id fieri 

no posset foi cunhado por Favre, no século XVI, e, em tradução livre, significa que 

ninguém pode ser coagido precisamente a realizar um facto contra a sua vontade, 

porque isso não pode ser feito sem violência ou opressão 
9
. 

 

Complementando a ideia acima retratada, Didier cita o jurista português João 

Calvão da Silva, segundo o qual, a ratio do brocardo é: 

 
(...) evitar constrangimentos físicos e imorais sobre a pessoa do devedor, atentados 

odiosos e intoleráveis aos direitos de personalidade, a fim de proteger a liberdade e 

a dignidade do homem 
10

. 

 

Ora, como a vontade humana era verdadeiramente sacralizada ao patamar de se 

considerá-la intangível, os reflexos de tal pensamento no Código de Processo Civil 

implicavam justamente na completa ausência de dispositivos legais que possibilitassem o 

constrangimento do devedor ao cumprimento de qualquer obrigação sem que isto decorresse 

necessariamente de sua livre e consciente vontade. 

O Judiciário determinado pelo Estado Liberal ficava de mãos atadas, não 

dispondo de ferramentas aptas a compelir o devedor a atuar contra a sua vontade, ficando 

adstrito a resolver a lide pela contemplação do credor com o recebimento de quantia 

“compatível” com a obrigação descumprida, o que, por muita vez, não era suficiente para a 

completa satisfação do direito do credor. 

Segundo os ideais do Liberalismo, qualquer lesão a direito era plenamente 

quantificável, facilmente conversível em pecúnia; satisfazia-se sempre, portanto, com o 

pagamento ao ofendido do valor equivalente em dinheiro ao dano sofrido em virtude da 

violação da lei ou de contrato pelo ofensor. Daí porque também a tutela ressarcitória 

representava, para a época, a única via de solução de conflitos. 

O Código francês napoleônico 
11

, importante instrumento de difusão dos ideais 

liberais, previa, em seu artigo 1.142, que “toda obrigação de fazer ou não fazer se resolve em 

perdas e danos, no caso de inexecução por parte do devedor”, o que bem retratava o 

pensamento da época, em que a tutela ressarcitória seria a única via possível se verificada a 

resistência do devedor ao cumprimento da obrigação, fosse ela definida em lei ou estipulada 

em contrato. 

                                                           
9
 JUNIOR, Fredie Didier et al. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 05. 4ª Edição. Jus Podivm. 2012, p. 424. 

10
 SILVA, João Calvão da. Cumprimento e sanção pecuniária compulsória. Coimbra: Almedina, 2007, pp. 225-

226 apud JUNIOR, Fredie Didier et al Curso de Direito Processual Civil. Vol. 05. 4ª Edição. Jus Podivm. 2012, 

p. 424. 
11 Código Francês Napoleônico. Do original Code Napoleon. Section III. De l'Obligation de faire ou de ne pas 

faire. 1142. Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout em dommages et intérêts, em cas 

d'inexécution de la part du débitueur. 

Disponível em <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1061517/f280.image.r=.langFR>. Acesso em 05/05/2013. 
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Por outro lado, vigia, no Código Civil de 1916
12

, dispositivo semelhante, pautado 

no princípio liberal da intangibilidade da vontade humana e na recorrência à tutela 

ressarcitória quando verificado o não cumprimento da obrigação pelo devedor. Tratava-se do 

seu artigo 880, cujo enunciado, vigente à época, dispunha que “incorre também na obrigação 

de indenizar perdas e danos o devedor, que recusar a prestação a ele só imposta, ou só por ele 

exeqüível”. O referido artigo se encontra reproduzido, em sua essência, no artigo 247 do 

Código Civil de 2002 
13

. 

Sobre o assunto, Guilherme Puchalski Teixeira alerta que: 

 
Nesse panorama, o processo civil desenvolveu-se voltado a conferir certeza e 

segurança à classe burguesa, pautado no dogma da intangibilidade da vontade 

humana, como decorrência do princípio da liberdade e da consequente prevalência 

da vontade. 

Percebe-se, também, que os ideais de liberdade e autonomia da vontade se 

refletiram na inexistência de mecanismos de coerção aptos a influir sobre a vontade 

do réu, com vistas a forçá-lo ao cumprimento judicial da obrigação descumprido 

[sic], fosse ela decorrente de lei ou de contrato. 

Assim, o processo civil da época – sabidamente voltado aos ideais destacados – não 

previa instrumentos judiciais voltados a compelir o demandado ao cumprimento dos 

seus deveres (…), restando ao demandante contentar-se com a injusta solução 

indenizatória via perdas e danos 
14

. 

 

O Judiciário, salvo a possibilidade de condenação do pagamento de soma em 

dinheiro, não dispunha, propositadamente, de mecanismos hábeis para garantir a tutela 

específica de qualquer direito pleiteado em juízo. Não poderia, sob qualquer hipótese, 

utilizar-se de meios coercitivos para obter do devedor exatamente a conduta reclamada pela 

norma de direito material, fosse ele decorrente de lei ou de contrato. 

A tutela ressarcitória somente agradava ao credor quando a satisfação do seu 

direito que havia sido violado reclamasse exatamente a condenação do devedor ao pagamento 

de indenização; do contrário, o credor deveria se contentar com a via alternativa ressarcitória. 

Essa era, em verdade, a única hipótese em que o processo civil brasileiro previa – sem 

qualquer intenção, é verdade – o cumprimento específico de uma obrigação. 

Tratava-se de verdadeira mitigação, anulação do Poder Judiciário, ou, segundo 

Montesquieu – um dos idealizadores da teoria da separação dos poderes, ao lado de John 

Locke, teoria esta bem recepcionada pelo Estado Liberal – que, através da obra Do espírito 

                                                           
12

 Lei nº. 3.071, de 1º de janeiro de 1916. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccvil_03/leis/l3071.htm>. 

Acesso em 05/05/2013. 
13

 Segundo o Código Civil: “Art. 247. Incorre na obrigação de indenizar perdas e danos o devedor que recusar a 

prestação a ele só imposta, ou só por ele exeqüível”. Lei nº. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L1406complicada.htm>. Acesso em 05/05/2013. 
14

 TEIXEIRA, Guilherme Puchalski. Tutela específica dos direitos: obrigações de fazer, não fazer e entregar 

coisa. Ed. Livraria do Advogado. Porto Alegre, 2011, p. 25. 
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da lei 
15

, afirmava que o poder de julgar se restringia a declarar aquilo que já estava previsto 

na lei, de tal modo que o juiz, quando da prolação de sua decisão, deveria apenas reproduzir o 

exato texto da lei, sem a menor pretensão de fugir à sua literalidade. 

Muito embora o referido autor defendesse a existência autônoma do Poder 

Judiciário, como pressuposto necessário para a consecução da liberdade do homem, este, 

ainda assim, era considerado um “poder nulo”, posto que atrelado e necessariamente 

submisso à exata vontade escrita do legislador, não podendo, sob qualquer hipótese, no 

exercício de suas funções, lançar ao texto da lei qualquer interpretação que se afastasse 

daquela proveniente da sua simples leitura, fosse moderando fosse agravando aquilo que 

estava expressamente definido em lei; os juízes, nas palavras de Montesquieu, eram, por 

assim dizer, “seres inanimados”, e deveriam ser nada mais nada menos do que a mera “boca 

que pronuncia as palavras da lei” 
16

. 

De toda sorte, o poder conferido aos juízes era deveras limitado, sendo-lhes 

permitido, através da jurisdição, apenas fazer atuar a vontade concreta da lei, garantindo ao 

cidadão o simples acesso ao Poder Judiciário, sem que pudesse dele esperar a efetiva tutela 

do direito violado. 

Como já bem mencionado, a atividade jurisdicional e, portanto, a jurisdição 

limitava-se basicamente à declaração do direito, com os olhos voltados para aquilo que 

estivesse expressamente previsto em lei, ficando a execução das decisões a cargo do Poder 

Executivo. Luiz Guilherme Marinoni discorre que, para a garantia da tão desejada liberdade 

do indivíduo, o Estado (de matriz liberal) não podia, sob qualquer hipótese, interferir e criar 

limitações ou imposições na esfera jurídica do particular, “e, por essa razão, não poderia 
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assegurar, diante do inadimplemento do contrato, a entrega do próprio bem contratado ou a 

tutela jurisdicional específica” 
17

. 

Também como forma de nulificar os poderes do Juiz, o processo civil da época 

era marcado pelo binômio conhecimento-execução. Segundo Luiz Guilherme Marinoni, “a 

separação entre o conhecimento e execução teve o propósito de evitar que o juiz 

concentrasse, no processo de conhecimento, os poderes de julgar e de executar” 
18

. 

Ainda segundo o referido autor, é importante conferir destaque ao fato de que: 

 
(...) na concepção do direito liberal clássico, não seria correto dar o poder de 

executar ao julgador, pois aí “o juiz seria mais do que juiz”, podendo se constituir 

em um “opressor” e, assim, colocar em risco as liberdades. Dar ao juiz, que apenas 

deveria proclamar as palavras da lei, o poder de execução seria tão ou mais grave 

do que lhe conferir poder para criar lei. Chegou-se a sustentar, até mesmo, que a 

execução consistiria em uma função menos nobre do que a de “dizer o direito” 
19

. 

 

A toda evidência, a intangibilidade da vontade humana representava verdadeiro 

óbice à efetividade da prestação jurisdicional, que se abstinha, na melhor das hipóteses, a 

avançar sobre o patrimônio do devedor recalcitrante, deixando a desejar quando este 

estivesse obrigado, por lei ou por contrato, ao cumprimento de obrigação de fazer, não fazer 

ou de entregar coisa distinta de dinheiro, posto que, dependendo diretamente de ato pessoal 

do devedor, não se poderia compeli-lo ao seu cumprimento, sob pena de se ofender a sua 

liberdade e sua dignidade. 

Não se está aqui a dizer que, no contexto do Estado Liberal, nenhuma obrigação 

de fazer, não fazer ou de entregar coisa distinta de dinheiro era cumprida, mas tão somente se 

afirma que o Estado não detinha poderes nem dispunha de instrumentos para forçar qualquer 

indivíduo ao cumprimento de obrigação não pecuniária. A obrigação era cumprida, desde que 

o devedor aceitasse isto. Caso contrário, recorria-se necessariamente ao patrimônio do réu, 

para se buscar compensação pecuniária ao direito violado do autor. 

Afinal de contas, era a própria incapacidade do Estado de se utilizar de meios de 

coerção para forçar o cumprimento de obrigação não desejada pelo devedor que conduzia a 

efetivação do processo sempre para a busca de bens no patrimônio do réu suficientes para 

indenizar os prejuízos eventualmente suportados pelo autor. 
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Era sob tal perspectiva que se dava a tutela dos direitos não pecuniários. A 

consecução do exato bem da vida perseguido em juízo dependia da vontade do devedor, 

porquanto sua recalcitrância gerava para o credor apenas o direito à conversão de seu direito 

às perdas e danos equivalentes. 

Ademais da impotência do Estado-Juiz para transpor a barreira da intangibilidade 

da vontade humana, há de se evidenciar, por outro lado, que o modelo processual brasileiro 

clássico, sedimentado nos valores liberais da burguesia revolucionária, pelos quais o Código 

de Processo Civil de 1973 foi inclusive influenciado, não demonstrava, por outras razões, 

satisfatória eficiência na tutela dos direitos postos ao exame jurisdicional do Estado. 

É que o Estado Liberal pautava-se ainda no ideal de igualdade formal, 

“assegurado pela generalidade e abstração da lei” 
20

. Segundo tal princípio, todos eram 

iguais perante a lei, não se podendo sequer cogitar a hipótese de tratamento diferenciado, 

muito embora saltassem aos olhos as desigualdades materiais entre os indivíduos. 

Luiz Guilherme Marinoni, dispondo sobre o assunto, ensina, de forma bastante 

clara e concisa, quais as razões liberais que sustentavam a existência de um Estado que 

prezasse pela indiferença entre as pessoas que o compunham, afirmando que: 

 
(…) a 'generalidade' era pensada como garantia de imparcialidade do poder frente 

aos cidadãos – que, por serem 'iguais', deveriam ser tratados sem discriminação, e a 

'abstração' como garantia da estabilidade – de longa vida – do ordenamento jurídico 
21

. 

 

Em outra obra de sua autoria, Marinoni destaca que, segundo o pensamento da 

época, liberdade e igualdade deveriam caminhar juntas, de tal modo que a busca pela 

igualdade formal era a garantia da liberdade dos indivíduos, duas das plataformas de 

sustentação dos ideais do Estado de matriz liberal: 

 
(...) o Estado liberal clássico, diante de sua finalidade principal de garantir a 

liberdade dos cidadãos, foi marcado por uma rígida delimitação dos seus poderes de 

intervenção na esfera jurídica privada. A lei não deveria tomar em consideração as 

diferentes posições sociais, pois o fim era dar tratamento igual às pessoas apenas no 

sentido formal. A lei deveria ser, ao mesmo tempo, “clarividente e cega”. Esse 

tratamento igualitário é que garantiria a liberdade dos indivíduos 
22

. 
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Da mesma forma que, para a preservação da liberdade do homem, esperava-se 

um Estado que não intervisse na sua vontade nem nas suas relações sociais, econômicas ou 

políticas, para a concretização da igualdade formal, por outro lado, pretendia-se um Estado 

não discriminatório, imparcial, que conferisse igual tratamento às pessoas, ao arrepio de 

qualquer diferença que eventualmente se verificasse na vida real. 

Por tais razões, não se vislumbrava, à época, a possibilidade de se conferir 

tratamento processual adequado e atento às particularidades dos litigantes ou da natureza do 

direito discutido em juízo. Era impossível ao juiz quebrar a isonomia que abstratamente 

existia entre as partes e entre os direitos postos à sua análise para conferir uma tutela 

diferenciada para cada caso concreto. 

Era com fulcro nesses critérios de generalidade e abstração que o legislador da 

época, baseado na ideia da existência de uma sociedade homogênea, composta por homens 

livres, não previa – nem poderia prever – formas diferenciadas de se tutelar os direitos 

reclamados por pessoas tratadas como iguais e de equivalentes necessidades. Semelhante 

razão infiltrava na atividade jurisdicional, não sendo permitido ao juiz interpretar a lei 

conforme as diferenças existentes entre os indivíduos ou entre os resultados pretendidos, 

devendo, como dito, ater-se à vontade escrita do legislador. 

Guilherme Puchalski Teixeira, tratando sobre a defesa da impessoalidade da 

prestação jurisdicional pela burguesia liberal, assevera que: 

 
(…). Partia-se de um conceito de liberdade formal perante a lei, proibia-se, 

consequentemente, o legislador de prever procedimentos diferenciados em atenção 

às posições socioeconômicas das partes. 

A bem dizer, vendavam-se os olhos do legislador à realidade, proibindo-lhe o 

estabelecimento de tratamento diversificado em lei, por mais evidentes que fossem 

as desigualdades materiais das partes ou por mais diferenciada que fosse a natureza 

do direito posto em causa. 

O papel da jurisdição restringia-se a assegurar ao cidadão o simples acesso ao 

judiciário. Ao processo pouco importava as diferenças materiais existentes entre as 

partes litigantes, bem como – e especialmente – a natureza do direito posto em 

causa. 

(…). 

Partindo da premissa liberal de que o princípio da igualdade formal era essencial 

para a liberdade e o desenvolvimento da sociedade, realmente não haveria como se 

criarem formas de tutela diferenciada em razão das características diversificadas 

das pessoas e da natureza da obrigação sub judice 
23

. 

 

 

                                                           
23

 TEIXEIRA, Guilherme Puchalski. Tutela específica dos direitos: obrigações de fazer, não fazer e entregar 

coisa. Ed. Livraria do Advogado. Porto Alegre, 2011, pp. 30-31. 



28 
 

Segundo os altaneiros princípios do Estado Liberal burguês, não haveria que se 

falar, portanto, em tutela jurisdicional diferenciada, haja vista serem irrelevantes para a 

prestação da atividade do Estado-Juiz as eventuais diferenças existentes entre as partes ou 

mesmo entre os direitos levados à discussão no âmbito do Poder Judiciário, tudo em total 

respeito à igualdade formal que pairava no ordenamento jurídico da época, sendo inclusive 

vedada a edição de lei em sentido contrário, isto é, que positivasse a existência de qualquer 

diferença entre os jurisdicionados e, assim, previsse a adoção de procedimentos diferenciados 

em respeito ao status socioeconômico das partes. 

Sobre as influências do Estado Liberal para a formação do processo civil clássico, 

baseado nos princípios da liberdade e da igualdade formal das partes litigantes, Luiz 

Guilherme Marinoni, assim afirma em sua obra: 

 
A tutela pelo equivalente monetário tem íntima relação com os valores do direito 

liberal-burguês. Lembre-se que para esse direito não importavam as diferenças entre 

as pessoas e os bens. O Estado liberal não deveria se preocupar em corrigir 

distorções sociais, mas apenas em assegurar a liberdade dos cidadãos. Para tanto, 

não podia tratar de forma desigual as diferentes posições sociais e, exatamente 

porque não possuía preocupação alguma com a diferença entre os bens, partia da 

premissa – obviamente artificial – de que todos os bens e pessoas eram iguais. Se 

todos os bens são iguais, todos eles podem ser expressos por um valor em dinheiro 
24

. 

 

Nesse diapasão, vincularam-se os atos do juiz e das partes a uma sequência rígida 

de atos processuais, preestabelecida, de forma estática, justamente em razão do famigerado 

princípio da igualdade formal. Criou-se, portanto, uma espécie de fórmula invariável para a 

solução de litígios, ditando-se as regras do processo do início ao fim. Assim era o 

procedimento comum ordinário adotado pelo nosso Código de Processo Civil de 1973. 

Ora, não era de causar espanto que o processo civil da época reproduzisse regras 

procedimentais estanques. Em verdade, a consequência natural da impossibilidade de se 

conferir tratamento diferenciado às partes e aos direitos discutidos em juízo era exatamente a 

previsão de um procedimento padrão para a solução de conflitos, que atendesse, de forma 

igualitária, todas as causas levadas ao Judiciário, à guisa de qualquer diferença entre as partes 

ou independentemente de quão diferenciado fosse o direito material posto em causa. 

Daniel Mitidiero, afirma categoricamente, em sua obra, que com “a coordenação 

do processo de conhecimento, de execução e cautelar, o Código Buzaid propiciou às partes 
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um procedimento padrão para tutela dos direitos, independentemente da natureza do direito 

material posto em juízo” 
25

. 

Há de se considerar, no entanto, que vendar os olhos do legislador e do judiciário 

para a realidade, como assim propunha o ideal de igualdade formal consagrado pelo Estado 

Liberal burguês, certamente não representava a melhor forma de se garantir a eficiência do 

Poder Judiciário enquanto responsável pelo desenlace das contendas sociais. A rigidez do 

procedimento se mostrava inapta e insuficiente para a solução de todos os casos, não 

contribuindo para o atendimento eficaz da demanda social, que, por si só, rogava pela 

prestação jurisdicional adequada, diferenciada, a depender das partes e do direito discutido 

em juízo. 

Fredie Didier Júnior alude, em sua obra, aos problemas enfrentados pelo 

engessamento do procedimento a que estavam submetidas as partes sempre que necessitavam 

fossem os litígios levados ao exame do não discriminatório Pode Judiciário, revelando, em 

poucas linhas, a absoluta impropriedade e ineficácia do rito comum ordinário para resolver, 

de forma eficaz, todos os conflitos, à guisa de qualquer diferenciação a depender das partes ou 

do bem da vida perseguido em juízo: 

 
Sucede que a tutela jurídica padrão (ordinária) nem sempre se mostrou adequada 

para atender à pretensão do indivíduo. Daí surgiu a noção de tutela jurisdicional 

diferenciada para designar a tutela que foge ao padrão com relação ao procedimento 

– casos em que temos os chamados procedimentos especiais – ou à decisão 

jurisdicional. (…). 

Toda vez que o legislador confere um tratamento diferente do tratamento padrão, 

seja no procedimento, na decisão ou no resultado, pode-se falar em tutela 

jurisdicional diferenciada. 

(…). 

Essa expressão nasceu numa época em que o procedimento comum ordinário era 

precário e, por meio dele, nem sempre era possível prestar uma tutela jurisdicional 

eficaz. Na medida em que esse procedimento compreendia uma sequência rígida 

(padrão) de atos processuais, sem levar em conta as peculiaridades do direito 

material que se discutia em seu bojo, naturalmente nem sempre o jurisdicionado 

encontrava aí uma via eficiente de tutela dos seus direitos. 

Para remediar essa situação, o legislador, seja no próprio Código de Processo Civil, 

seja em legislação extravagante, lançou mão de procedimentos especiais, cujo iter 

foi amoldado às situações materiais que neles se discutiam, mediante uma 

sequência diferenciada de atos processuais, inclusive, em alguns casos, com a 

previsão de provimento antecipatório (como ocorre nas ações possessórias, no 

mandado de segurança, na ação de despejo, etc.). Além disso, fez previsão da 

possibilidade de o juiz valer-se de medidas executivas para a efetivação das suas 

decisões (como ocorre na ação de busca e apreensão decorrente de contrato de 

alienação fiduciária em garantia, na ação de depósito etc.) 
26
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A inadequação do procedimento para a efetiva e indistinta solução de todos os 

conflitos, aliada à verdadeira incapacidade de se coagir a vontade do indivíduo para forçá-lo 

ao cumprimento da obrigação tal qual reclamada pelo direito material, bem como à separação 

entre processo de conhecimento e processo de execução, representavam, sem dúvidas, as 

maiores razões para a ineficiência do modelo processual clássico inspirado nos ideais 

revolucionários. 

Quanto à impossibilidade de o juiz exercer o poder de império para o 

cumprimento de suas decisões, Luiz Guilherme Marinoni ensina que tal pensamento, muito 

embora contribuísse para a inoperância do Poder Judiciário, era natural para a defesa do 

Estado Liberal e decorria justamente do sentimento de desconfiança da burguesia com os 

riscos que poderiam advir do exercício pleno da função jurisdicional, mormente quando se 

considerava a hipótese de subsunção da intangível vontade do indivíduo à ordem emanada do 

Estado-Juiz: 

 
(…) a preocupação com o arbítrio do juiz não fez surgir a idéia [sic] de que a 

sentença deveria se limitar a declarar a lei, mas também retirou do juiz o poder de 

exercer imperium, ou de dar força executiva às suas decisões. Aliás, diante da 

desconfiança do direito liberal em relação ao juiz posterior à Revolução Francesa, 

era natural a preocupação com a execução das decisões, pois esta poderia gerar 

maiores riscos do que a sentença “declaratória lato sensu” 
27

. 

 

Vários eram, portanto, os motivos que retiravam do processo a eficiência que 

dele se esperava. Em suma, concatenando-se as ideias já ventiladas, não se podia coagir o 

devedor a fazer ou deixar de fazer aquilo que ele não queria, não havia variações de 

procedimento que possibilitassem a prestação jurisdicional diferenciada, adequada a cada 

caso concreto, e, por fim, ao final do processo de conhecimento, não era permitido ao juiz dar 

força executiva às suas decisões. 

Vale relembrar ainda a já citada ineficácia da sentença condenatória de obrigação 

de fazer, não fazer ou entregar coisa distinta de dinheiro e a inevitável recorrência à tutela 

ressarcitória. Como dito, em que pese o direito fosse reconhecido judicialmente, o credor não 

tinha qualquer garantia da sua realização, porquanto não se podia, sob qualquer hipótese, 

penetrar na esfera da vontade do devedor para constrangê-lo ao cumprimento da obrigação 

assumida. Guilherme Puchalski Teixeira, com bastante clareza, assevera: 
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Aliada à incapacidade e à inadequação da tutela gerada por esse modelo, saltava 

aos olhos a inaptidão das modalidades de eficácia, reconhecidas até aquele 

momento, a saber: a declaratória, a constitutiva e a condenatória (tem-se aí a 

classificação trinária das ações). A falta de executoriedade das sentenças 

condenatórias, aliada à impossibilidade de antecipação da tutela, bem como à 

inexistência de sentenças dotadas de eficácia capaz de conferir satistatividade ao 

direito do autor em meio ao processo de conhecimento, comprometiam a prestação 

da tutela jurisdicional, que só se esgota com a realização concreta do direito 

material reconhecido em sentença. Diante dessa realidade, a entrega do bem da vida 

pretendido pelo autor postergava-se à distante fase de execução da sentença. 

(…). 

A inaptidão da sentença condenatória em relação às demandas que exigem um 

provimento de repercussão física (fazer, não fazer e entregar coisa) foi um dos 

principais aspectos responsáveis pela falência do modelo processual clássico, 

espelhado no Código Buzaid. Insuficiência que motivou crescente descrença da 

população no Poder Judiciário, prejudicando a própria legitimidade desse Poder, na 

medida em que a tutela jurisdicional não correspondia mais aos anseios da 

coletividade. 

A sentença condenatória entregava mera condenação, sem cogitar dos meios para a 

execução do bem pretendido pelo autor, uma vez reconhecido em sentença 
28

. 

 

Percebe-se quão debilitado era o sistema processual pelo qual o Brasil 

enveredou. A efetividade das sentenças condenatórias de obrigações de fazer, não fazer ou 

entregar coisa distinta de dinheiro, que exigiam repercussão física do condenado, sempre 

esbarrava na intangibilidade da vontade humana. A tutela específica dos direitos não 

pecuniários era impossível ante a ausência de mecanismos processuais que visassem à 

entrega do bem da vida perseguido pelo autor. 

Arruda Alvim elenca, de maneira bastante didática, as razões que culminaram na 

crise do modelo processual civil vigente à época, marcado, dentre outras características, pela 

autonomia e separação entre processo de conhecimento e processo de execução: 

 
(…). 

a) havia separação e alheamento do processo em relação a situações específicas de 

direito material, o que vale dizer que o grande número de conflitos de interesses 

haveria de ser necessariamente acomodado dentro do processo tradicional ou 

clássico, independentemente das peculiaridades de alguns desses conflitos, que 

poderiam justificadamente exigir uma proteção processual maior; 

b) disso decorria a marginalização absoluta das chamadas tutelas diferenciadas; 

c) à classificação trinária das ações/sentenças, obstáculo à tutela diferenciada, 

atribuía-se a tarefa exauriente de resolver a contento todos os conflitos de interesse; 

d) à tutela condenatória não se reconhecia aptidão para ordenar eficazmente um 

fazer ou um não fazer, e a tutela mandamental era praticamente desconhecida; 

e) a matriz da tutela ressarcitória é expressa pelo art. 1.142 do Código Civil francês, 

em que está disposto que “toda obrigação de fazer ou não fazer resolve-se em 

perdas e danos e juros, em caso de descumprimento pelo devedor”, claramente 

inspirado na máxima nemo ad factum potest cogi; 

f) com a tutela ressarcitória está implicado um pensamento distanciado do direito 

material 
29

. 
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Ante a verdadeira impotência do Judiciário em fazer valer o direito daqueles que 

recorriam ao Estado para tal fim, aliada às transformações da sociedade, percebeu-se que o 

modelo processual clássico sustentado pelo liberalismo não era suficiente para proporcionar, 

de forma satisfatória, a efetiva prestação da atividade jurisdicional do Estado. 

Com o advento da Constituição Federal de 1988, consagrando-se, a partir dela, o 

direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva e adequada, impôs-se o reconhecimento de 

uma tutela diferenciada a depender das partes contendoras e do direito posto em causa. 

Precisamente em relação aos direitos de natureza não pecuniária, que reclamam o 

implemento de obrigação de fazer, não fazer ou entregar coisa, a adequação da tutela era 

imprescindível para a sua efetividade, haja vista tais direitos não se satisfazerem com a mera 

substituição da prestação desejada pelo seu equivalente em dinheiro, como, até então, eram 

enfrentados. 

 

2. 2 A repercussão do Estado Social e da Constituição Federal de 1988 no ordenamento 

jurídico brasileiro 

 

Ao contrário do que defendia o liberalismo, a sociedade era composta por pessoas 

de diferentes classes sociais, com interesses e necessidades notoriamente diversificados, de 

modo que se pode categoricamente afirmar que o tratamento afastado e igualitário, até então, 

conferido pelo legislador e exteriorizado pela indistinta forma, ou, por que não dizer fórmula 

de tutelar os direitos a que era submetida o Poder Judiciário, estava, desde o seu nascedouro, 

fadado ao insucesso. 

De modo geral, as transformações ocorridas na sociedade induziam, entre os 

indivíduos que a compunham, o surgimento de relações jurídicas inéditas, cujo escopo 

contemplava direitos das mais diferentes naturezas, acabando por exigir do Judiciário formas 

diferenciadas de protegê-los acaso restassem violados, o que, até então, representava tarefa 

impossível para o juiz frente à engessada fórmula de tutela dos direitos a que estava 

necessariamente subjugado. 

A toda evidência, a prática inviabilizava, de forma contundente, quase tudo 

aquilo que havia se imaginado na teoria. A universalização do procedimento, pautada nos 

critérios de generalidade e abstração e com implacável recorrência à tutela ressarcitória pelo 
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equivalente em pecúnia, somente estaria apta a resolver satisfatoriamente os litígios de uma 

sociedade utópica, formada por indivíduos verdadeiramente iguais 
30

, característica não 

sustentada quando contraposta à realidade do mundo concreto. 

A separação estanque dos processos de conhecimento, execução e cautelar pelo 

Código de Processo Civil e a uniformização do procedimento, que relegava aos cidadãos uma 

padronizada e, não raro, demorada e ineficiente forma de se tutelar os direitos, por mais 

diferentes que fossem em sua natureza, já não atendia aos anseios da sociedade, que exigia 

mudanças 
31

. 

Contrapondo-se à incessante busca pela liberdade e pela igualdade meramente 

formal por meio do absenteísmo do Estado liberal, fatores determinantes para o esquecimento 

de questões sociais relevantes, tais como aquelas relativas às condições de saúde, educação, 

moradia e trabalho a que a população estava sujeita, surge o Estado Social, cujos objetivos 

eram a adoção de medidas destinadas a amparar as categorias de indivíduos mais 

necessitados, buscando-se, a toda evidência, a igualdade material, ou substancial, tudo com 

vistas à realização da justiça social. 

Com a crise de ineficiência do Estado liberal, era crescente a ideia de que a 

liberdade e a igualdade somente seriam verdadeiramente garantidas aos cidadãos por meio de 

ação, e não de omissão do Estado. Os reclamos de certos segmentos da sociedade marcaram a 

passagem para o Estado Social, preocupado em proteger, ativamente, certos bens e categorias 

imprescindíveis para a harmonia da vida em sociedade. 

Segundo Guilherme Puchalski Teixeira, foi nesse contexto que surgiu o modelo 

de Estado Social de Direito. Com relevância para o presente estudo, há de se ressaltar que a 

insatisfação da sociedade com o tratamento igualitário e indistinto dado pelo Poder 

Judiciário, em detrimento da necessidade de a tutela ser prestada de forma diferenciada a 

depender das partes e do direito posto em causa, estimulou a prática de atos destinados a 

pressionar o Legislativo 
32

 a editar leis que conferissem efetiva proteção aos direitos não 
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 Didier, de forma crítica, faz alusão aos ideais extremados do liberalismo que levaram à concepção de uma 
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abrangidos pelas técnicas processuais, até então, disponibilizadas pelo procedimento 

ordinário constante do Código de Processo Civil. 

 
Em meio a esse despertar, surge o modelo do Estado Social de Direito, preocupado 

em atender às necessidades de grupos sociais até então carentes de tutela, que 

passaram a pressionar o legislativo a fim de garantir maior proteção, através das leis 

próprias, diversificadas em razão das necessidades de cada grupo. A característica 

adotada pelo Estado Liberal da impessoalidade da lei e da unidade do 

procedimento, indiferentes à natureza do direito posto em causa, deixa de existir 
33

. 

 

O mesmo autor afirma que: 

 
Resgatando a passagem do Estado Liberal para o Estado Social, sentiu-se a 

necessidade de uma intervenção ativa do Estado, no sentido de proteger 

determinados bens e categorias sociais, considerados imprescindíveis à convivência 

harmônica e justa em sociedade. Muito além de não interferir, cabe ao Estado a 

tarefa de agir na defesa dos interesses dos cidadãos, adotando condutas positivas 

para o bem da população. Não há mais como imaginar um Estado inerte frente a 

condutas não condizentes e potencialmente causadoras de risco ao meio ambiente 

equilibrado, aos consumidores, à saúde, e daí por diante 
34

. 

 

A crescente preocupação do Estado em proteger os grupos sociais e os direitos 

ainda não abrangidos pelo modelo processual clássico, embasado nos ideais liberais, 

redundou na adaptação do procedimento, atendendo-se à consequência jurídica reclamada, 

em tese, pelo direito material posto em causa. 

Por ser alvo de estudo do presente trabalho, adianta-se, desde logo, sem prejuízo 

de ulterior análise mais detida sobre o tema, que foi justamente essa preocupação do Estado 

em conferir efetiva proteção à lesão de qualquer direito que fez crescer a ideia de tutela 

específica dos direitos, redundando, por exemplo, no surgimento da tutela diferenciada dos 

direitos não pecuniários, satisfeitos com o cumprimento de obrigação de fazer, de não fazer 

ou de entregar coisa distinta de dinheiro e cuja tutela é atualmente regida, em sua base, pelos 

artigos 461 e 461-A do Código de Processo Civil. 

A realização de tais direitos exige, de fato, a adoção de regras procedimentais 

mais adequadas à sua natureza, diferentes daquelas de que, até então, dispunha o Código de 

Processo Civil, tudo para garantir ao autor a tutela específica do direito reclamado em juízo, 

isto é, o cumprimento in natura da obrigação assumida contratualmente pelo devedor ou a 

ele imposta por força de lei. 
                                                                                                                                                                                    
procedimentos especiais, alguns outros, também carecedores de tratamento diferenciado, ficaram entregues à 
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Percebeu-se que, para a realização dos direitos ditos não pecuniários, havia que 

se fazer uso de mecanismos diferenciados, aptos a gerar a possibilidade de ser dado ao credor 

exatamente aquilo a que fazia jus segundo as regras de direito material, sendo-lhe entregue o 

bem da vida, de fato, pretendido em juízo, sem que se recorresse necessariamente à tutela 

genérica, ressarcitória pelo equivalente em dinheiro. 

Apenas a título de informação, comportam a mesma lógica de adequação, por 

exemplo, a criação de procedimentos próprios, aptos a tutelarem, de forma eficaz, os direitos 

dos consumidores, os direitos líquidos e certos não amparados por habeas corpus 
35

 ou 

habeas data 
36

 
37

, aqueles que dão azo a causas de pequena monta, de menor complexidade 

ou que envolvam discussões sobre direitos coletivos 
38

. 

Enfim, como uma reviravolta na utilização e na funcionalidade do processo, 

passou-se a dar a devida importância às necessidades dos mais diferentes grupos que 

integravam a sociedade, bem como à tutela específica dos direitos, como forma de entregar 

ao cidadão tudo aquilo que lhe é assegurado pela norma de direito material, o que acabou por 

repercutir na criação de diversas leis voltadas à consecução e à concretização de tal fim. 

O processo, de mero veículo formal de acesso ao Poder Judiciário, possibilitando 

apenas a comunicação ao juiz sobre a ocorrência de lesão a determinado direito e podendo-se 

dele exigir tão somente um pronunciamento através da sentença, sem, no entanto, gerar 

qualquer perspectiva da real satisfação do autor, a não ser pelo equivalente em dinheiro, 

passava, então, a efetivamente funcionar como instrumento social de realização de direitos e 

de pacificação e solução de conflitos, através do qual se podia, de fato, vislumbrar a tutela 

pretendida, independentemente das partes ou da natureza do direito alvo do litígio. 
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A toda evidência, a Constituição Federal de 1988 também assumiu papel 

importantíssimo para a garantia dos direitos de todos os cidadãos, por mais diferentes que se 

apresentassem no mundo real, não sendo difícil notar a preocupação do constituinte em 

proteger, da forma mais adequada possível, os direitos das mais diversas espécies e oriundos 

dos mais diferentes tipos de relação, tais como aqueles envolvidos em causas cíveis de menor 

complexidade, em causas que envolvam relação de consumo, ou ainda aqueles relativos à 

proteção e preservação do meio ambiente equilibrado 
39

. 

Em suma, atento às peculiaridades de cada grupo social e à forma de satisfação 

exigida por cada categoria de direito, o Estado Social passou a se adequar a essas demandas, 

possibilitando, pouco a pouco, o incremento do processo com procedimentos e mecanismos 

diferenciados, aptos a prestar, de forma efetiva, a atividade jurisdicional, amoldando-se à 

hipótese a depender das partes e da natureza e da especificidade do direito material discutido 

em juízo 
40

. 

A partir, principalmente, da promulgação da Constituição Federal de 1988, fala-

se em verdadeiro rompimento com a forma genérica de tutelar os direitos, até então, 

defendida pelo Estado Liberal, que redundava sempre na conversão da obrigação do devedor 

em perdas e danos, restando ao credor satisfazer-se com o recebimento de indenização pelo 

equivalente em dinheiro. Cedeu-se espaço, a partir de então, para a flexibilidade do 

procedimento como forma de se alcançar uma prestação jurisdicional efetiva e adequada, 

pretensão expressamente aposta no texto constitucional. 

Rompeu-se não só com a inexorabilidade da tutela ressarcitória pelo equivalente 

em pecúnia, mas também, em sentido mais amplo, a promulgação da Constituição Federal de 

1988 e o reconhecimento da supremacia das regras e princípios nela dispostos representou a 

ruptura do já aludido “império absoluto da lei” 
41

, de modo que o juiz nem deveria mais tão 

somente se submeter à exata vontade escrita do legislador nem servir de mero acesso do 

cidadão ao Poder Judiciário. O princípio da legalidade, tal como preconizado pelo Estado 

Liberal, tomou outra concepção 
42

. 
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Como já bem ressaltado no tópico destinado à introdução do presente trabalho, as 

normas de direito processual, outrora imbuídas pelos sentimentos alimentados pelo 

liberalismo exacerbado da Revolução Francesa, acabavam, em última análise, por 

indevidamente conferir ao devedor o direito de, à sua conveniência, prestar ou não a 

obrigação a cujo cumprimento estava vinculado por lei ou por contrato 
43

. 

Essa realidade, no entanto, necessitava de drásticas mudanças, e é por isso que 

procedimento comum ordinário adotado pelo Código de Processo Civil vem, sofrendo 

gradativas e pontuais alterações, tudo com vistas a conceder ao juiz a possibilidade de adotar 

a melhor técnica possível para a satisfação do direito do credor. 

Nesse mesmo sentir, Luiz Guilherme Marinoni, em sua obra, chama claramente a 

atenção do leitor para o fato de que a inexistência de técnicas processuais que garantissem a 

tutela específica de direitos não pecuniários, relegando ao credor apenas a possibilidade de 

perceber ressarcimento de valor equivalente ao da obrigação, deixava-o à mercê da 

injustificada recusa do devedor, desde que este estivesse disposto a pagar pelo 

inadimplemento: 

 
Perceba-se, porém, que, ao não se admitir a tutela específica, aceitando-se apenas a 

tutela pelo equivalente monetário, confere-se ao detentor do bem ou do capital a 

possibilidade de transformar o direito ao bem em direito ao dinheiro. Nesse sistema, 

aquele que necessita do bem, e por isso realiza o contrato, jamais tem efetivamente 

assegurado o seu direito, enquanto o detentor do capital ou do bem tem a 

possibilidade de, a qualquer momento, e inclusive em razão de uma “variação de 

mercado” que não lhe é benéfica, liberar-se da obrigação de entregar o bem 

mediante a prestação de um valor em dinheiro 
44

. 

 

E foi justamente com a intenção de suprimir da esfera de direitos do devedor a 

escolha pelo cumprimento ou não da obrigação, que, em uma elogiável inversão de valores, 

sob o forte comando dos influxos constitucionais vigentes, passou-se a caminhar no sentido 

de conceder ao credor não só a opção, em abstrato, pela consecução da tutela específica, 

como também de incutir, no Código de Processo Civil, técnicas e mecanismos concretos, 
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aptos a forçarem o devedor, direta (através dos chamados meios coercitivos) ou 

indiretamente (através dos meios de sub-rogação), ao cumprimento in natura da obrigação 
45

. 

Isso decorre, em grande parte, pela preocupação da própria ordem constitucional 

vigente com a priorização da tutela específica dos direitos, como forma de possibilitar ao 

credor, sempre que possível, a entrega, em juízo, de tudo aquilo a que faz jus segundo as 

regras de direito material, tornando o processo verdadeiro instrumento de pacificação social, 

a serviço dos valores consagrados na Constituição Federal de 1988 
46

. 

É que, dentre os direitos fundamentais arrolados no artigo 5º, da Constituição 

Federal de 1988 
47

, merece imprescindível destaque para o presente estudo a consagração, no 

seu inciso XXXV, do princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, ou do acesso à 

justiça, hoje entendido, em verdade, como direito fundamental a uma prestação jurisdicional 

adequada, efetiva e tempestiva 
48

. 

Mais do que mera garantia de acesso ao Estado-Juiz, a inafastabilidade da 

apreciação do Poder Judiciário sobre toda lesão ou ameaça a direito, ganhou nova 

hermenêutica, devendo ser entendida como forma de se assegurar ao indivíduo a melhor 

tutela possível do direito – lesado ou ameaçado de lesão – levado a juízo, o que faz a 

atividade jurisdicional se tornar mais efetiva, com a obtenção do resultado prático pretendido 

pelo autor, mais adequada, com a adoção do procedimento apropriado ao direito material 

posto em causa, bem como tempestiva, porquanto em consonância com outra garantia 
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fundamental, a da duração razoável do processo, consagrada no inciso LXXVIII, do artigo 5º, 

da Constituição Federal 
49

. 

Sem a menor pretensão de esgotar a complexidade da questão, apontando as 

semelhanças e diferenças entre o chamado Estado Social e o Estado Democrático de Direito, 

este consagrado na ordem nacional pela Constituição Federal de 1988 
50

, para o presente 

estudo, importa tão somente esclarecer que, muito embora não exista previsão expressa na 

Constituição, abalizada doutrina já sedimentou o entendimento de que a República 

Federativa do Brasil se trata, em verdade, de um Estado Social e Democrático de Direito 
51

. 

Não há dúvidas, portanto, de que a inclusão da tutela jurisdicional efetiva no rol 

de direitos fundamentais elencados no artigo 5º da Constituição Federal obriga o legislador 

infraconstitucional não só a adotar as providências necessárias a possibilitar a concretização 

da vontade do constituinte, mas também a fazê-lo com presteza, haja vista a aplicação 

imediata dos direitos fundamentais, tal como previsto no §1º, do citado artigo 
52

. 

Aqui, é importante que se entenda aplicação imediata como desnecessidade de 

edição de lei no plano infraconstitucional para que o direito fundamental comece a produzir 

regular e plenamente seus efeitos. A inércia do legislativo não pode, sob qualquer hipótese, 

suprimir do titular do direito o efetivo gozo da proteção que a norma fundamental lhe 

assegura, de modo que a concretização da ordem constitucional no plano infraconstitucional 

diz respeito tão somente à necessidade e, sobretudo, ao dever do legislador de regular, por 

meio de edição de leis, tudo quanto emana da Constituição Federal 
53

. 
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A ausência de lei que confira um procedimento adequado à proteção de 

determinado direito não pode implicar na ausência desse direito, até porque “o dever de 

proteção se dirige contra o Poder Público, e não apenas, como se poderia pensar, contra o 

legislador” 
54

. Se a Constituição Federal assegura como fundamental a garantia da 

efetividade e da adequação da tutela jurisdicional e se as normas de direito material preveem 

a existência de qualquer direito, é certo que o indivíduo não pode ficar à mercê da edição de 

uma lei para que possa, de fato, gozar da efetiva e adequada proteção do Estado. 

Segundo Luiz Guilherme Marinoni: 

 
Se o Estado tem o dever de proteger os direitos, seria incoerente supor que esse 

dever depende apenas de ações normativas. 

O dever de proteção requer, é certo, regras de direito material. Mas não pode se 

resumir a isso. Depende, ainda, de ações fáticas do Estado – por exemplo, da 

atuação da Administração Pública na proteção do consumidor, da saúde pública e 

do meio ambiente – e da prestação jurisdicional 
55

. 

 

Por outro lado, em que pese a inércia do legislativo não poder implicar, em 

última análise, na impossibilidade de fruição de qualquer direito fundamental, é importante 

destacar que a Constituição Federal de 1988, ao mesmo tempo em que assegura a todos o 

direito à prestação jurisdicional efetiva e adequada, atribui à União, Estados e Distrito 

Federal competência concorrente para legislar sobre procedimentos em matéria processual 
56

, 

levando-se à conclusão de que deve o Estado, através do legislador infraconstitucional, 

proceder à edição de normas procedimentais adequadas às partes e à natureza do direito posto 

em causa, destinadas a concretizar a vontade do constituinte. 

Soma-se a isto o lógico direito que o indivíduo tem de exigir do legislativo a 

emissão de normas procedimentais que lhe assegurem a efetividade da prestação da atividade 

jurisdicional 
57

. Ora, se a todos é assegurado o direito fundamental a uma tutela efetiva, certo 
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é que a todos também é conferido o direito à edição de normas de procedimento que levem à 

concretização do aludido direito fundamental. 

Isso porque, e não é difícil se concluir que, “a proteção, mesmo no plano 

normativo, não pode ficar restrita a normas de direito material, pois o processo civil também 

se constitui em mecanismo de proteção dos direitos fundamentais, seja para evitar a violação 

ou o dano ao direito fundamental, seja para conferir-lhe o devido ressarcimento” 
58

. 

Foi, portanto, a inexistência de dispositivo legal que atendesse aos anseios do 

constituinte, aliada à necessidade de preencher, através de norma posta, as lacunas existentes 

no modelo processual clássico, que provocou a edição de várias leis com o intuito de criar 

especificidades no procedimento, tudo para adequá-lo às partes e à natureza do direito posto 

em causa, bem como para se alcançar a prestação jurisdicional efetiva, fim vislumbrado pela 

Constituição Federal. 
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3 DA EVOLUÇÃO LEGISLATIVA CONCERNENTE À PRIORIZAÇÃO DA 

TUTELA ESPECÍFICA DOS DIREITOS NÃO PECUNIÁRIOS 

 

Como bem ressaltado, o Direito brasileiro passou por um profundo processo de 

modificação. A crise de ineficiência do modelo processual clássico, desenvolvido por 

influência do Estado Liberal, a transição para o Estado Social, seguida da promulgação da 

Constituição Federal de 1988, que culminou na instituição do então vigente Estado 

Democrático de Direito, acabaram por acarretar diversas mudanças para a ordem jurídica 

nacional, devendo-se destacar, para os fins do presente estudo, as implicações nas formas de 

proteção da tutela específica dos direitos não pecuniários, sendo assim entendidos aqueles 

cuja satisfação depende da prestação de um ato, omissivo ou comissivo, tal como o 

cumprimento de obrigação de fazer, não fazer ou tolerar, ou dar coisa distinta de dinheiro. 

A vontade humana, outrora intangível, passou a encontrar limites no direito de o 

credor exigir do devedor a prestação de ato que efetivamente satisfizesse a sua pretensão. A 

tutela eminentemente ressarcitória cedeu espaço à adoção de procedimentos diferenciados a 

depender das partes contendoras e do direito discutido em juízo. Por outro lado, a 

consagração do direito fundamental à prestação jurisdicional efetiva, adequada e tempestiva 

tornou premente a adoção de técnicas procedimentais especiais, visando não só à satisfação 

do direito do credor, mas, sobretudo, ao cumprimento da própria ordem constitucional. 

E foi a partir do preceito emanado da Constituição Federal que se fortaleceu a 

ideia de tutela diferenciada e de primazia da tutela específica, reclamando-se inclusive do 

legislador infraconstitucional a criação de leis que dessem fiel e imediato cumprimento ao 

referido direito fundamental, tal como previsto no §1º, do artigo 5º, da Constituição. 

Neste sentir, o Código de Processo Civil foi alvo de mudanças, sendo nele 

acrescidas, dentre outras, regras disciplinadoras do cumprimento de obrigações de fazer, não 

fazer e de dar coisa distinta de dinheiro, merecendo destaque as alterações que determinaram 

a redação atual constante de seus artigos 461 e 461-A, dispositivos que serão, adiante, 

abordados de forma mais enérgica. 

 

 

 



43 
 

3. 1 Fomento da ideia de prestação jurisdicional efetiva, adequada e tempestiva como 

fator preponderante para a busca da tutela jurisdicional diferenciada e para o 

surgimento do princípio da primazia da tutela específica dos direitos 

 

Dentre outras mudanças ocorridas no Direito brasileiro, a consagração do direito 

fundamental à tutela jurisdicional efetiva e adequada na Constituição Federal de 1988, por 

certo, conferiu nova roupagem ao conceito de jurisdição. 

Outrora limitada tão somente a fazer atuar a vontade concreta do legislador, 

assegurando ao cidadão o simples acesso ao Poder Judiciário e decorrendo dele apenas um 

pronunciamento judicial, através da sentença, sem que fosse, ao revés, conferida a devida 

importância à efetiva realização do direito da parte vencedora na contenda, a jurisdição 

passou, de fato, a cuidar da resolução das controvérsias sociais, utilizando-se, para tal 

desiderato, das mais diferentes formas de tutela de direitos, tudo com vistas à efetiva 

prestação da atividade jurisdicional pelo Estado. 

E não basta, agora, dizer o direito 
59

, devendo o Estado se preocupar também em 

propiciar ao litigante favorecido pela sentença meios hábeis para a realização desse direito, 

posto que reconhecido judicialmente 
60

. Em verdade, “jurisdição é a função do Estado de 

declarar e realizar, de forma prática, a vontade da lei diante de uma situação jurídica 

controvertida” 
61

. 

O hodierno conceito de jurisdição extrapola, sem dúvidas, a mera pronúncia de 

um direito ou a simples entrega de uma sentença e subsome-se na abrangência da ordem 

constitucional que prevê como fundamental o direito à tutela jurisdicional efetiva e adequada, 

importando dizer que somente será efetiva a proteção tempestiva, concedida em tempo hábil, 

e só se revelará adequada a tutela prestada de modo correto, com a utilização de meios 

procedimentais diferenciados, a depender das peculiaridades das partes e da natureza do 
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direito posto em causa. Em suma, para a efetiva tutela jurisdicional “não basta uma sentença, 

mas sim a possibilidade de efetivação concreta da tutela buscada” 
62

. 

Na salutar lição de Humberto Theodoro Júnior: 

 
Efetivo, portanto, é o processo justo, ou seja, aquele que, com a celeridade possível, 

mas com respeito à segurança jurídica (contraditório e ampla defesa), “proporciona 

às partes o resultado desejado pelo direito material”. É antiga, mas nunca se cansa 

de repeti-la, a clássica lição de Chiovenda, segundo a qual o processo tem de dar ao 

litigante, tanto quanto possível, tudo o que tem direito de obter segundo as regras 

substanciais 
63

. 

 

Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, em obra conjunta, ensinam: 

 
O Estado Constitucional caracteriza-se pelo seu dever de dar tutela aos direitos. A 

jurisdição, nessa quadra, tem de prestar tutela jurisdicional a todos que acorrem ao 

Estado, tenham ou não razão em suas afirmações. A tutela jurisdicional consiste na 

predisposição a todos de um processo justo, adequado e efetivo, com todos os 

meios necessários à obtenção do melhor resultado possível para a situação levada a 

juízo 
64

. 

 

Por outro lado, tecendo alguns comentários sobre a atual ideia de jurisdição, 

transmudada em razão da nova ordem constitucional, o autor Guilherme Puchalski Teixeira 

afirma que: 

 
A noção contemporânea de jurisdição está diretamente ligada à ideia de que o 

Poder Judiciário deve estar suficientemente aparelhado, através do processo, de 

instrumentos e mecanismos de tutela aptos a assegurarem uma resposta efetiva e 

adequada a quem lhe bate às portas, levando em consideração as particularidades 

das pessoas envolvidas, do bem litigioso e da natureza do direito material posto em 

causa 
65

. 

 

Não havendo mais espaço sequer para a autotutela, também chamada “justiça 

privada”, exceto em casos especiais expressamente previstos em lei 
66

, o Estado, ao tomar 

para si, com exclusividade, a função jurisdicional, é dizer, “o poder (…) de aplicar e realizar 

o Direito de forma autoritativa” 
67

, passou não só a exarar seu posicionamento acerca de qual 

direito se aplicaria ao caso concreto, como também a promover a realização desse direito, 
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dispondo, para tanto, de meios coercitivos e sub-rogatórios que lhe permitissem exercer o 

poder de imperium sobre suas decisões, acaso a parte desfavorecida resistisse em não cumprir 

o comando legislativo prevalente na sentença. 

Humberto Theodoro Júnior, ao oferecer, em sua obra, conceito de jurisdição, de 

forma resumida, leciona que, para se dar ao Estado plena autonomia no exercício da justiça 

pública: 

 
(...) estabeleceu-se a jurisdição, como o poder que toca ao Estado, entre as suas 

atividades soberanas, de formular e fazer atuar praticamente a regra jurídica 

concreta que, por força do direito vigente, disciplina determinada situação jurídica. 

(...). 

Tomando conhecimento das alegações de ambas as partes, o magistrado definirá a 

qual delas corresponde o melhor interesse, segundo as regras do ordenamento 

jurídico em vigor, e dará composição ao conflito, fazendo prevalecer a pretensão 

que lhe seja correspondente. Eis, aí, em termos práticos em que consiste a 

jurisdição. 

Por outro lado, é fora de dúvida que a atividade de dirimir conflitos e decidir 

controvérsias é um dos fins primários do Estado. Mas, desde que privou os cidadãos 

de fazer atuar seus direitos subjetivos pelas próprias mãos, a ordem jurídica teve 

que criar para os particulares um direito à tutela jurídica do Estado. E este, em 

consequência, passou a deter não apenas o poder jurisdicional, mas também 

assumiu o dever de jurisdição. 

Assim, em vez de conceituar a jurisdição como poder, é preferível considerá-la 

como função estatal e sua definição poderia ser dada nos seguintes termos: 

jurisdição é a função do Estado de declarar e realizar, de forma prática, a vontade 

da lei diante de uma situação jurídica controvertida 
68

. 

 

Ora, a assunção pelo Estado do encargo de definir o direito aplicável às situações 

litigiosas ocorridas concretamente não só lhe concede o poder jurisdicional, mas também, e 

principalmente, exige-lhe o dever de fazê-lo de forma correta, efetiva, tempestiva e 

adequada. Pode-se, portanto, seguramente qualificar a função jurisdicional não apenas como 

uma prerrogativa do Estado, mas como uma espécie de poder-dever do Estado. 

Em suma, ao deixar obrigatoriamente, nas mãos do Estado, a competência e a 

legitimidade para dizer o direito aplicável à lide no caso concreto, faz jus o indivíduo a lhe 

exigir seja tal função exercida de forma satisfatória e, sobretudo, exauriente, viabilizando, na 

prática, a realização do direito assegurado pelo ordenamento jurídico. 

E é por isso que o direito fundamental a uma tutela efetiva e adequada não pode 

se resumir a simplesmente garantir ao indivíduo o acesso ao Judiciário, devendo, a toda 

evidência, garantir-lhe o acesso ao direito lesado ou ameaçado de violação, através da 

outorga da decisão judicial, sobrepondo-se esta inclusive sobre a vontade do devedor 

eventualmente recalcitrante. 
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Em verdade, a efetiva prestação jurisdicional pressupõe a realização dos direitos 

reconhecidos judicialmente, devendo o Estado dispor de meios aptos a garantir essa 

satisfação a todos os cidadãos, independentemente da natureza, da urgência ou da 

complexidade do direito posto em causa. 

Destas considerações decorre a clara necessidade de se dotar o processo de 

mecanismos procedimentais capazes de juridicamente tutelar e, de fato, satisfazer os direitos 

dos cidadãos na situação concreta, observadas as suas peculiaridades, sob pena de se tornar, 

por vezes, inócuo o exercício da função jurisdicional pelo Estado, furtando-se dela toda e 

qualquer efetividade desejada pelo constituinte de 1988. 

Descrevendo o conceito contemporâneo de jurisdição, afirmando inclusive o seu 

desiderato de curar as crises de direito material, Guilherme Puchalski Teixeira 
69

, assevera 

que o bom desempenho desta função pelo Estado depende obrigatoriamente da criação, pelo 

legislativo, de mecanismos de tutela ajustados às particularidades do direito material sub 

judice, associando-se isto, é claro, ao emprego, pelo Juiz, da melhor técnica possível na 

aplicação das ferramentas processuais que lhe forem dispostas, não deixando de lado, a 

qualquer momento, a observância das necessidades das partes e da natureza do direito 

material posto em causa. 

No mesmo entender, Humberto Theodoro Júnior complementa a ideia acima 

esposada, afirmando a íntima relação existente entre o instrumentalismo e a efetividade, de 

modo que, segundo os anseios do sistema processual hodierno, a prestação jurisdicional 

somente alcançará a utilidade que dela se espera se, e somente se o processo estiver 

aparelhado com mecanismos procedimentais que permitam ao juiz a adoção da melhor 

técnica possível para a entrega ao credor do exato bem da vida a que faz jus no plano 

jurídico-material: 

 
Instrumentalismo e efetividade que se completam na formação do ideário do 

processualismo moderno. Para ser efetivo no alcance das metas de direito 

substancial, o processo tem de assumir plenamente sua função de instrumento. Há 

de encontrar na sua compreensão e no seu uso a técnica que se revele mais 

adequada para que o instrumento produza sempre o resultado almejado: “a solução 

das crises verificadas no plano do direito material é a função do processo”, de sorte 

que quanto mais adequado for para proporcionar tutela aos direitos subjetivos de 

natureza substancial, mais efetivo será o desempenho da prestação estatal operada 

por meio da técnica processual. 

A técnica processual, por sua vez, reclama a observância das formas 

(procedimentos) (…) 
70

. 
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Com exceção dos casos em que a mera declaração do direito já satisfaz, per si, a 

pretensão do indivíduo 
71

, tal como ocorre nas ações que visam tão somente ao 

reconhecimento da existência ou da inexistência de determinada relação jurídica, é 

necessário que o Estado-Juiz disponha de mecanismos executivos ou mandamentais idôneos 

para tornar concreta a decisão judicial e propiciar ao credor o efetivo gozo do direito 

reconhecido em juízo. 

Sem o incremento e o preparo do processo com fórmulas procedimentais justas e 

adequadas a cada caso, não há falar em concretização legal do direito fundamental à tutela 

jurisdicional efetiva como instrumento de proteção dos indivíduos, uma vez que estes, sem a 

possibilidade recorrer ao uso da própria força para garantir a satisfação de seus direitos, 

acabariam sendo submetidos a uma jurisdição inócua, defasada, inapta, por muita vez, a lhes 

garantir a realização de sua pretensão. 

Muito mais do que pronunciar a autoridade da lei, como outrora se professava, o 

juiz, a partir do uso da melhor técnica possível, deve atuar positivamente para a realização do 

direito reconhecido judicialmente, incumbindo-se do dever de adotar as providências 

necessárias à efetividade da sua decisão, até porque, segundo afirma Teixeira: 

 
(...) prestar jurisdição importa também a execução do direito, entendida como 

satisfação do direito no mundo dos fatos, atividade que também integra a 

incumbência do Poder Judiciário, especialmente em relação às sentenças 

condenatórias, mandamentais e executivas. 

O direito fundamental à efetividade e adequação da prestação jurisdicional 

abrange necessariamente o dever do Estado de munir os procedimentos de 

mecanismos e ferramentas processuais que o tornem capaz de prestar uma tutela 

adequada à natureza do direito posto em causa 
72

. 

 

Exercer, de forma efetiva, atividade jurisdicional significa, portanto, adotar, a 

tempo e modo, todos os procedimentos necessários à real satisfação do direito do credor e, 

por fim, entregar-lhe aquilo a que faz jus segundo as normas e promessas de direito material, 

é dizer, garantir-lhe, na prática, o gozo de tudo e exatamente aquilo que usufruiria acaso o 

devedor cumprisse integralmente a sua obrigação, não tornando necessária, na hipótese, a 

recorrência do credor ao amparo do Poder Judiciário. 
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Trata-se, a rigor, de tutelar de forma diferenciada e adequada, a depender das 

condições das partes e das necessidades do direito material posto em causa e das demais 

especificidades do caso posto à análise do Judiciário. Significa alcançar a excelência na 

prestação de atividade jurisdicional, previamente amoldada de acordo com as peculiaridades 

do caso concreto, tudo com vistas à máxima realização do direito do credor 
73

. 

Para se alcançar a máxima efetividade da prestação jurisdicional, o processo deve 

antever as crises oriundas do plano das normas materiais e se aparelhar com procedimentos 

que concedam ao autor o tratamento mais adequado para o seu direito. Nas palavras de 

Marinoni e Mitidiero: 

 
O processo deve se estruturar de modo a permitir a prestação das formas de tutela 

prometidas pelo direito material. Portanto, entre as tutelas dos direitos e as técnicas 

processuais deve haver uma relação de adequação 
74

.  
 

Esse é o ideal buscado pelo sistema processual vigente: tornar o processo efetivo 

veículo de realização de direitos e pacificação social. A esse respeito, Humberto Theodoro 

Júnior, analisando a busca pela efetividade da tutela jurisdicional, assevera que: 

 
As reformas que vem passando o direito processual civil, entre nós, refletem uma 

tomada de posição universal cujo propósito é abandonar a preocupação exclusiva 

com conceitos e formas, “para dedicar-se à busca de mecanismos destinados a 

conferir à tutela jurisdicional o grau de efetividade que dela se espera”. Hoje, o que 

empolga o processualista comprometido com o seu tempo é o chamado “processo 

de resultados”. Tem-se a plena consciência de que o processo, como instrumento 

estatal de solução de conflitos jurídicos, “deve proporcionar, a quem se encontra em 

situação de vantagem no plano jurídico-substancial, a possibilidade de usufruir 

concretamente dos efeitos dessa proteção” 
75

. 

 

Dessa noção de efetividade, surge, então, a ideia de primazia da tutela específica 

dos direitos, que consiste justamente em dar prioridade à satisfação da pretensão do credor 

segundo as normas ditadas pelo direito material, isto é, de garantir-lhe, sempre que possível, 

o exato gozo daquilo a que faria jus acaso a sucessão dos fatos ocorresse de acordo com a sua 

tendência natural, sem que se verificasse, na hipótese, qualquer lesão ou ameaça a direito que 

justificasse a exposição da lide ao Poder Judiciário. 
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De toda sorte, admitir, como antes se admitia, que o devedor sempre pudesse, ao 

seu livre arbítrio, optar pelo descumprimento da obrigação, bastando, para tanto, que pagasse 

ao credor o equivalente em pecúnia, significava, em última análise, permitir àquele que 

detivesse o capital quebrar contratos a qualquer momento, a despeito do direito da outra 

parte, que era simplesmente amesquinhado frente à situação de completa insegurança na 

consecução do fim legal ou contratual. 

A priorização da tutela específica decorre, antes de qualquer lei, do mais lídimo 

sentimento de justiça, revelando-se, por isso mesmo, como a garantia de um processo justo, 

em que o credor, de uma forma geral, alcança, através do Judiciário, a efetiva realização de 

seu direito, e não apenas recebe do Judiciário um pronunciamento acerca dele. 

Além da própria consagração constitucional do direito fundamental à tutela 

jurisdicional efetiva, importa dizer que fatores eminentemente sociais, tais como o 

crescimento e a dinamicidade da economia e o consequente desenvolvimento da sociedade de 

massa praticamente impuseram – e ainda impõem – fosse dada prioridade à tutela dos 

direitos na sua forma específica, até mesmo como forma eficaz de se evitar a prática irrestrita 

de condutas abusivas no mercado, tal como se verifica, por exemplo, no caso dos 

consumidores 
76 77

. 

Guilherme Puchalski Teixeira, em sua obra, considerando a supremacia e a 

influência das regras e valores constitucionais sobre todo o ordenamento jurídico nacional, 

sintetiza bem as repercussões ocorridas no sistema processual brasileiro em virtude da 

consagração, na Constituição Federal de 1988, do direito fundamental a uma tutela 

jurisdicional efetiva e adequada: 

 
Em atenção ao direito fundamental à adequação da prestação jurisdicional (CF, art. 

5º, XXXV), não resta dúvida de que a tutela privilegiada pelo ordenamento jurídico 

é aquela que proporciona a efetiva reparação (tutela específica), reproduzindo, no 

mundo dos fatos, resultado idêntico ou equivalente ao cumprimento espontâneo da 

obrigação, tal como prevista pela lei ou por contrato. O art. 461 do CPC aponta 

expressamente para essa preferência. 
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Privilegia-se, com isso, a reparação in natura do direito material violado, ao 

encontro da desejada efetividade e instrumentalidade do processo, restabelecendo-

se a situação que existiria caso tivesse ocorrido o adimplemento espontâneo da 

obrigação, concedendo-se ao autor exatamente aquela prestação que lhe fora 

subtraída no plano material 
78

. 

 

A ordem legislativa processual hodierna, sob fortes influxos constitucionais, é, no 

entanto, diferente da que vigia outrora. O Código de Processo Civil brasileiro, em sua atual 

redação, ao se predispor a conferir tratamento sobre os direitos não pecuniários, sendo eles 

compreendidos na ideia de alguém poder exigir de outrem um fazer, não fazer ou entregar 

coisa distinta de dinheiro, prega a prioridade do seu cumprimento na forma específica, é 

dizer, in natura, tal como se fossem cumpridos espontaneamente pelo devedor, sem a 

necessidade de se recorrer ao Judiciário para tal propósito, deixando a forma de tutela pelo 

equivalente em pecúnia somente para casos excepcionalíssimos, sendo cabível, em qualquer 

hipótese, somente mediante requerimento do credor ou se impossível a tutela específica de 

seu direito ou mesmo a obtenção do resultado prático equivalente 
79

. 

A tutela ressarcitória pelo equivalente em pecúnia foi, por assim dizer, relegada a 

terceiro plano, uma vez que existe hoje clara preferência pela tutela específica, só se podendo 

cogitar a hipótese de conversão da obrigação em perdas e danos se o credor assim a requerer, 

se, por qualquer razão, tornar-se impossível o cumprimento da obrigação na forma 

específica, ou ainda se não for possível a obtenção do resultado prático equivalente 
80

. 

Pode-se afirmar, com segurança e em poucas palavras, que a priorização da tutela 

específica através de norma expressa, no texto da Lei Processual, representa a realização, no 

plano infraconstitucional, dos anseios do constituinte de 1988; significa ainda o preparo, ou 

seja, o aparelhamento e o municiamento do processo com mecanismos aptos a possibilitarem 

a efetiva solução das crises de direito material. 

É que a norma material, desde há muito, já garantia ao credor a tutela específica 

do seu direito, no entanto a norma processual, por herança das raízes do Estado liberal, ainda 

era defasada neste sentido, deixando a desejar no que tocava à previsão de instrumentos que 
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possibilitassem ao juiz forçar o cumprimento da obrigação na forma específica 
81

. E não 

poderia ser diferente, posto que diante dos sacralizados preceitos da intangibilidade da 

vontade humana e da garantia da individualidade e da liberdade do homem como forma de 

repulsa à intervenção do Estado na esfera jurídica do particular. 

Retomando-se a centralidade da discussão, assevera Marinoni que, “A tutela na 

forma específica, como é óbvio, é a tutela ideal do direito material” 
82

, e assim o é porquanto 

contempla o credor com o recebimento in natura daquilo a que faz jus segundo as normas de 

direito material, forçando o cumprimento da obrigação na exata forma assumida 

contratualmente pelo devedor ou a ele imposta por lei. 

“Obter do réu exatamente aquilo (resultado prático in natura) que está previsto 

no direito material, seja decorrente de lei ou de contrato, é – e sempre deverá ser – o ideal de 

justiça perseguido pelo Estado, através do processo”, é o que afirma Guilherme Puchalski 

Teixeira em obra de sua autoria 
83

. 

As alterações legislativas que culminaram na priorização do cumprimento in 

natura das obrigações de fazer, não fazer ou de entregar coisa distinta de dinheiro, 

provocaram o nascimento, no sistema processual nacional, do princípio da primazia da tutela 

específica, que, segundo Fredie Didier, consiste em: 

 
É o que, repita-se, passou a ser chamado de princípio da primazia da tutela 

específica das obrigações de fazer e de não fazer, segundo o qual se deve buscar dar 

ao credor tudo aquilo e exatamente aquilo que ele obteria se o devedor tivesse 

cumprido espontaneamente a obrigação que lhe cabia, isto é, tudo aquilo e 

exatamente aquilo que o credor obteria se não fosse necessário provocar a atividade 

jurisdicional para imposição da ordem 
84

. 

 

Dentre as modificações sofridas pelo Código de Processo Civil brasileiro, 

importa ao presente trabalho aquelas que tiveram por finalidade garantir, através de 

tratamentos diferenciados, a efetiva proteção dos direitos não pecuniários; aquelas, portanto, 

que introduziram meios procedimentais que viabilizassem a priorização da tutela específica 

das obrigações de fazer, não fazer e entregar coisa distinta de dinheiro. 
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3. 2 Das reformas legislativas concernentes à proteção da tutela específica dos direitos 

não pecuniários no Código de Processo Civil Brasileiro e a busca pela efetividade das 

decisões judiciais 

 

Já foi muito bem ressaltado, alhures, que o direito processual positivo brasileiro 

embeberou-se das influências do Estado de matriz liberal, mormente com relação à 

consagração do princípio da intangibilidade da vontade humana, que, quando em ação, 

impossibilitava o Poder Judiciário de garantir ao credor o bem da vida exatamente pretendido 

em juízo. 

Como, em garantia da liberdade do indivíduo, ninguém poderia ser constrangido 

a prestar fato contra a sua vontade 
85

, não se falava, consequentemente, em cumprimento 

específico de obrigação prevista pelo direito material, fosse decorrente de lei fosse oriunda de 

contrato. Em verdade, restava ao credor o recebimento de valor pecuniário equivalente ao 

inadimplemento causado pelo devedor. 

Não custa lembrar, os valores axiológicos do pensamento liberal pregavam a 

defesa da igualdade formal e do máximo afastamento do Estado da esfera jurídica do 

particular, sendo este o meio encontrado pela burguesia insurgente para a garantia daquela. 

O Estado não se preocupava – porquanto não era interessante para a burguesia – 

com as diferenças existentes entre os bens e entre os indivíduos, por mais claras que elas se 

revelassem no mundo real. O Estado liberal adotava como verdadeira a premissa de que 

todos eram iguais, de modo que o pensamento da época se resumia ao seguinte raciocínio: 

“Se todos os bens são iguais, todos eles podem ser expressos por um valor em dinheiro” 
86

. 

Por ter buscado inspiração nas raízes dos pensamentos liberais, não existia, no 

ordenamento jurídico-processual brasileiro, qualquer norma ou mecanismo que impusesse ao 

devedor a obrigação de prestar fato contra a sua vontade. Mais do que isso, o processo civil 

brasileiro não dispunha de norma que constrangesse o devedor ao cumprimento da obrigação 

na forma específica, tal como previsto pelo direito material. 

Os ideais liberais visavam ainda à não concentração de poderes de execução nas 

mãos do juízes, reduzindo-os à condição de meros porta-vozes da autoridade da lei. Por isso 

mesmo, a ideia era que se deixasse condicionada à iniciativa da parte o requerimento de 
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execução, que, por sua vez, somente poderia se dar após a consolidação do direito do credor 

por meio de sentença judicial transitada em julgado. 

Aos juízes não era concedido o poder de imperium, que lhes permitisse garantir o 

cumprimento de suas decisões 
87

. A separação entre os processos de conhecimento, execução 

e cautelar também contribuíam para impedir a efetividade da tutela jurisdicional. O direito 

fundamental a uma prestação jurisdicional efetiva e adequada reclamava mudanças. 

O Código de Processo Civil de 1939, de maneira bastante tímida, é verdade, 

ensaiou romper com a inaptidão do procedimento para se adequar ao recebimento de 

demanda que visasse impor ao devedor o cumprimento de determinada obrigação de fazer ou 

não fazer, prevendo, em seu artigo 302 
88

, as hipóteses de cabimento da chamada ação 

cominatória para a prestação de fato ou abstenção de ato. 

Da leitura do dispositivo trazido pelo Código de Processo Civil de 1939 já se 

podia extrair a conclusão de que, em tese, não era mais considerada ilegítima a intervenção 

do Poder Judiciário sobre a vontade do indivíduo, podendo o devedor ser constrangido a 

prestar um fato em prestígio ao direito do credor, ainda que não quisesse o cumprimento. 

Além da instituição da ação cominatória no rol de procedimentos especiais, outra 

inovação trazida pelo Código de Processo Civil de 1939 era a possibilidade da imposição de 

multa ao devedor que descumprisse obrigação fixada em sentença cominatória 
89

. 
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Entende-se o presente momento oportuno para destacar que “a possibilidade de o 

juiz impor multa ao proferir sua sentença implicou na quebra da regra de que o Judiciário 

não poderia exercer poder de imperium” 
90

. 

Com tais inovações, o credor tinha à sua disposição mecanismos processuais que: 

a) garantiam-lhe o cumprimento in natura da obrigação assumida contratualmente pelo 

devedor ou a ele imposta por lei; b) possibilitavam a imposição de multa para o caso de 

descumprimento da sentença cominatória. 

A praxis, no entanto, ainda demonstrava a impossibilidade de prestar, de forma 

efetiva, uma tutela para os casos que reclamavam o cumprimento de obrigação de fazer, não 

fazer ou de entregar coisa distinta de dinheiro. Isso porque o artigo 880, do Código Civil de 

1916 
91

, indicava a viabilidade da conversão de qualquer obrigação em perdas e danos, 

sempre que inadimplida pelo devedor. 

O que se percebia era a inocuidade de tais dispositivos quando postos em ação. É 

que, a falta de familiaridade dos juízes com instrumentos processuais dessa natureza, aliada 

ainda ao modo de pensar segundo as influências do liberalismo acarretavam a pouca 

aplicação de tais institutos. Segundo Guilherme Puchalski Teixeira: 

 
Ao que tudo indica, o instrumental colocado à disposição na época já possibilitaria 

mecanismo efetivo de coerção sobre o demandado. No entanto, a mentalidade então 

dominante – presa aos comandos de direito material vigente, no sentido de que todo 

e qualquer inadimplemento deveria resolver-se em perdas e danos (art. 880 do 

CC/1916) – não permitia aos operadores enxergar a natureza mandamental do 

referido preceito 
92

. 

 

Na contramão da evolução legislativa estava, no entanto, o modo de pensar dos 

juristas da época, ainda notória e infelizmente agarrados às ideias consolidadas no sistema 

processual clássico de influência liberal, o que dificultou, sobremaneira, a correta aplicação 

do mecanismo positivado. 

É que, buscando entender a natureza jurídica da multa e, consequentemente, 

compreender para qual finalidade ela se destinava, uma vez que não explicitadas pelo 

legislador, instaurou-se uma celeuma entre os estudiosos do Direito, que, à época, preferiram 

adotar posicionamento segundo o qual a multa prevista pelo Código de Processo Civil de 

                                                           
90

 MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica processual e tutela dos direitos. 3ª Edição, revista e atualizada. Ed. 

Revista dos Tribunais. São Paulo, 2010, p. 89. 
91

 Artigo 880, do Decreto-Lei nº. 3.071, de 1º de janeiro de 1916: “Incorre também na obrigação de indenizar 

perdas e danos o devedor, que recusar a prestação a ele só imposta, ou só por ele exeqüível”. 
92

 TEIXEIRA, Guilherme Puchalski. Tutela específica dos direitos: obrigações de fazer, não fazer e entregar 

coisa. Ed. Livraria do Advogado. Porto Alegre, 2011, p. 122. 



55 
 

1939 assumia caráter indenizatório, e não coercitivo 
93

, o que a levava inclusive a ser 

deduzida das perdas e danos a cujo pagamento o devedor, no final do processo, fosse 

condenado. Nesse sentido, ensina Guilherme Puchalski Teixeira: 

 
(…) seguiam orientação de que a multa possuía natureza indenizatória, valendo 

como cláusula penal compensatória. Por não esclarecer a finalidade à [sic] que se 

prestava – se coercitiva ou indenizatória –, o Código de 1939 também contribuiu 

para que os doutrinadores da época a relegassem à condição de parcela 

indenizatória, a ser deduzida do valor final fixado a título de perdas e danos 
94

. 

 

Ainda era muito recente a ideia de poder impor a cominação de multa em caráter 

acessório, a despeito das perdas e danos suportados pelo devedor. Depois de assentado tal 

entendimento pelos juristas da época, o advento do Código de Processo Civil de 1973 
95

 

avivou a discussão acerca do tema, no entanto o enfrentamento da questão agora exigia a 

consideração de outras nuances. 

O atual Código de Processo Civil, em sua redação original, muito embora tenha 

abolido a ação cominatória do rol dos procedimentos especiais previstos pelo sistema, previu, 

em seus artigos 287 e 645, a cominação de multa para o caso de descumprimento de 

obrigação de fazer ou não fazer fundada, respectivamente, em título executivo judicial ou 

extrajudicial. 

O artigo 287 
96

, em sua redação original, dispunha que: “Se o autor pedir a 

condenação do réu a abster-se da prática de algum ato, a tolerar alguma atividade, ou a 

prestar fato que não possa ser realizado por terceiro, constará da petição inicial a cominação 

da pena pecuniária para o caso de descumprimento da sentença (art. 644 e 645)”. 

Por outro lado, o artigo 645 
97

, também em sua redação original, dispunha que: 

“Na execução de obrigação de fazer e não fazer, fundada em título extrajudicial, o juiz, ao 

despachar a inicial, fixará multa diária por dia de atraso no cumprimento da obrigação e a 

data a partir da qual será devida”. 
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A simples leitura dos artigos já era suficiente para afastar qualquer interpretação 

que pretendesse sustentar a natureza indenizatória da multa, porquanto era clarividente a 

intenção do legislador em possibilitar a cominação de multa para o caso de descumprimento 

da sentença, e não pelo descumprimento da obrigação. 

Ora, a imposição de multa para o caso de descumprimento da sentença  deixava 

transparecer o seu nítido caráter coercitivo; significava que, além das perdas e danos oriundas 

da resistência em cumprir o comando sentencial, o devedor arcaria ainda com o pagamento 

da multa, que não se apresentaria como uma pena imposta ao devedor com a intenção de 

compensar o inadimplemento de sua obrigação. 

Em verdade, é de se notar que a multa exercia função persuasiva, de modo a 

constranger o devedor a preferir o cumprimento da sentença a resistir em dar ao credor tudo 

aquilo que a decisão judicial havia lhe concedido. 

Muito embora, com fundamento no artigo 880, do Código Civil de 1916, ainda 

persistissem divergências doutrinárias acerca da real finalidade da multa, se coercitiva se 

indenizatória, restou prevalente “o entendimento de que a multa possuía natureza 

preponderantemente coercitiva, viabilizando, portanto, a sua cumulação com a eventual 

indenização arbitrada a título de perdas e danos” 
98

. 

Isso já significava um grande avanço na busca da priorização da tutela específica 

dos direitos não pecuniários. Era a primeira vez 
99

 que o sistema processual brasileiro 

contemplava a existência de mecanismo procedimental destinado a coagir o devedor a 

prestar um fato cujo cumprimento havia sido assumido junto ao credor, ainda que contra a 

sua vontade. 

Não se tratava apenas de compensar o inadimplemento de obrigação não 

pecuniária com o pagamento ao credor de valor equivalente em pecúnia, desiderato buscado 

pela tutela alternativa ressarcitória, mas de forçar, coagir, pressionar o devedor a cumprir a 

obrigação na sua forma específica, é dizer, entregar ao credor tudo e exatamente aquilo a que 

fazia jus segundo das regras de direito material. 

Havia, no entanto, dois claros e imediatos problemas que impediam a multa 

exercesse seu papel com a efetividade que dela se esperava, a saber, o fato de a lei (art. 287, 

CPC), à época, exigir, na petição inicial, a expressa formulação de pedido pelo autor, e de 
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possibilitar a sua cominação apenas quando da prolação da sentença, mormente se 

considerando que o Código de Processo Civil de 1973, em sua redação original, não previa a 

antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pretendida pelo autor 
100

. 

Além da tardia aplicação da multa, porquanto necessitava fosse o devedor 

condenado, por sentença, a cumprir a obrigação objeto da lide, outro grave problema que 

claramente se verificava era justamente a impossibilidade de o juiz da execução, a depender 

das circunstâncias, alterar o valor da multa arbitrado na sentença, já que a formação do título 

executivo judicial pressupunha a operação dos efeitos da coisa julgada, a saber, a 

imutabilidade e a irrecorribilidade da sentença 
101

. 

Para além de todos os empecilhos acima citados, há de destacar que, muito 

embora fosse cominada na sentença de mérito do processo de conhecimento, a incidência da 

multa estava condicionada não só à condenação do devedor ao cumprimento da obrigação 

assumida frente ao credor, mas também ao trânsito em julgado da execução de sentença 

ajuizada pelo autor para fazer valer o seu direito reconhecido. 

A demora na prestação jurisdicional era árduo castigo para o credor, o que, por 

muita vez, custava-lhe a própria perda da utilidade do processo, isso porque a recalcitrância 

do devedor em cumprir a obrigação devida poderia se arrastar, inadvertidamente, por tanto 

tempo, que o processo não conseguia evitar a prática do ilícito e a eventual ocorrência de 

dano ao credor, restando-lhe apenas o recebimento de indenização correspondente ao 

inadimplemento. A toda evidência, a mera previsão da possibilidade de cominação de multa 

e o reconhecimento de sua natureza coercitiva ainda pouco significavam e em nada alteravam 

a situação prática vivenciada anteriormente à sua instituição. 

Enfim, eram tantos os problemas procedimentais que ainda necessitavam fossem 

aperfeiçoados, que a técnica idealizada pelo legislador e posta à disposição dos juízes não 

alcançou, nem de longe, a efetividade desejada. “Percebe-se que para coisa alguma servia a 
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técnica definida no art. 287, no tocante à efetividade do processo, tendo-se em conta que 

frustrava por completo a satisfação perseguida pelo autor” 
102

. 

Guilherme Puchalski Teixeira, comentando sobre o tema, expõe a falta de 

efetividade da prestação jurisdicional vivenciada na época e os problemas enfrentados pelos 

advogados, na prática forense, para tentarem salvaguardar a utilidade do processo, mesmo 

nos casos em que se deparavam com a recalcitrância do devedor: 

 
Isso, na prática, fez com que os advogados se socorressem do processo cautelar a 

fim de que este assegurasse a plena utilidade do provimento judicial. Todavia, 

faltava ao processo cautelar mecanismos coercitivos próprios, a exemplo da multa, 

a fim de vencer a recalcitrância do demandado em atender à conduta desejada pelo 

direito, fosse ela uma prestação de fazer, um não fazer ou a entrega de coisa. A isso 

se sobrepunha a controvérsia, existente em doutrina e jurisprudência, sobre a 

possibilidade do emprego de medida cautelar em caráter satisfativo 
103

. 

 

Ante tais problemas, urgia a adoção de medidas legislativas que reformassem o 

Código de Processo Civil e o tornassem em um instrumento mais efetivo, que garantisse ao 

credor, adequada e tempestivamente, o bem da vida a que fazia jus receber, contendo-se, de 

forma eficaz, toda e qualquer investida do devedor tendente a fraudar-lhe o direito ou a 

retardar injustificadamente o seu cumprimento, causando assim sérios danos ao credor. 

De um modo geral, todas as alterações legislativas ocorrentes no CPC tiveram 

como ponto coincidente a tentativa de se imprimir maior celeridade e efetividade ao 

processo, tendo todas elas, na medida de sua abrangência, contribuído para a concretização 

do direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva, adequada e tempestiva. 

Sem fugir ao foco do presente tema, mas premido da necessidade de 

complementá-lo, convém dizer que tais contribuições ganharam tamanha importância que 

foram inclusive reconhecidas pela exposição de motivos do novo Código de Processo Civil, 

que, a partir de uma análise mais consciente e, hoje, mais aprimorada acerca situação jurídica 

vivenciada antes das citadas reformas legislativas, ocupou-se de afirmar que: 

 
Um sistema processual civil que não proporcione à sociedade o reconhecimento e a 

realização dos direitos, ameaçados ou violados, que têm cada um dos 

jurisdicionados, não se harmoniza com as garantias constitucionais de um Estado 

Democrático de Direito. 

Sendo ineficiente o sistema processual, todo o ordenamento jurídico passa a carecer 

de real efetividade. De fato, as normas de direito material se transformam em pura 

ilusão, sem a garantia de sua correlata realização, no mundo empírico, por meio do 

processo. 
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Não há fórmulas mágicas. O Código vigente, de 1973, operou satisfatoriamente 

durante duas décadas. A partir dos anos noventa, entretanto, sucessivas reformas, a 

grande maioria delas lideradas pelos Ministros Athos Gusmão Carneiro e Sálvio de 

Figueiredo Teixeira, introduziram no Código revogado significativas alterações, 

com o objetivo de adaptar as normas processuais a mudanças na sociedade e ao 

funcionamento das instituições. 

A expressiva maioria dessas alterações, como, por exemplo, em 1.994, a inclusão 

no sistema do instituto da antecipação de tutela; em 1.995, a alteração do regime do 

agravo; e, mais recentemente, as leis que alteraram a execução, foram bem 

recebidas pela comunidade jurídica e geraram resultados positivos, no plano da 

operatividade do sistema 
104

. 

 

O próximo passo do presente estudo será justamente destinado a especificar 

algumas das reformas legislativas provocadas no Código de Processo Civil que, de algum 

modo, tenham contribuído para o aperfeiçoamento das técnicas de tutela dos direitos não 

pecuniários e, consequentemente, para a efetividade da prestação jurisdicional que se ocupe 

de decidir casos dessa natureza. 

 

3. 2. 1 Quanto às obrigações de fazer e não fazer 

 

Foi nesse contexto que surgiu o movimento reformador, com o objetivo de 

corrigir pontos específicos do Código de Processo Civil que, até então, não proporcionavam 

às partes a devida efetividade que dele se esperava, bem como não se mostravam aptos a 

fornecer a prestação jurisdicional adequada. 

Destaca-se, para o presente estudo, a promulgação da Lei nº. 8.952 
105

, de 13 de 

dezembro de 1994, responsável por trazer valorosas inovações ao texto do Código de 

Processo Civil de 1973. 

Sem a menor pretensão de proceder ao enfrentamento de todas as inovações 

geradas pela referida lei e sem deixar de se dar a devida importância a outras modificações 

em tópicos adiante constantes do presente trabalho, convém, por ora, ressaltar que uma das 

novidades por ela trazidas foi a introdução, no Código, da possibilidade de antecipação dos 

efeitos da tutela definitiva pretendida em juízo. 

Trata-se, a rigor, de promover a efetividade do processo, garantindo à parte uma 

espécie de tutela jurisdicional diferenciada – antes da sentença – sempre que preenchidos os 

requisitos para a sua concessão, seja necessitando de um provimento jurisdicional urgente 

seja demonstrando o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu. 
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A Lei nº. 8.952/1994, alterando a redação do artigo 273 
106

 do CPC, abriu ao juiz 

a possibilidade de antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela jurisdicional 

definitiva, a requerimento da parte autora, desde que preenchidos os requisitos que o referido 

dispositivo legal elenca. 

Cuida-se de provimento de cunho satisfativo, que tem como escopo realizar, de 

modo imediato, a própria pretensão perseguida, e não apenas garantir a utilidade do processo 

para depois do julgamento de mérito da demanda, característica típica da medida cautelar. 

Razões de extrema urgência na realização do direito violado ou ameaçado de 

lesão, a par de um conjunto probatório pré-constituído (prova inequívoca) e da 

verossimilhança das alegações do autor, autorizam o julgador a antecipar, mediante 

requerimento da parte, provisoriamente os efeitos da tutela jurisdicional definitiva. 

Outra inovação trazida pela citada Lei nº. 8952/1994, e essa, sim, com manifesta 

relevância para o presente estudo, diz respeito à consagração da primazia da tutela específica 

dos direitos de exigir o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, alterando-se, para 

tanto, a redação do artigo 461 
107

 do Código de Processo Civil. 
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Tratando sobre a finalidade da alteração trazida pela Lei nº. 8.952/1994 ao artigo 

461 do CPC, Fredie Didier ensina que: 

 
De acordo com a redação do art. 461 do CPC, “na ação que tenha por objeto o 

cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela 

específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que 

assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento”. Esse dispositivo, 

já se viu, trazido pela Reforma Legislativa de 1994, veio deixar clara a opção do 

legislador de privilegiar a tutela específica da obrigação de fazer ou de não fazer, 

seja ela legal ou contratual, fungível ou infungível 
108

. 

 

Não apenas para priorizar a tutela específica das obrigações de fazer ou não fazer 

– leia-se, conceder um tratamento adequado – é que a Lei nº. 8.952/1994 serviu, mas também 

para possibilitar a sua execução imediata, é dizer, sem a necessidade de ajuizamento de 

processo executivo autônomo fundado em título judicial, tornando mais célere e, portanto, 

mais efetiva a prestação jurisdicional. 

A execução passou a ser, pelos menos para as obrigações de fazer e não fazer, um 

dos efeitos naturais e imediatos da sentença, prescindindo a adoção das medidas executivas 

tradicionais, tais como o ajuizamento de ação executiva autônoma e a realização de nova 

citação do devedor, para a realização dos direitos já reconhecidos judicialmente. No que toca 

às execuções de obrigações de fazer e não fazer, a propositura de ação autônoma para tal fim 

ficou reservada para os casos em que o credor fundasse seu direito em título executivo 

extrajudicial. 

Fredie Didier, aludindo à reforma trazida pela Lei nº. 8.952, de 13 de dezembro 

de 1994, afirma categoricamente que: 

 
As sentenças que impõem o cumprimento de uma prestação de fazer e de não-fazer 

efetivam-se no mesmo procedimento em que são proferidas. (…) podem ser 

efetivadas sine intervalo, é dizer, podem ser executadas no mesmo processo em que 

foram proferidas, mediante a tomada de providências executivas numa fase 

complementar à fase de certificação do direito. É preciso destacar, porém, que essa  

característica já fora generalizada, para essas sentenças, desde 1994, com a 

reformulação do art. 461 do CPC 
109

. 

 

Marcus Vinícius Rios Gonçalves, tratando, em sua obra, sobre as alterações 

legislativas que culminaram na priorização da tutela específica das obrigações de fazer e não 

fazer, assim dispõe: 
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Na busca por um processo mais efetivo, alterações foram introduzidas na lei para a 

satisfação mais rápida e eficaz das decisões judiciais. 

Entre elas, a execução imediata dos títulos judiciais, fundados em obrigações de 

fazer, não fazer, entregar coisa ou pagar. 

A primeira modificação foi atribuir às sentenças condenatórias em obrigação de 

fazer ou não fazer cunho mandamental. O juiz, quando condena o devedor, expede 

uma ordem, que, se não cumprida, implica na adoção das medidas previstas nos 

§§4º, 5º e 6º do art. 461. Não haverá um processo autônomo de execução, mas 

apenas uma fase de cumprimento de sentença. A execução tradicional das 

obrigações de fazer ou não fazer, tratada nos arts. 632 e s. do CPC, ficou reservada 

para os títulos extrajudiciais 
110

. 

 

Guilherme Puchalski Teixeira, em sua obra, elaborou um rol que retrata, de 

maneira bastante sintética, quais foram as principais modificações trazidas pela reforma de 

1994, do qual se utilizará abaixo: 

 
a) modelo sincrético de processo, por dispensar a instauração de processo de 

execução subsequente para a efetivação do direito material reconhecido em 

sentença; 

b) preferência pela reprodução do resultado específico do direito, seja através do 

cumprimento específico da obrigação prevista no plano material, seja através da 

reprodução judicial de resultado prático equivalente; 

c) autorização para a utilização de mecanismos coercitivos, com vistas a reforçar a 

executoriedade dos provimentos ex art. 461; 

d) cominação de multa processual coercitiva, modificável de ofício quanto à 

periodicidade e valor, mesmo após o trânsito em julgado da ação, caso revele-se 

inadequada ou insuficiente à reprodução do resultado específico desejado pelo [sic] 

sentença; 

e) a multa processual coercitiva será independente de eventual indenização – a 

exemplo da distinção expressa também realizada pelo direito francês; 

f) imposição de mecanismos de sub-rogação, através da aplicação de medidas de 

execução direta adequadas ao caso concreto, capazes de reproduzir o resultado 

específico desejado, independentemente da vontade do réu; 

g) antecipação dos efeitos pretendidos na sentença (tutela antecipada específica), 

visando a preservar a utilidade da prestação jurisdicional (§3º do art. 461 c/c art. 

273), cumulável com a aplicação de mecanismos coercitivos e sub-rogatórios para a 

sua efetivação no mundo dos fatos; 

h) subsidiariedade da solução indenizatória (tutela ressarcitória pelo equivalente), 

reservada às hipóteses de opção pelo autor ou impossibilidade da reprodução do 

resultado específico da obrigação 
111

. 

 

A reforma realizada no Código de Processo Civil, em 1994, foi um evidente sinal 

de que o sistema processual brasileiro estava se preocupando em adequar-se às 

particularidades dos direitos prometidos pelas normas de natureza material. A busca por um 

processo justo estava, de fato, tornando-se realidade. 
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3. 2. 2 Quanto às obrigações de entregar coisa distinta de dinheiro. 

 

A reforma realizada em 1994, muito embora de grande e inegável valia para a 

adequação do procedimento às necessidades das obrigações de fazer ou não fazer, não era 

suficiente para  a garantia da ampla efetividade da prestação jurisdicional. Havia ainda outros 

direitos que reclamavam tratamento diferenciado. 

Nesse sentido, deu-se início a um novo movimento reformador do sistema 

processual civil brasileiro, intitulado a reforma da reforma ou, tão somente, 2ª fase da 

reforma do Código de Processo Civil. 

Desse movimento por buscas de reformas pontuais no Código de Processo Civil, 

restou editada a Lei nº. 10.444
112

, de 07 de maio de 2002, cujo advento estendeu às 

obrigações de entregar coisa distinta de dinheiro o mesmo tratamento que a reforma de 1994 

previu para as obrigações de fazer e não fazer. 

É que a Lei nº. 8.952/1994 foi tão bem recepcionada pela ordem processual 

brasileira, cumprindo com bastante eficiência o fim a que se destinava, que, a partir daí, 

sentiu-se a necessidade de ampliar o mesmo tratamento a outros tipos de obrigações. 

Marcus Vinícius, também tratando sobre a reforma que culminou na previsão de 

procedimento diferenciado para proporcionar tratamento adequado à satisfação de direitos 

que reclamavam o cumprimento de obrigação de entregar coisa, assim assevera: 

 
Na sequência, a lei alterou as execuções de obrigação de entrega de coisa fundadas 

em título judicial. A sentença que condena o réu também se tornou mandamental. 

Sem o processo de execução, o juiz determinará as providências para que a sua 

sentença seja cumprida. Só há processo de execução para entrega de coisa se a 

obrigação decorrer de título extrajudicial 
113

. 

 

A partir da vigência da Lei nº. 10.444/2002, as obrigações de entregar coisa 

distinta de dinheiro passaram a ser submetidas ao mesmo procedimento previsto para as 

obrigações de fazer ou não fazer. Tanto é que o §3º, do artigo 461-A 
114

, do Código de 
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Processo Civil prevê a aplicação integral do artigo 461 para a resolução do conflito ajuizado 

com fundamento em obrigação de entregar coisa. 

Sem dúvidas, a reforma de 2002 também contribuiu bastante para o 

aprimoramento das técnicas processuais dispostas no processo civil brasileiro. A essa altura, 

o juiz já dispunha de mecanismos procedimentais aptos a conceder ao credor de obrigação de 

fazer, não fazer ou de entregar coisa distinta de dinheiro exatamente aquilo a que faz jus 

segundo as normas de direito material. 

Com a reforma ocorrida em 2002, tornou-se desnecessário o ajuizamento de ação  

executiva autônoma fundada em título judicial para que a parte favorecida pela sentença 

alcançasse a realização de seu direito não pecuniário. E mais do que simplesmente 

desnecessário, tornou-se inadequada essa via processual para impor ao devedor o 

cumprimento de obrigação de fazer, não fazer ou de entregar coisa distinta de dinheiro. 

Aqui, apenas a título de informação, muito embora se saiba não estar diretamente 

relacionado ao ponto central do presente estudo, há, ainda assim, que se dar destaque à 

reforma ocorrida nos idos do ano de 2005. 

Trata-se da alteração trazida pela Lei nº. 11.232, de 22 de dezembro de 2005 
115

, 

responsável por estabelecer o modelo processual sincrético, que concentra os poderes de 

conhecer e executar na atividade jurisdicional do mesmo juízo, tornando o cumprimento das 

sentenças proferidas no processo de conhecimento em mera fase processual, 

independentemente se oriunda de uma ação que vise ao cumprimento de obrigação de fazer, 

não fazer, entregar coisa ou pagar quantia. 

Além de alterar o conceito de sentença 
116

, por exigência da própria reforma, a 

Lei nº. 11.232/2005 redundou inclusive na inaplicabilidade de todos os dispositivos relativos 

à execução autônoma de obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa ou pagar quantia 

quando fundada em título judicial, com exceção dos casos de execução de sentença penal, 
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arbitral ou estrangeira, cuja efetivação ainda dependerá de ordem de citação do devedor para 

que se proceda à liquidação da dívida ou execução da obrigação, conforme o caso 
117

 
118

. 

 

3. 3 Meios executivos diretos (de sub-rogação) e indiretos (de coerção) como 

mecanismos para a garantia da tutela específica dos direitos não pecuniários e o Poder 

Geral de Efetivação do Magistrado. 

 

Não restam dúvidas de que a atividade jurisdicional deve, a tempo e modo, 

garantir ao credor da obrigação a efetiva realização de seu direito, seja ela de fazer, não fazer 

ou de entregar coisa, pouco importando também que o devedor se recuse a entregar ao 

credor, de forma espontânea ou mediante decisão judicial, o exato bem da vida perseguido 

em juízo 
119

. 

Aqui, importante se falar, portanto, que, se a decisão judicial que impõe ao réu o 

cumprimento de determinada obrigação é proferida para que se garanta a máxima realização 

do direito do credor, em atenção ao próprio princípio fundamental à efetividade da prestação 

jurisdicional, nada mais lógico do que se conferir ao juiz que a prolatou força executiva 

suficiente para garantir, no caso concreto, a imperatividade de suas decisões. 

Por tudo quanto exposto, é de solar evidência ainda que a busca pela priorização 

da tutela específica ou pela obtenção do resultado prático mais coincidente possível com o 

adimplemento espontâneo da obrigação pelo devedor não seria alcançada apenas com base no 

procedimento comum ordinário, fato que, por certo, obrigou e estimulou o Processo Civil 

brasileiro a se aparelhar com mecanismos – e deixá-los à disposição do juiz, para que os 

aplique adequadamente no caso concreto – que concedessem ao credor, da forma mais 

apropriada possível, o efetivo gozo daquilo que lhe é prometido pelas regras vigentes no 

âmbito do direito material. 
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Nas palavras de Marcus Vinicius Rios Gonçalves, a existência, nos artigos 461 e 

461-A do Código de Processo Civil, de mecanismos processuais aptos a possibilitar ao credor 

a obtenção do resultado prático mais coincidente possível com o adimplemento espontâneo 

da obrigação decorre exatamente da opção legislativa em priorizar a tutela específica dos 

direitos não pecuniários: 

 
Há mecanismos legais para compelir o devedor ao cumprimento específico de suas 

obrigações. Busca-se fazer com que o credor obtenha o mesmo resultado que teria 

se o devedor satisfizesse voluntariamente a sua obrigação. Daí dispor o caput do art. 

461 que, “na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não 

fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, 

determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do 

adimplemento”. E o art. 461-A: “na ação que tenha por objeto a entrega de coisa, o 

juiz, ao conceder a tutela específica, fixará o prazo para o cumprimento da 

obrigação” 
120

. 

 

Para tal desiderato, o sistema processual vigente se vale tanto de técnicas que 

conduzam diretamente à tutela do direito objeto da lide, não dependendo, para a sua 

efetivação, da prestação de qualquer fato pelo devedor, obrigando-o, em verdade, a se sujeitar 

ao cumprimento da obrigação por terceiro, quanto ainda de mecanismos outros que atuem 

sobre a sua vontade, compelindo-o, forçando-o, por via oblíqua, a cumprir exata e 

especificamente a obrigação que satisfaça o direito do credor. 

É justamente essa distinção entre os meios de execução, ora conduzindo à própria 

realização do direito do credor ora atuando sobre a vontade do devedor, coagindo-o ao 

cumprimento da obrigação na forma específica, que permite classificá-los em meios diretos e 

indiretos de execução. Há, portanto, à disposição do magistrado e das partes diferentes 

formas de se tutelar o direito cuja proteção é reclamada em juízo. 

Neste sentido, segundo Luiz Guilherme Marinoni: 

 
A diversidade em termos de efetividade, bem como de repercussão e de impacto 

sobre a esfera jurídica do réu, entre os meios de execução direta e de execução 

indireta, previstos nos arts. 461 e 461-A do CPC e 84 do CDC, conduz a duas 

maneiras distintas de se prestar a tutela dos direitos (...) 
121

. 

 

Em termos mais incisivos, meios de execução direta, que pressupõem a prévia 

existência de decisão executiva, manifestam-se através de mecanismos sub-rogatórios, que, 

como dito, são aqueles que “visam a gerar o resultado pretendido pela norma 
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independentemente da participação e da vontade do obrigado” 
122

, substituindo a sua conduta 

por outra de um terceiro, seja este particular, incluindo aí o próprio credor, seja, até mesmo, 

serventuário da Justiça. 

O Código de Processo Civil positivou, no §5º, do seu artigo 461, exemplos de 

meios sub-rogatórios que podem ser utilizados pelo juiz para a efetivação da tutela específica, 

valendo destacar a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de 

obras e o impedimento de atividade nociva como legítimos mecanismos de execução direta, 

que, quando aplicados, conduzem à obtenção do resultado prático específico, equivalente ao 

adimplemento, sem a necessidade de qualquer ato de colaboração do devedor. 

Por outro lado, meios de execução indireta, que pressupõem a prévia existência 

de decisão mandamental, manifestam-se através de mecanismos coercitivos, que, como dito, 

são aqueles que objetivam exercer pressão psicológica ou, de algum modo, coagir, persuadir 

o devedor ao cumprimento da obrigação específica, assumida contratualmente ou a ele 

imposta por norma de direito material, sob pena de determinada sanção (multa pecuniária, 

em regra). 

Neste caso, por ser meio coercitivo indireto de execução, a sua aplicação não 

conduz diretamente à obtenção do resultado prático pretendido em juízo, ficando a obtenção 

da tutela específica dependente da prática de ato do próprio devedor. 

O magistrado, reconhecendo o direito que milita em favor do credor, seja por 

meio de decisão final (sentença), que lhe exigiu juízo de cognição exauriente, seja através de 

decisão interlocutória, proferida incidentalmente no processo mediante juízo de cognição 

sumária, “impõe uma prestação ao réu e prevê uma medida coercitiva indireta que atue na 

vontade do devedor como forma de compeli-lo a cumprir a ordem judicial” 
123

. 

Cotejando as principais características de ambos os meios de execução, 

Guilherme Puchalski Teixeira assim afirma, resumidamente: 

 
De um modo geral, pode-se afirmar que as medidas coercitivas apelam à coerção da 

vontade do réu/devedor, no sentido de que este coopere com o cumprimento de 

prestação/obrigação imposta na decisão, sob pena de determinada sanção. De outro 

lado, as medidas de sub-rogação prescindem da vontade e da cooperação do 

réu/devedor, substituindo a sua conduta através da ação direta do Estado 

(expropriação), de um terceiro ou do próprio credor 
124

. 
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São esses os dois grandes grupos de mecanismos de execução previstos na ordem 

processual vigente para a garantia da tutela específica dos direitos não pecuniários, um que 

leva diretamente ao resultado pretendido pelo autor da demanda, independentemente da 

assunção de qualquer conduta pelo devedor, e outro que, muito embora não dispense a 

colaboração do obrigado, pressiona-o psicologicamente para que preste a conduta devida, 

porquanto se vale do arbitramento de uma sanção, geralmente a multa cominatória 
125

, cuja 

incidência fica condicionada ao descumprimento da ordem judicial. 

Para uma melhor compreensão sobre a aplicabilidade dos meios sub-rogatórios e 

coercitivos de execução, há que se considerar ainda a forma como o juiz pode se valer de tais 

técnicas no caso concreto, importando investigar e anunciar, ainda que de forma concisa, se a 

sua aplicação depende ou não de requerimento expresso do credor, através do qual se indique 

inclusive qual o mecanismo a ser utilizado contra o devedor, dentre outras nuances. 

Quanto a isto, premente se observar que, de acordo com o disposto no §5º, do 

artigo 461, do Código de Processo Civil, segundo o qual “para a efetivação da tutela 

específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz, de ofício ou a 

requerimento, determinar as medidas necessárias”, é evidente a liberdade que é concedida ao 

juiz (e não ao autor) para optar pelo meio, direto ou indireto de execução, que entender seja o 

mais adequado à efetivação do direito posto em causa, independente do pedido do autor. 

Como se vê, não será o autor quem determinará, por meio do requerimento, o 

meio executivo a ser utilizado para a tutela do seu direito; em verdade, “o caso concreto 

revelará qual a forma mais adequada de execução” 
126

. 

Se independe de expresso requerimento do credor, a escolha da técnica 

processual executiva dependerá, por certo, das peculiaridades do caso concreto, podendo o 

juiz se valer dos meios executivos que julgar se revelem necessários, adequados e idôneos à 

efetivação do direito do credor. 

Ainda que o autor indique expressamente qual o meio executivo que pretende 

seja utilizado no caso concreto em desfavor do réu, ainda assim o magistrado “não se 

adstringe ao pedido formulado pelo autor quanto à escolha da medida coercitiva que tenha 

por escopo dar efetividade ao comando decisório”
127

, é dizer, ao juiz é facultado fazer uso da 
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mesma medida requerida pelo autor, impor providência não requerida por ele ou, em último 

caso, até adotar meio executivo distinto do que lhe foi requerido.  

Mais do que isso, importa esclarecer que, para a efetivação do direito do credor 

e para a garantia da imperatividade de sua decisão, o juiz não está legalmente adstrito aos 

meios executivos expressamente listados no artigo 461, devendo-se entendê-los como meros 

exemplos de formas diferentes de se prestar a tutela executiva dos direitos reconhecidos 

judicialmente. 

É que, ao se valer do termo “tais como” para apresentar o rol de meios 

executivos que se encontram à disposição do juiz, o §5º, do artigo 461 
128

, do Código de 

Processo Civil, o legislador, ciente da impossibilidade de previsão legal de todas as hipóteses 

fáticas, não o fez de forma taxativa, mas sim exemplificativa, é dizer, não buscou, 

evidentemente, limitar a atividade jurisdicional à utilização apenas das providências 

executivas tipificadas em seu bojo, mas positivou aquilo que se pode intitular de Poder Geral 

de Efetivação do Magistrado. 

Ao mesmo tempo em que se evidenciou a preferência pela tutela específica das 

obrigações de fazer e de não fazer, positivou-se também o poder geral de efetivação do 

magistrado, que se denota especificamente do §5º do art. 461, do CPC, através do qual pode 

o juiz adotar as medidas que entender necessárias para a efetivação da tutela específica. 

Por meio do poder geral de efetivação, concedido por ordem do §5º, do artigo 

461, do Código de Processo Civil, o juiz, observando as peculiaridades do caso concreto e de 

acordo com o seu prudente arbítrio, está legitimado a adotar a medida executiva que entender 

necessária à consecução da tutela específica ou à obtenção do resultado prático equivalente 

ao adimplemento espontâneo da obrigação pelo devedor. Esse poder confere ao juiz inclusive 

a possibilidade de adoção de medidas excepcionais, não tipificadas, e decorre logicamente do 

próprio direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva, adequada e tempestiva. 

Fredie Didier, tratando sobre o disposto no §5º, do artigo 461, do Código de 

Processo Civil, e seus desdobramentos, dispõe, de forma bastante elucidativa, que: 

 
Como se vê, o dispositivo legal lança mão de uma cláusula geral executiva, na qual 

estabelece um rol meramente exemplificativo das medidas executivas que podem 

ser adotadas pelo magistrado, outorgando-lhe poder para, à luz do caso concreto, 

valer-se da providência que entender necessária à efetivação da decisão judicial. 
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Claramente, ao lançar mão dessa cláusula geral executiva, o objetivo do legislador 

infraconstitucional foi o de municiar o magistrado para que possa dar efetividade às 

suas decisões. Trata-se de noção já assente na doutrina a de que todo jurisdicionado 

tem o direito fundamental de obter do Poder Judiciário uma prestação jurisdicional 

efetiva, adequada e tempestiva, seja em decorrência do princípio do devido processo 

legal (art. 5º, LIV, CF), seja em decorrência da inafastabilidade da atividade 

jurisdicional (art. 5º, XXXV, CF). 

O §5º do art. 461 do CPC tem por objetivo permitir a concretização do direito 

fundamental à tutela executiva e é com essa finalidade que deve ser interpretado e 

aplicado, exigindo-se do magistrado – destinatário que é da determinação legal – 

que atue no sentido de garantir à parte o acesso à tutela jurisdicional (resultado) 

efetiva. 

Com os olhos postos nessa finalidade, tem-se admitido que o julgado imponha 

qualquer medida que, à luz do caso concreto, se mostre necessária, adequada e 

razoável para a realização do direito reconhecido, seja mediante cognição 

exauriente ou sumária. É o caso concreto que vai revelar o meio mais adequado 
129

. 

 

Muito embora não alcance o cerne da problemática a ser enfrentada por este 

estudo, é importante se registrar que a cláusula geral de efetivação das decisões não confere 

ao magistrado plenos e absolutos poderes para optar por qualquer medida executiva, segundo 

seu livre arbítrio. 

Em verdade, de modo a não deixar espaço para eventuais arbitrariedades do 

magistrado é que se entende deverá o juiz adotar, para o caso concreto, a providência 

executiva segundo o seu prudente arbítrio, é dizer, o poder geral de efetivação deve 

encontrar seus limites na ordem que emana do princípio da proporcionalidade. 

Sabe-se que deve o magistrado sempre buscar a aplicação de medida que se 

revelar a mais adequada possível para se alcançar a tutela do direito do credor. A rigor, não é 

difícil concluir que sequer o juiz poderá dispor da melhor técnica para optar por outra que 

não proporcione ao credor a tutela de seu direito com a mesma da efetividade da primeira. 

Por outro lado, nem poderá o juiz se utilizar de meios executivos abusivos, que se 

revelem, por demais, onerosos para o devedor, em detrimento da possibilidade da adoção de 

outros que cumpram a finalidade pretendida pela norma de direito material sem, no entanto, 

causar sérios prejuízos à esfera de direitos do obrigado. A ideia é maximizar a efetividade das 

decisões judiciais e da realização dos direitos do credor com o mínimo de prejuízos possíveis 

ao devedor, isto é, os prejuízos suportados pelo réu devem ser aqueles, e somente aqueles, 

necessários para a efetividade da prestação jurisdicional.  

É que a utilização inadequada dos mecanismos previstos nos artigos 461 e 461-A 

do Código de Processo Civil certamente implica no insucesso das técnicas de tutela neles 

previstas. A efetividade da prestação jurisdicional é diretamente proporcional ao emprego do 

instrumento de tutela mais adequado ao caso concreto, ou, nos dizeres de Luiz Guilherme 
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Marinoni, vale a advertência de que “se as tutelas dos direitos (necessidades no plano do 

direito material) são diversas, as técnicas processuais devem a elas se adaptar” 
130

. 

Ora, se as técnicas processuais devem se adaptar às necessidades das crises 

porventura existentes no plano das normas de natureza material, para possibilitar ao processo 

conferir tratamento diferenciado às especificidades dos direitos postos em causa, e se é 

concedida ao magistrado a liberdade de empregar, no caso concreto, a técnica necessária à 

realização do direito do credor, certamente a conclusão lógica que se extrai daí é o dever, por 

assim dizer, de o juiz adotar o melhor mecanismo possível para bem tutelar o direito do 

credor. 

Tudo isso deriva, sem dúvidas, do direito fundamental à tutela jurisdicional 

efetiva e adequada. Se o autor, de fato, tem o direito de exigir do réu o cumprimento de 

determinada obrigação de fazer, não fazer ou de entregar coisa, é dever do Estado-Juiz 

proporcionar o tratamento mais apropriado para a efetiva e tempestiva satisfação desse 

direito, o que implica, imprescindivelmente, no emprego da melhor técnica possível para a 

sua realização, cabendo ao magistrado a adoção da medida que se revelar adequada, 

necessária e proporcional para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado 

prático equivalente, valendo-se dos poderes conferidos pelo disposto no §5º, do artigo 461, 

do Código de Processo Civil 
131

. 

Oportuna é a transcrição de trecho da obra de Guilherme Puchalski Teixeira que 

trata especificamente da necessidade de o juiz, em atenção à primazia pelo cumprimento 

específico das obrigações e, sobretudo, ao direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva e 

adequada, adotar a melhor técnica possível para a solução da controvérsia: 

 
Não resta dúvida de que, ao prever o cumprimento específico das obrigações e dos 

deveres em geral, o legislador intentou possibilitar que o processo atingisse a sua 

finalidade (resolução de controvérsia e pacificação social) através do instrumento 

mais eficiente possível. Nesse sentido, caberá às partes e especialmente ao juiz o 

desafio da [sic] empregar a melhor técnica possível, à luz dos princípios 

constitucionais, dentre os quais, o direito fundamental à efetividade e adequação da 

prestação jurisdicional 
132

.  
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No mesmo entender, ressalvando o direito do devedor a também exigir seja 

adotada a medida executiva que, cumprindo o fim da norma de direito material, revele-se 

para ele a menos onerosa possível, Luiz Guilherme Marinoni explica o que seria a melhor 

técnica possível, ensinando que: 

 
Se o direito do autor deve ser efetivamente protegido, a técnica processual capaz de 

lhe outorgar tutela poderá interferir de forma mais ou menos incisiva sobre a esfera 

jurídica do réu, e, por isso, o poder do juiz, nessa perspectiva, não pode deixar de 

ser controlado por meio das regras da adequação e necessidade. 

O meio executivo eleito no caso concreto deve ser adequado (legítimo) para o fim 

que o autor objetiva alcançar. Esse fim é a tutela almejada. Nessa direção, o meio 

executivo somente é adequado quando capaz de legitimamente atingir a tutela 

pleiteada. 

Além de adequação, deve-se verificar se esse meio executivo é idôneo – no que diz 

repeito à sua eficácia – para proporcionar, em termos concretos, a tutela buscada. 

Tal meio, contudo, além de ser adequado e idôneo à tutela, deve ser aquele que traz 

a “menor restrição possível” à esfera jurídica do réu 
133

. 

 

Didier também lança mão, em sua obra, da necessidade de o poder geral de 

efetivação conferido ao magistrado ser controlado pelo princípio da proporcionalidade para o 

alcance de um processo justo: 

 
Se essa atividade, à época da vigência do princípio da tipicidade dos meios 

executivos, era controlada pelo princípio da legalidade, agora esse poder geral de 

efetivação é controlado pelo princípio da proporcionalidade. Esse princípio tanto 

vai servir de controle para a escolha, pelo magistrado, da providência material 

destinada a tutelar o bem da vida (isto é, o próprio fazer ou não fazer), como para a 

escolha do meio executivo que objetiva implementá-la. 

Tal como ocorre na escolha da providência material tendente a tutelar o bem da vida 

buscado pelo credor, o princípio da proporcionalidade aqui se revela através de três 

sub-princípios: (i) sub-princípio da adequação, segundo o qual o meio executivo 

escolhido pelo juiz deve ser adequado a que se atinja a efetivação buscada; (ii) sub-

princípio da necessidade (ou da exigibilidade), segundo o qual o meio executivo 

deve causar a menor restrição possível ao devedor; (iii) sub-princípio da 

proporcionalidade em sentido estrito, segundo o qual o magistrado, antes de eleger 

o meio executivo, deve sopesar as vantagens e desvantagens da sua aplicação, 

buscando a solução que melhor atenda aos valores em conflito 
134

. 

 

Em suma, alinhando-se ao disposto acima, pode-se afirmar que o princípio da 

proporcionalidade é fracionado em três subprincípios: o da adequação, por meio do qual deve 

o magistrado investigar se o meio escolhido para consecução do fim almejado tem 

idoneidade para produzir o resultado pretendido; o da necessidade, cuja aplicação induz o 

juiz a escolher, dentre os meios adequados, aquele que se revelar o menos gravoso, sem 

perder, no entanto, a eficácia para produzir o fim desejado; por fim, o da proporcionalidade 
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stricto sensu, segundo o qual o magistrado deve sair do plano do abstrato e partir para a 

análise casuística do caso contrato, ponderando as vantagens a serem obtidas e desvantagens 

a serem geradas pela adoção da medida escolhida, fazendo um verdadeiro sopesamento entre 

os custos e os benefícios que possam advir da sua aplicação, tudo com o intuito de verificar a 

viabilidade da utilização, no caso concreto, da medida idealizada. 

Por se revelar o ponto central do presente estudo, dedicar-se-ão as linhas 

seguintes ao estudo da multa coercitiva, meio de execução mais difundido na atualidade e 

que, por ainda se revelar como certa novidade na ordem processual brasileira, encontra certas 

divergências quanto a sua correta aplicação. 

 

3. 4 Multa coercitiva: breves apontamentos sobre sua natureza jurídica, finalidades, 

hipótese de incidência, periodicidade e seus parâmetros de fixação  

 

Com evidente relevância para o presente estudo, destaca-se a multa pecuniária, 

dentre todos os meios executivos previstos no sistema processual brasileiro, sejam eles 

típicos ou atípicos, como sendo aquele que é mais difundido e, portanto, mais utilizado pelos 

juízes para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação devida. 

Tão importante se tornou as astreintes para o Direito brasileiro que hoje o 

instituto se encontra espalhado em diversas leis de abrangência distintas, valendo-se citar os 

artigos 461 §§4º, 5º e 6º, 461-A, §3º, 621, parágrafo único, 644 e 645, todos do Código de 

Processo Civil, além do artigo 84, §4º, da Lei nº 8.078/1990 – Código de Defesa do 

Consumidor, e do artigo 52, V, da Lei nº 9.099/1995 – Lei dos Juizados Especiais. 

Em razão da inegável importância da multa cominatória como medida processual 

coercitivo indireto de realização dos direitos não pecuniários e de garantia da 

imperatividade das decisões judiciais é que o presente estudo, doravante, cuidará de 

examinar pormenorizadamente as suas características, tais como a sua natureza jurídica e a 

finalidade de sua aplicação, merecendo maior destaque as questões controversas que 

gravitam em torno da estipulação de seu valor no caso concreto. 

Mormente por se tratar de técnica disponibilizada aos juízes para forçar o 

devedor ao cumprimento específico das obrigações não pecuniárias e, sobretudo, para 

conferir efetividade à tutela jurisdicional prestada, a correta aplicação desse instituto é, sem 

sombra de dúvidas, fundamental para o alcance de sua finalidade. E, no que toca aos 
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requisitos que devem ser observados para a sua correta aplicação, inserto está dentre eles o 

valor que da multa pode alcançar no decorrer do processo. 

Por ora, importa dizer que a multa cominatória, como bem visto anteriormente, é 

uma das medidas coercitivas previstas no ordenamento jurídico brasileiro, que pode ser 

arbitrada pelo juiz no decorrer do processo (em decisão interlocutória ou na sentença), com o 

intuito de compelir o devedor de uma obrigação de fazer, não fazer ou entregar coisa distinta 

de dinheiro ao cumprimento específico da prestação, seja ela assumida contratualmente seja a 

ele imposta por lei. Nas palavras de Fredie Didier, “trata-se de técnica de coerção indireta em 

tudo semelhante às astreintes do direito francês” 
135 136

. 

À semelhança do Direito francês, o sistema processual civil brasileiro instituiu a 

multa coercitiva como uma das técnicas de se garantir a efetividade da tutela jurisdicional. 

Trata-se de instituto que visa a exercer pressão psicológica sobre o obrigado, conduzindo 

indiretamente à tutela do direito objeto do litígio, a qual deverá ser alcançada pela prática de 

ato do próprio devedor. 

A multa cominatória surgiu a partir da justa necessidade de os credores de 

obrigações de fazer, não fazer e de entregar coisa distinta de dinheiro ver satisfeitos os seus 

créditos com o auxílio do Poder Judiciário. Era necessário que se fosse dada a preferência 

pela garantia da tutela específica em detrimento da, antes inevitável, conversão em perdas e 

danos, forma de tutela que, de algum modo, até compensava o inadimplemento do devedor, 

mas, sob qualquer hipótese, oferecia-lhes exatamente aquilo que pleiteavam em juízo. 

Buscando fornecer conceito ao instituto, Didier, em poucas palavras, afirma que 

“a multa é uma medida coercitiva que pode ser imposta no intuito de compelir alguém ao 

cumprimento de uma prestação”. E não se deve fugir disso: a multa cominatória não 

comporta um conceito complexo, sendo assente na doutrina tal conformação. 

Em verdade, como se disse, o ponto que exige um enfrentamento maior pela 

doutrina e pela jurisprudência diz respeito exatamente à correta utilização do instituto, tema 

que, por ser alvo de divergências entre os estudiosos do Direito, representa o objeto central 

do presente trabalho e que, por isso mesmo, receberá tratamento individualizado, com maior 

abordagem, em tópico próprio.  
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Ultrapassada tal questão, aprofundando-se, por ora, no estudo sobre a natureza 

jurídica da multa, sobre o valor que ela deve ostentar e em favor de quem deve ser revertida a 

quantia oriunda da sua incidência, Fredie Didier Junior prossegue assim afirmando: 

 
A multa tem caráter coercitivo. Nem é indenizatória, nem é punitiva. Isso significa 

que o seu valor reverterá à parte adversária, mas não a título de perdas e danos. O 

seu valor pode, por isso mesmo, cumular-se às perdas e danos (art. 461, §2º, CPC). 

A multa tem caráter acessório: ela existe para coagir, para convencer o devedor a 

cumprir a prestação. Justamente por isso, não pode ser irrisória, devendo ser fixada 

num valor tal que possa gerar no íntimo do devedor o temor do descumprimento 
137

. 

 

A multa coercitiva tem natureza manifestamente acessória, pois sua finalidade 

precípua não é obrigar o devedor ao seu pagamento, mas tão somente coagi-lo ao 

cumprimento da ordem determinada, sob pena de ameaça ao seu patrimônio. O que se espera, 

de fato, é o cumprimento da obrigação principal; a incidência e a obrigação pelo pagamento 

da multa são, portanto, fatos futuros e incertos que somente ocorrerão acaso se constate a 

obstinação do devedor, podendo facilmente ser elididos com a sua obediência ao comando 

judicial. 

Sem menor importância, oportuno também colacionar excerto da lição de Luiz 

Guilherme Marinoni, que, versando sobre a natureza jurídica e a finalidade da multa 

pecuniária no processo civil brasileiro, ensina, com incontestável propriedade para fazê-lo, 

que: 

 
Considerando os arts. 461 e 461-A do CPC e 84 CDC, cabe considerar as medidas 

executivas que podem viabilizar a realização do direito independentemente da 

vontade do demandado, e aquelas que, objetivando a tutela do direito, exercem 

pressão sobre a vontade do réu (coerção indireta). 

A multa limita-se a forçar o réu a adimplir, mas não garante a realização do direito 

independentemente da sua vontade. A sanção, própria às sentenças condenatória e 

executiva, viabiliza a realização do direito independentemente da vontade do réu e 

por força da própria execução, enquanto a multa se limita a atuar sobre a vontade 

do demandado para convencê-lo a adimplir 
138

. 

 

Comentando as razões de sua origem, a qual está diretamente relacionada ao fim 

a que se destina, Marinoni assevera que:  

 
Para reforçar a impertatividade dos comandos mandamentais, a fim de repercutir 

decisivamente sobre a vontade de réu, foi prevista a possibilidade de cominação da 

multa de que trata o §4º do art. 461. Não paira a dúvida no sentido de que a 
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aplicação da multa coercitiva se presta a forçar o cumprimento dos deveres e 

obrigações de natureza fungível ou infungível 
139

 
140

. 

 

Carlos Roberto Rios Gonçalves também cuida, em sua obra, de dedicar algumas 

linhas à conceituação da multa pecuniária e à importância que o instituto tem alcançado no 

processo civil brasileiro, sobretudo em razão da constante recorrência dos juízes à sua 

aplicação: 

 
Dentre os diversos meios de coerção estabelecidos no Código de Processo Civil, um 

dos que tem se mostrado mais eficiente e que, por isso, recebeu tratamento mais 

minucioso são as multas periódicas. Elas funcionam como pressão sobre a vontade 

do devedor, que, vendo-as crescer, acaba por ceder e cumprir a obrigação. Tais 

multas são similares àquelas previstas no direito francês, denominadas astreintes 
141

. 

 

De mais a mais, explicando a verdadeira finalidade do instituto, o mesmo autor, 

de maneira bastante didática, assim assevera: 

 
As multas periódicas têm por objetivo pressionar o devedor a cumprir a obrigação. 

Sua finalidade não é repressiva ou punitiva. Não são sanção ou pena 
142

. 

 

Das lições acima transcritas, é plenamente possível se extrair ideias fundamentais 

que levam à correta compreensão e aplicação do instituto da multa cominatória. Em suma, a 

multa é medida executiva de coerção indireta, de caráter acessório, cujo escopo é forçar o 

devedor ao cumprimento da obrigação na forma específica, impondo-se, assim, a garantia da 

efetividade da prestação jurisdicional, e, em última análise, a própria realização do direito do 

credor, finalidade precípua do processo, que está sempre a serviço do direito material. 

Além da realização do direito do credor, busca a garantia da imperatividade das 

decisões judiciais e da efetividade da prestação jurisdicional. Por assumir natureza coercitiva 

e ante a ausência de destinação legal, o seu valor reverterá em favor do credor, não devendo 

ser confundido com indenização por perdas e danos, segundo reza o artigo 461, §2º, do CPC. 
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Ed. Revista dos Tribunais. São Paulo, 2010, p. 289. 
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 GONÇALVES, Marcus Vinícius Rios. Novo Curso de Direito Processual Civil: execução e processo 

cautelar. 5ª Edição. Vol. 03. Ed. Saraiva. São Paulo, 2012, p. 126. 
142

 GONÇALVES, Marcus Vinícius Rios. Novo Curso de Direito Processual Civil: execução e processo 

cautelar. 5ª Edição. Vol. 03. Ed. Saraiva. São Paulo, 2012, p. 127. 
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A própria jurisprudência pátria, como não haveria de ser diferente, é unívoca no 

sentido de dissociar o valor devido em razão da incidência da multa cominatória daquele 

oriundo do reconhecimento dos eventuais danos ocasionados pelo descumprimento da 

obrigação pelo devedor 
143

. 

Sem menor importância, as regras de direito material
144

 já trazem essa distinção 

à medida que afirmam a possibilidade de o credor exigir ressarcimento pelos prejuízos 

decorrentes do inadimplemento do devedor, além, é claro, do próprio cumprimento da 

obrigação, o que apenas serve para reforçar que as perdas e danos e a multa coercitiva têm 

naturezas distintas, podendo ser exigidas cumulativamente. 

Como já abordado alhures, justamente pelo fato de as multas periódicas não 

terem caráter indenizatório, e sim coercitivo, “tem o juiz ampla liberdade de fixá-las, de 

ofício ou a requerimento do interessado, e estabelecer-lhes o valor, aumentando-o ou 

reduzindo-o quando necessário” 
145

. 

Conforme permissivos contidos nos §§3º e 4º, do artigo 461, do Código de 

Processo Civil, a multa cominatória poderá ser estabelecida em decisão interlocutória, 

proferida liminarmente ou mediante justificação prévia, depois de exercido juízo de cognição 

sumária, ou mesmo na sentença, após juízo de cognição exauriente. 

Em verdade, tal conclusão pode ser extraída unicamente da abrangência do poder 

geral de efetivação, concedido ao magistrado por força do §5º, do artigo 461, do Código de 

Processo Civil e por meio do qual pode o juiz, a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento, 

adotar as medidas que entender necessárias – dentre elas, a multa – para a efetivação da 

tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente. 

Por fim, importa dizer que com relação à periodicidade da incidência da multa, 

muito embora o §4º, do artigo 461, do Código de Processo Civil, faça alusão expressa à 

possibilidade de o juiz impor multa diária ao réu, é da aplicação do próprio poder geral de 

efetivação que se pode concluir que o lapso temporal que marcará a incidência reiterada da 
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 “(...). 3. A verba indenizatória decorrente do reconhecimento de danos provocados pelo descumprimento 

contratual do co-contratante não se confunde, à evidência, com a multa cominatória fixada para o caso de não 

cumprimento de obrigação de fazer determinada pelo Juízo. (...)”. STJ, 4ª Turma. REsp. 973.879/BA 

2007/0176733-7. Julgado em 11/05/2010. Publicado no Dje de 24/05/2010. 
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 CC, art. 249. Se o fato puder ser executado por terceiro, será livre ao credor mandá-lo executar à custa do 

devedor, havendo recusa ou mora deste, sem prejuízo da indenização cabível. CC, art. 251. Praticado pelo 

devedor o ato, a cuja abstenção se obrigara, o credor pode exigir dele que o desfaça, sob pena de se desfazer à 

sua custa, ressarcindo o culpado perdas e danos. CC, art. 236. Sendo culpado o devedor, poderá o credor exigir 

o equivalente, ou aceitar a coisa no estado em que se acha, com direito a reclamar, em um ou em outro caso, 

indenização das perdas e danos. 
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 GONÇALVES, Marcus Vinícius Rios. Novo Curso de Direito Processual Civil: execução e processo 

cautelar. 5ª Edição. Vol. 03. Ed. Saraiva. São Paulo, 2012, p. 127. 
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multa deve estar atrelado diretamente às peculiaridades do caso concreto não estando o juiz 

adstrito a estipulá-la por dia de atraso. 

Tanto é que o §5º, do mesmo artigo é mais abrangente, prevendo a possibilidade 

de imposição de multa por tempo de atraso, deixando a cargo do juiz, observados os critérios 

de proporcionalidade da medida, estipular a periodicidade da multa a depender do caso 

concreto e das necessidades do direito cuja realização se pretende em juízo. Nesse sentido, 

Fredie Didier assim assevera: 

 
Apesar de ser muito comum a utilização da multa diária, deve-se ver que a 

periodicidade de sua incidência nem sempre será essa. Pode ser. Mas a multa 

também pode ser horária, semanal, mensal, anual ou até mesmo fixa. O caso 

concreto é que vai dizer 
146

. 

 

Feitas tais considerações, em que pese as características substanciais da multa 

cominatória não implicarem em qualquer divergência doutrinária ou jurisprudencial, de 

mesma sorte não goza o instituto quando se está diante de questões concernentes ao valor que 

ele pode alcançar no decorrer do processo. 

A divergência encontra espaço na questão de o credor da multa, razoavelmente 

estipulada no caso concreto, fazer ou não jus ao recebimento integral do montante decorrente 

da sua regular incidência. Buscando solução coerente para a problemática, há de se 

considerar, sobretudo, a posição do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, passando-se 

à análise da retidão ou do equívoco do entendimento sustentado por este Tribunal. 
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 JUNIOR, Fredie Didier et al. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 05. 4ª Edição. Jus Podivm. 2012, p. 453. 
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4 A PROBLEMÁTICA DA PERPETUAÇÃO DO NÃO CUMPRIMENTO DAS 

DECISÕES JUDICIAIS PELO DEVEDOR E A REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA 

A LIMITES SUPOSTAMENTE RAZOÁVEIS 

 

O mito da uniformidade do procedimento já foi superado; a consagração do 

direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva, adequada e tempestiva abriu portas para a 

evolução legislativa tendente a municiar o processo com técnicas e mecanismos aptos a 

garantir ao credor da obrigação, em caso de procedência, a entrega do exato bem da vida 

perseguido em juízo, pouco importando a natureza do direito posto em causa. 

Por outro lado, como decorrência lógica da aplicação imediata das normas  

estipuladoras dos direitos fundamentais, a priorização da tutela específica dos direitos não 

pecuniários tornou-se mais do que um simples direito do credor; tornou-se um dever do 

Estado. Garantir a efetividade da tutela jurisdicional significa, antes de tudo, assegurar a 

adequação e a tempestividade da resposta advinda da atividade judicial; significa, em última 

análise, tornar possível a plena realização do direito violado ou ameaçado de violação. 

No que toca à tutela dos direitos não pecuniários, o Código de Processo Civil 

dispõe, hoje, de mecanismos eficazes – diretos ou indiretos de execução – que claramente 

possibilitam ao juiz garantir a priorização do cumprimento específico das obrigações que a 

eles se contrapõem, deixando a sua conversão em perdas e danos apenas para casos 

excepcionais, em que o próprio credor a requeira ou quando impossível ou, pelo menos, 

desinteressante 
147

 a obtenção do resultado prático equivalente ao adimplemento. 

Dentre os meios indiretos de execução, está a multa cominatória, instituto 

semelhante às astreintes do Direito francês, que, por ser o mecanismo, hoje, mais utilizado 

pelos juízes para a efetivação dos direitos não pecuniários, assume evidente relevância no 

cenário processual civil pátrio, merecendo seja dada a devida importância para a retidão de 

sua aplicação. Isso porque, como já dito, o incorreto manuseamento da multa enquanto 

mecanismo de coerção indireta do devedor implica no insucesso da própria técnica de tutela, 

gerando efeitos outros que não aqueles pretendidos pela sua própria natureza. 
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 Há que se considerar como hipótese de conversão em perdas e danos os casos em que o cumprimento da 

obrigação não seja mais interessante para o credor, é dizer, não tenha mais para ele qualquer utilidade. Isso está 

inclusive em total consonância o artigo 395 do Código Civil, segundo o qual “se a prestação, devido à mora, se 

tornar inútil ao credor, este poderá enjeitá-la, e exigir a satisfação das perdas e danos”. 
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4. 1 Alguns apontamentos sobre o valor da multa 

 

Antes de tudo, convém esclarecer que, em se tratando de questão diretamente 

afeta ao escopo do presente estudo, e por questões preponderantemente didáticas, reputa-se 

conveniente abordar, em tópico apartado, os pontos mais importantes que dizem respeito ao 

valor da multa cominatória arbitrada no processo e a sua sujeição a eventuais alterações. 

Não se pode negar a relevância do tema, cujo enfrentamento gera repercussões 

tanto teóricas quanto, sobretudo, práticas. Afinal de contas, está se discutindo o valor que o 

devedor terá que suportar acaso opte por se manter inerte, inadimplente com a obrigação cujo 

cumprimento está abarcado pela esfera jurídica de direitos subjetivos do credor. 

Muito embora inexistam regras legais expressas que determinem, ou melhor, pré-

estipulem o valor a ser ostentado pela multa – tanto o valor, individualmente considerado, 

quanto o montante máximo, decorrente da sua reiterada incidência –, o juiz, ao desempenhar 

essa tarefa, deverá necessariamente observar as circunstâncias que permeiam o caso concreto 

no exato momento da sua fixação; percebendo que a situação comporta a possibilidade de 

arbitramento de multa cominatória, deverá estipulá-la em quantia suficiente a gerar no 

devedor o temor pelo descumprimento da obrigação, não perdendo de vista, é claro, o real 

objetivo do instituto, que é o de conceder a tutela específica apta a realizar o direito do credor 

de maneira adequada e efetiva. 

Quanto à estipulação do valor da multa, resumindo, de forma bastante didática, o 

que acima se expôs, Eduardo Talamini assim esclarece: 

 
A determinação do valor da multa pelo juiz não é ato discricionário – ainda que se 

reconheça a inexistência de critérios absolutos, prévios e abstratos para a sua 

definição (…). O julgador há de estabelecê-los levando em conta as duas balizas, 

“suficiência” e “compatibilidade”, e sempre com o preciso exame do caso concreto 
148

. 

 

Desse modo, é correto inferir que o magistrado, ao fazer meticuloso juízo de 

valor no momento da fixação da multa, deverá arbitrá-la com base nos pilares de suficiência, 

para que a multa exerça na pessoa do devedor tanta pressão psicológica quanto se revele 

necessária para que ele opte pelo cumprimento da obrigação, e de compatibilidade, isto é, 

somente prevendo a incidência de multa cominatória para os casos que, de fato, aceitem tal 

meio executivo como modalidade de apoio idôneo para a realização do direito do credor. 
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 TALAMINI, Eduardo. Tutela relativa aos deveres de fazer e de não fazer e sua extensão aos deveres de 

entrega de coisa (CPC, arts. 461 e 461-A; CDC, art. 84). 2ª Ed. Editora RT. São Paulo, 2003, pp. 248 e 249 

apud JUNIOR, Fredie Didier et al. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 05. 4ª Edição. Jus Podivm. 2012, p. 

451. 
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De antemão, pode-se afirmar que a ausência de parâmetros legais de limitação da 

multa é, pelo menos à primeira vista, justificada com base na opção legislativa de conceder 

ao juiz amplos poderes para se utilizar das medidas executivas que entender sejam adequadas 

para a efetivação da tutela específica. Tendo isso em mente, de fato, não seria razoável 

conceder ao magistrado, por um lado, poderes para se utilizar de tantos meios executivos 

quantos bastassem para a concessão da tutela específica no caso concreto se, por outro lado, a 

própria lei estipulasse, em abstrato, limitações à utilização de tais medidas de apoio 
149

. 

Traduzindo o raciocínio acima para os fins do presente estudo, significa que, por 

questões de ordem lógica e prática, não poderia lei processual prever a possibilidade de 

cominação de multa pecuniária para o caso de descumprimento da ordem judicial, se, em 

contrapartida, pré-fixasse o valor máximo que poderia resultar de sua incidência. Seria 

inócua a utilização de tal instituto, cuja função essencial é atuar coercivamente na vontade do 

devedor, coagindo-o, exercendo pressão psicológica para que ele prefira cumprir a obrigação 

a se sujeitar ao pagamento de multa que não sabe sequer o valor que ela poderá alcançar. 

A própria natureza do instituto – coercitiva, e não indenizatória – impede que ele 

tenha valor máximo a ser atingido. Fredie Didier, comentando sobre o tema, assim expõe: 

 
Também por ser coercitiva, a priori ela não tem teto, não tem limite, não tem valor 

pré-limitado. Se fosse punitiva, teria, como ocorre com a cláusula penal (art. 412 do 

Código Civil) 
150

 
151

. 

 
O legislador processual civil, de maneira acertada, diga-se de passagem, deixou 

ao prudente arbítrio do Juiz a estipulação e o controle sobre o valor da multa cominatória, 

cabendo a este, portanto, observar “as balizas de suficiência e compatibilidade” não só no 

momento de seu arbitramento inicial, mas também durante todo o período de sua incidência. 

Nesse sentir, de uma leitura conjunta dos §§5º e 6º do Código de Processo Civil, 

pode-se seguramente afirmar que compete ao magistrado majorá-la quando insuficiente, 

minorá-la quando excessiva, fazer cessar a sua incidência quando o autor requerer a 

conversão da obrigação em perdas e danos, quando se verificar impossível a concessão da 

tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, substitui-la por outro meio 

executivo quando se revelar incompatível com a obrigação ou inidônea para a operar a 
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 “Ao tempo que o legislador concedeu ao juiz a prerrogativa de impor multa diária ao réu com vista a 

assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, ateve-se também com acerto a atribuir-lhe, em qualquer época 

e grau de jurisdição, a faculdade de rever a importância arbitrada, de modo a preservar a essência do instituto e a 

própria lógica da efetividade processual (art. 461, §4º e 6º, do CPC)”. STJ, 4ª Turma, EDcl no REsp 865548/SP. 

Rel. Min. João Otávio de Noronha. Julgado em 23/03/2010. Publicado no DJe de 05/04/2010). 
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 JUNIOR, Fredie Didier ei al. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 05. 4ª Edição. Jus Podivm. 2012, p. 451. 
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 CC, art. 412. O valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal. 
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realização do direito do credor; enfim, incumbe ao juiz exercer pleno controle sobre a multa, 

para que seja mantida a sua adequação em todo transcurso do processo. 

O grande problema é que, deixando-se a cargo do juiz a estipulação e o controle 

do valor da multa, as alterações nele realizadas podem, não raro, fundar-se em parâmetros 

equivocados, que não se revelam adequados para garantir a sua justa revisão. 

É que, como sabido, o juiz goza de total capacidade para alterar o valor da multa 

ou estender a sua incidência. E não é exagerado pensar assim, uma vez que o poder geral de 

efetivação é decorrência lógica do próprio direito fundamental à prestação jurisdicional 

efetiva e adequada, bem como do princípio da primazia da tutela específica dos direitos. 

A despeito dessa capacidade de revisar o valor da multa quando entender seja 

necessário, há de se considerar que o juiz não goza de total liberdade para fazê-lo, devendo a 

sua decisão se pautar em critérios objetivos (suficiência e compatibilidade) que, de fato, 

justifiquem e permitam a sua atuação nesse sentido.  

É dizer, o juiz não pode simplesmente alterar o valor da multa e, para isso, 

invocar, de maneira obtusa, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; pelo 

contrário, para fazer isso, deverá o magistrado expor, de forma clara, os fundamentos que o 

levaram a proceder desta forma, até mesmo em respeito ao princípio da fundamentação das 

decisões judiciais, consagrado no artigo 93, IX, da Constituição Federal de 1988 
152

 e 

reproduzido, no âmbito da legislação infraconstitucional, nos artigos 165 e 458 do Código de 

Processo Civil 
153

 
154

. 

Como não haveria de ser diferente, são constantes, portanto, os embates 

doutrinários e as divergências jurisprudenciais que giram em torno do valor da multa 

pecuniária estipulada, no processo, como medida coercitiva a incidir em caso de 

descumprimento de decisão judicial – seja ela de natureza interlocutória ou sentencial – que 

imponha ao devedor o cumprimento de obrigação de fazer, não fazer ou de entregar coisa 

distinta de dinheiro. 
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 CF, art. 93. (…). IX – todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas 

todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias 

partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do 

interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;  
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 CPC, art. 165. As sentenças e acórdãos serão proferidos com observância do disposto no art. 458; as demais 

decisões serão fundamentadas, ainda que de modo conciso. 
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 CPC, art. 458. São requisitos essenciais da sentença: I – o relatório, que conterá os nomes das partes, a suma 

do pedido e da resposta do réu, bem como o registro das principais ocorrências havidas no andamento do 

processo; II – os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito; III – o dispositivo, em 

que o juiz resolverá as questões, que as partes lhe submeterem. 
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As opiniões sobre o tema não se limitam a tecer comentários apenas acerca da 

proporcionalidade com a qual deve o magistrado fixar inicialmente o valor da multa, mas se 

estendem para além disso, lançando mão de discussões destinadas a apontar quais parâmetros 

poderiam eventualmente ser utilizados pelo Juiz, no curso do processo, para que a multa 

fosse arbitrada e, sucessivamente, mantida segundo os critérios de razoabilidade, sem que se 

revelasse, em nenhum momento, ineficaz para tutelar o direito do credor ou, por outro lado, 

excessivamente onerosa para o devedor, a ponto de desvirtuar, nas duas hipóteses, a real 

finalidade do instituto. 

Por isso que, para avançar nos estudos sobre o valor da multa, necessário é 

entender como aspecto relevante não só a ponderação a ser realizada pelo magistrado no 

instante de seu arbitramento, mas também, e principalmente, o controle que lhe caberá fazer 

para que a multa nem se revele insuficiente para tutelar o direito do credor nem excessiva a 

ponto de ofender, sobremaneira, a esfera jurídica do devedor sem que haja causa para tanto. 

Como dito, não restam dúvidas de que a lei processual optou por deixar ao 

prudente arbítrio do juiz a estipulação do valor da multa. Além disso, não havendo prefixação 

dos limites máximos da multa, mas, pelo contrário, sendo concedido ao magistrado o poder 

geral de efetivação de suas decisões, este é quem certamente deverá também exercer controle 

pleno sobre as proporções a serem alcançadas pela multa, independentemente de 

requerimento das partes, podendo majorá-la ou minorá-la, a depender das exigências ou 

necessidades do caso concreto, sempre que a multa se revelar insuficiente ou excessiva. 

O que se pretende afirmar é: pautando-se nos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade e observadas as especificidades do caso concreto, tal controle deverá ser 

exercido não somente com relação ao valor da multa individualmente considerado, mas há de 

levar em conta, sobretudo, o montante por ela alcançado no decorrer do processo; deverá o 

juiz verificar se o credor faz jus ou não ao recebimento do total da multa incidida enquanto se 

verificou a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação devida. 

As linhas seguintes serão dedicadas, portanto, ao enfrentamento das 

circunstâncias que deverão ser levadas em consideração pelo magistrado no momento do 

arbitramento do valor da multa, das questões relacionadas à sua manutenção no caso concreto 

e dos fatores que podem ou não ser utilizados como parâmetro para o controle e revisão do 

seu valor, exigindo que o juiz, sempre quando necessário, atue positivamente para torná-lo a 

patamares razoáveis e suficientes. Por ser o ponto central do presente estudo, será dada 
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atenção especial para as hipóteses em que a multa se mostrar excessiva, podendo levar o 

magistrado a minorá-la. 

Adiantando-se um pouco a abordagem que será dada ao tema nos tópicos 

seguintes deste capítulo, importa, por ora, fazer uso das palavras de Marcus Vinícius Rios 

Gonçalves para, no mesmo sentido, afirmar que, em se tratando da multa cominatória: 

 
O juiz deve fixá-la em montante suficiente para atemorizar o devedor, exercer sobre 

ele uma pressão eficiente, apta a induzi-lo a cumprir a obrigação. O valor pode ser 

modificado a qualquer tempo, adequando-se às circunstâncias e à conduta do 

devedor 
155

. 

 

Tratando-se especificamente sobre os casos de minoração do valor da multa, por 

esta se mostrar, em determinado momento processual, supostamente desproporcional à 

prestação cujo cumprimento compete originariamente ao devedor, devem-se analisar as 

razões pelas quais a jurisprudência, em especial, o Superior Tribunal de Justiça, decide de 

modo a possibilitar seja tal controle exercido pelo juiz com fito de se evitar o enriquecimento 

sem causa do credor. E mais do que isso, consiste no escopo do presente estudo examinar a 

adequação ou não de alguns dos parâmetros utilizados pelo STJ para limitação razoável do 

valor da astreinte. 

 

4. 2 Dos precedentes jurisprudenciais sobre a limitação das astreintes. 

 

Não restam dúvidas de que ao juiz é conferido o poder geral de efetivação, por 

meio do qual, dá-se-lhe a possibilidade de fazer uso de medidas executivas de apoio que 

entenda razoáveis e compatíveis com o caso, objetivando, antes de tudo, a tutela específica 

do direito do credor, ou, quando impossível, pelo menos a obtenção do resultado prático mais 

coincidente possível com o adimplemento espontâneo da obrigação. 

A prática forense mostra que a multa cominatória é, sem sombra de dúvidas, o 

meio de execução mais difundido entre os juízes, e assim o é justamente em razão de sua alta 

potencialidade para promover a efetivação das decisões judiciais e, consequentemente, a 

realização do direito do credor. 

É que o temor pelo desfalque patrimonial causa tanto receio ao devedor que este, 

muito embora não deseje, em seu íntimo, entregar ao credor o bem da vida por ele 

perseguido, acaba por ceder à pressão exercida pela eventual incidência da astreinte, 
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 GONÇALVES, Marcus Vinícius Rios. Novo Curso de Direito Processual Civil: execução e processo 

cautelar. 5ª Edição. Vol. 03. Ed. Saraiva. São Paulo, 2012, p. 129. 
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preferindo, assim, optar pelo cumprimento da obrigação a se submeter ao pagamento da 

multa. Essa é, portanto, a grande razão do sucesso das astreintes: garantia de efetividade. 

Por outro lado, em que pese a lei não ter estipulado limite ao alcance do valor da 

multa cominatória, municiou o magistrado de plenos poderes para exercer esse controle, 

podendo majorá-lo ou minorá-lo sempre que, no caso concreto, verificar que a multa se 

tornou insuficiente ou excessiva. É o que prevê o §6º, do artigo 461, do Código de Processo 

Civil, que permite ao juiz modificar o valor ou a periodicidade da multa 
156

 

independentemente de requerimento de qualquer das partes, segundo os critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade. 

Os tribunais pátrios, sobretudo o Superior Tribunal de Justiça, na tentativa de 

estabelecer um parâmetro para a razoável limitação do valor a ser alcançado pela multa 

durante o processo, escolhem, por vezes, o valor pecuniário da obrigação principal para 

desempenhar tal função, é dizer, vêm decidindo no sentido de que a multa não poderá 

exceder a soma em dinheiro representativa da obrigação, sob pena de ensejar o 

enriquecimento sem causa da parte a quem favorece, o que não seria admitido pelo Direito. 

Adianta-se, desde logo, que é possível, sim, vislumbrar algumas hipóteses – e o 

presente trabalho não serve para negá-las – em que a manutenção da multa ou mesmo de seu 

valor contribuiriam para o enriquecimento sem causa da parte a quem aproveita, no entanto 

convém esclarecer que o simples fato de a multa alcançar um elevado montante, por vezes até 

superior ao próprio valor da obrigação objeto da lide, não é razão suficiente para se 

determinar a sua minoração, devendo o magistrado fundamentar sua decisão em argumentos 

mais consistentes, que revelem e justifiquem adequadamente o porquê da redução do valor 

das astreintes. Essa questão, no entanto, será tratada em tópico próprio, mais adiante. 

Por ora, para a correta compreensão do recorrente entendimento adotado pelos 

tribunais pátrios, sobretudo pelo Superior Tribunal de Justiça, nada melhor do que se valer de 

exemplos de julgados da própria Corte que determinaram a redução do valor da multa a 

patamar equivalente ao da obrigação principal sob o argumento de enriquecimento sem causa 

do seu beneficiário. 
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 “Apesar de referir-se unicamente à possibilidade de alteração da multa, o dispositivo deve ser interpretado de 

forma ampla, para abranger também toda e qualquer medida coercitiva, seja ela direta ou indireta. Na verdade, e 
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executiva”. JUNIOR, Fredie Didier et al. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 05. 4ª Edição. Jus Podivm. 

2012, p. 449. 
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É por isso que se seguem abaixo colacionadas, a título meramente 

exemplificativo, decisões proferidas nesse sentido, as quais se resumem a dizer: 

 
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA POR 

DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. EXCESSO. REDUÇÃO. A 

multa pelo descumprimento de decisão judicial não pode ensejar o enriquecimento 

sem causa da parte a quem favorece, como no caso, devendo ser reduzida a 

patamares razoáveis. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, 

provido 
157

. 

 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DECISÃO QUE OBSTA RECURSO ESPECIAL. 

CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. PROPÓSITO INFRINGENTE. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO 

REGIMENTAL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. EXECUÇÃO DE MULTA 

DIÁRIA. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO E LIMITAÇÃO DO VALOR. 

POSSIBILIDADE. 

I. É possível a redução das astreintes, sem importar em ofensa à coisa julgada, 

fixadas fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade ou quando se 

tornar exorbitante, limitando-se o total devido a tal título, para evitar o 

enriquecimento ilícito. 

II. O objetivo das astreintes é o cumprimento do decisum e não o 

enriquecimento da parte. 

III. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, sendo negado 

provimento a este 
158

. 

 

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FGTS. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO (APRESENTADOS PELA CEF). REDUÇÃO DO VALOR FIXADO 

A TÍTULO DE MULTA DIÁRIA COMINATÓRIA. 

1. Depreende-se dos autos que a multa diária foi imposta para que a Caixa 

Econômica Federal (CEF) apresentasse os respectivos extratos da conta vinculada 

do FGTS, nos meses de dezembro de 1988 e abril de 1990, para fins de liquidação 

de sentença que determinou a correção dos valores depositados. A CEF foi 

condenada ao pagamento dos seguintes valores: (a) R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a 

título de multa cominatória; (b) R$ 1.430,70 (mil quatrocentos e trinta reais e 

setenta centavos) a título de atualização dos valores depositados nas contas 

vinculadas. Cumpre esclarecer que o valor da condenação principal -não contestado 

pela CEF -foi apurado pela Contadoria do Juízo, com base na decisão que arbitrou o 

valor da condenação, porquanto não apresentados os respectivos extratos. Após o 

fundista ter requerido o pagamento dos valores acima mencionados, a CEF 

apresentou embargos à execução, contestando o montante referente à multa 

cominatória. O juízo singular julgou improcedentes tais embargos e o Tribunal de 

origem, em sede de apelação, manteve a decisão. 

2. Não obstante seja possível a fixação de multa diária cominatória (astreintes), 

em caso de descumprimento de obrigação de fazer, não é razoável que o valor 

consolidado da multa seja muito maior do que o valor da condenação 

principal, sob pena de enriquecimento ilícito, o qual é expressamente vedado 

pelo art. 884 do CC/2002. 3. Em situação análoga, a Segunda Turma/STJ, ao 

apreciar o AgRg no REsp 1.096.184/RJ (Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Dje 

11.03.2009), firmou entendimento no sentido de que é possível a redução do “valor 

de multa diária em razão de descumprimento de decisão judicial quando aquela se 

mostrar exorbitante”. Admitindo a redução da multa cominatória, em outras 

hipóteses (que não tratam especificamente do FGTS), objetivando atender ao 
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 STJ, 4ª Turma, Resp. 793491/RN. Rel. Min. César Asfor Rocha. Julgado em 26/09/2006. Publicado no DJ de 

06/11/2006. 
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 STJ, 4ª Turma, AgRg no Ag 1257122/SP 2009/0233525-9. Rel. Min. Aldir Passarinho Junior. Julgado em 

02/09/2010. Publicado no DJe de 17/09/2010. 
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princípio da proporcionalidade, destacam-se os seguintes precedentes: REsp 

914.389/RJ, 1ª Turma, José Delgado, DJ de 10.5.2007; REsp 422.966/SP, 4ª Turma, 

Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 1º.3.2004; REsp 775.233/RS, 1ª 

Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 1º.8.2006. 4. Assim, em situações excepcionais, a 

jurisprudência desta Corte admite a redução da multa diária cominatória tanto para 

se atender ao princípio da proporcionalidade quanto para se evitar o enriquecimento 

ilícito. 5. Na hipótese, impõe-se a reforma do acórdão recorrido, para reduzir o 

montante da multa diária cominatória, fixando-o no mesmo valor da obrigação 

principal. 6. Recurso especial provido 
159

. 

 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO. LIMITAÇÃO. OBRIGAÇÃO 

PRINCIPAL. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO 

ESPECIAL. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO. SÚMULA Nº 182-STJ. 

INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE. 

I. “É possível a redução das astreintes fixadas fora dos parâmetros de razoabilidade 

e proporcionalidade, fixada a sua limitação ao valor do bem da obrigação 

principal, evitando-se o enriquecimento sem causa”. (4ª Turma, REsp 

947466/PR, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJe 13/10/2009) II. “Esta Corte já 

decidiu que o artigo 461, § 6º, do Código de Processo Civil permite que o 

magistrado altere o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, 

mesmo depois de transitada em julgado a sentença. Aplicável, portanto, à espécie, o 

óbice da Súmula 83 desta Corte”. (3ª Turma, AgRg no Ag 1147543/MG, Rel. Min. 

Sidnei Beneti, DJe 05/08/2009) III. Agravo regimental desprovido 
160

. 

 

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – ASTREINTES – OBSERVÂNCIA DA 

RAZOABILIDADE. 

A multa imposta pelo Juízo, com vencimento diário, para prevenir o 

descumprimento de determinação judicial (astreintes), deve ser reduzida, se 

verificada discrepância injustificável entre o patamar estabelecido e o 

montante da obrigação principal. 

Agravo regimental improvido 
161

. 

 

CIVIL E PROCESSUAL. AUTOMÓVEL. DEFEITO DE FABRICAÇÃO. 

SUBSTITUIÇÃO. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. PENALIDADE 

ELEVADA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO AO VALOR DO 

BEM PERSEGUIDO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. 

I. É possível a redução das astreintes fixadas fora dos parâmetros de razoabilidade e 

proporcionalidade, fixada a sua limitação ao valor do bem da obrigação principal, 

evitando-se o enriquecimento sem causa. 

II. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido 
162

. 

 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

ASTREINTES. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. VALOR FIXADO NÃO 

PODE ULTRAPASSAR VALOR DO BEM DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. 
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 

1. A Corte de origem ao reduzir o valor da multa cominatória amparou-se nos 

elementos fáticos da causa. Rever tais fundamentos demandaria necessariamente 

reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal. Incidência da Súmula 7/STJ. 
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2. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, em regra, tanto para 

se atender ao princípio da proporcionalidade quanto para se evitar o 

enriquecimento ilícito, o teto do valor fixado a título de astreintes não deve 

ultrapassar o valor do bem da obrigação principal. 

3. Agravo regimental a que se nega provimento 
163

. 

 

Ante o exposto, ao se limitar a multa cominatória ao valor da obrigação principal, 

o que se constata, data venia, é um verdadeiro equívoco cometido pelo Superior Tribunal de 

Justiça 
164

, uma vez que o valor representativo do bem perseguido na ação não pode ser 

utilizado como parâmetro adequado de limitação das astreintes. Em verdade, um não tem 

nada que ver com o outro, não necessitando guardar qualquer equivalência quanto ao valor 

que ostentem. 

As condições de insuficiência ou de excessividade, termos estes empregados pelo 

legislador, no §6º, do artigo 461, do Código de Processo Civil, não estão relacionadas 

propriamente com o valor monetário alcançado pela incidência da astreinte. A rigor, dizem 

repeito à idoneidade da medida, à capacidade que a multa tem de ser suficiente para a 

consecução da tutela específica e, assim garantir a efetividade da prestação jurisdicional, não 

podendo ser arbitrada em valor tal que, individualmente considerada, apresente-se 

exorbitante para o cumprimento da obrigação e para as condições econômicas do devedor. 

Para gerar a possibilidade de revisão do valor da multa, deve-se verificar se ela é 

insuficiente para exercer pressão psicológica no devedor, ou, por outro lado, se é excessiva 

para fazê-lo, é dizer, há de ser aferido se, além de causar no devedor o temor pelo 

descumprimento da obrigação, excede tal limite e acaba por penalizá-lo, além da conta, em 

caso de eventual recalcitrância. 

Quando da estipulação inicial do valor da astreinte, o magistrado evidentemente 

observará os fatos que circunstanciam a lide naquele momento, devendo levar em conta, 

além de outros fatores, como a urgência na satisfação da obrigação e a proporção dos danos 
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 STJ, 4ª Turma, AgRg no Ag em REsp nº 246.755 /MG  2012/0223703-0. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. 
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que poderão advir do inadimplemento, o próprio valor da obrigação principal e as condições 

econômicas do devedor, tudo para possibilitar que a multa seja arbitrada sem excessos, com a 

adequação e suficiência que não ultrapassem o limite do necessário para o cumprimento de 

sua finalidade. 

Não se pode evitar, portanto, que o valor da obrigação principal seja levado em 

consideração pelo magistrado. Ocorre que ele será utilizado como parâmetro de fixação do 

valor multa, e não como parâmetro de limitação de seu montante. 

Como se dizia, as ideias de insuficiência e excessividade devem, portanto, estar 

relacionadas à capacidade da multa de obter a tutela específica através de pressão psicológica 

a ser exercida sobre o devedor, e não, propriamente, à proporção por ela alcançada, se um 

valor de pequena ou de grande monta. Se essa fosse a real pretensão do legislador, teria 

formulado o §6º, do artigo 461, do Código de Processo Civil, com a seguinte redação: “O 

juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se 

tornou irrisória ou elevada”. 

A partir desse entendimento, o valor da multa poderá, sim, ser revisado a 

qualquer tempo, tal como disposto na Lei processual civil; o que diferencia esse pensamento 

do posicionamento adotado pela jurisprudência pátria são as razões em que se funda para 

autorizar a majoração ou a minoração da astreinte. 

Enquanto o STJ sustenta que o montante alcançado pela multa deverá limitar-se 

ao valor da obrigação principal perseguida no processo, sob pena de enriquecimento 

indevido da parte a quem aproveita, a tese que ora se defende afirma que é possível, sim, a 

redução do valor da astreinte, desde que se tome como base a alteração de alguma 

circunstância fática do caso concreto que indique a necessidade de minoração. 

Isso significa que, se o valor da multa, individualmente considerado, é adequado 

e razoável à obrigação, é dizer, obedece aos critérios de compatibilidade e suficiência, ela 

deverá incidir, neste valor, até o momento em que se verificar alguma modificação na 

situação de fato que possibilitou ao juiz arbitrá-la, levando-o, nesse momento, a minorá-la ou 

majorá-la, pouco importando se, enquanto permanecer inalteradas essas circunstâncias, a 

multa tenha alcançado um valor superior ao da obrigação principal, pois, como dito, um não 

tem nada que ver com o outro. 

Perpetuando-se inalterada a situação de fato que possibilitou o arbitramento da 

multa – não tendo o devedor nada feito para cumprir a obrigação – e estipulando o juiz, à 

época, um valor adequado a tais circunstâncias, não há razão de direito que justifique a sua 
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minoração, devendo a multa incidir até que: a) o devedor cumpra a obrigação, b) o credor 

requeira a conversão em perdas e danos, ou c) revele-se impossível a concessão da tutela 

específica ou a obtenção do resultado prático equivalente. 

 

4. 3 O enriquecimento sem causa segundo o Código Civil de 2002 e a impossibilidade de 

se utilizar o valor da obrigação principal perseguida em juízo como parâmetro de 

limitação da multa cominatória e a ilegitimidade da determinação de sua redução com 

base nesse fundamento. 

 

Com o escopo de embasar qualquer posição diversa daquela sustentada pelo 

Superior Tribunal de Justiça, premente se faz, antes de tudo, tecer alguns comentários acerca 

dos próprios fundamentos em que se apoia o entendimento da Corte, sendo válido, portanto, 

debruçar-se sobre o estudo do instituto do enriquecimento sem causa, utilizado pelo próprio 

STJ como parâmetro de limitação do valor da multa cominatória estipulada para o caso de 

descumprimento de decisão judicial que imponha ao devedor o cumprimento de obrigação de 

fazer, não fazer ou entregar coisa distinta de dinheiro; somente assim se poderá afirmar, com 

segurança, a retidão ou o equívoco de tal pensamento. 

Esclarecida essa questão preambular, importa dizer que o Código Civil de 2002, 

diferenciando-se, neste ponto, do Código Civil de 1916, ao prescrever as normas atinentes ao 

enriquecimento sem causa, fê-lo em tópico exclusivo, alocando tal instituto no Livro I – Das 

Obrigações, Título VII – Dos Atos Unilaterais, Capítulo IV – Do Enriquecimento Sem 

Causa, da parte especial, o qual abarca o tema em três dispositivos, a contar do artigo 884 
165

. 

Isso não significa dizer que o Código Civil de 1916 deixou de contemplar as 

hipóteses de enriquecimento sem causa e de prescrever seus efeitos. Pelo contrário, muito 

embora não lhe tenha reservado um título ou capítulo específico, onde descrevesse, por assim 

dizer, uma cláusula geral de enriquecimento sem causa, não há como negar a recorrência 

daquela lei ao referido instituto, podendo-se afirmar que, em verdade, o Código Civil de 1916 

“o acolheu em dispositivos esparsos, adotando sempre soluções destinadas a afastar o 

locupletamento de alguém às custas de outrem” 
166

. 
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Em diversos pontos, diga-se de passagem, o Código Civil de 1916 já trazia 

regulamentação para o instituto, quando, por exemplo, concedia àquele que, de boa-fé, 

semeasse, plantasse ou edificasse em terreno alheio o direito de exigir daquele a quem tais 

benfeitorias aproveitasse a indenização equivalente aos custos despendidos 
167

, ou quando 

obrigava aquele que recebia o que não lhe era devido a restituir quem o pagou indevidamente 

168
. 

Comentando o tema, Glauber Moreno Talaverna, como não haveria de ser 

diferente, corrobora com a ideia acima externada, não deixando, portanto, de afirmar a 

existência e a aplicação do instituto do enriquecimento sem causa desde a vigência do  

Código Civil de 1916, muito embora o legislador da época não tenha se ocupado de lhe 

reservar tratamento direto e específico: 

 
Essa disposição normativa trata do enriquecimento indevido, matéria cujo 

tratamento permanecia, de ordinário, sob a égide da principiologia jurídica, vez que 

o CC de 1916 não contemplava diretamente seu regramento, que somente 

encontrava-se no Código de forma periférica e explicitado apenas em algumas leis 

federais 
169

. 

 

A vedação ao enriquecimento sem causa é princípio relacionado ao mais lídimo 

sentimento de justiça, segundo o qual não se pode aceitar o locupletamento de alguém às 

custas de outrem, e, na realidade, remonta a tempos idos, posto que já era interpretado e 

aplicado pelo Direito Romano. Em suma, da lição de Carlos Roberto Gonçalves, extrai-se 

para o enriquecimento sem causa o seguinte conceito: 

 
O princípio que veda o enriquecimento sem causa, fundado na equidade, já era 

conhecido e aplicado no direito romano. As ações destinadas a evitar o 

locupletamento de coisa alheia, sem causa jurídica, recebiam o nome genérico de 

condictiones. Podem ser citadas, entre as principais, a condictio indebiti, utilizada 

nos casos de pagamento por erro; a condictio causa data non secuta, para a 

repetição de coisa dada por causa futura que não se verifica, como a restituição do 

dote quando o casamento não se realiza; e as condictiones sine causa, previstas para 

as hipóteses de pagamento efetuado sem causa e que se dividiam em várias espécies 
170

. 
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No mesmo sentido, Pablo Stolze Gagliano afirma que “o princípio que veda o 

enriquecimento sem causa inspira-se, desde o Direito Romano, em regras de equidade, 

aplicando-se às ações (condictiones)” 
171

, por meio das quais, citando Caio Mário da Silva 

Pereira em sua obra, assevera que: 

 
(…) devia aquele que se locupletasse com a coisa alheia restituí-la a seu dono – 

'iure naturae aequum est neminem cum alterius detrimento et injuria fieri 

locupletiorem'. Todas as hipóteses conhecidas eram envolvidas sob a epígrafe 

ampla das 'condictiones sine causa', denominação que permitiu aos juristas 

modernos generalizar, dizendo: quando alguém recebia indevidamente alguma 

coisa, ou quando cessava a razão justificativa de tê-la recebido ou quando a 

aquisição provinha de furto ou de um motivo imoral, não tinha direito de retê-la, 

por lhe faltar uma causa. Esta, porém, não era elementar na 'obligatio', que se 

contraía independentemente de seu conceito, porém necessária a que o adquirente 

conservasse a propriedade ou a posse da coisa recebida 
172

. 

 

Feitas tais considerações e passando-se ao tratamento específico conferido pelo 

Código Civil de 2002, que o faz inclusive de forma expressa, seu artigo 884 
173

, estabelece, 

com clareza, a vedação ao enriquecimento ocorrido sem justa causa, impondo-se inclusive 

àquele que se locupletar à custa de outrem a obrigação de restituir tudo aquilo que foi 

indevidamente auferido. 

Ou seja, não havendo causa idônea que justifique o acréscimo patrimonial ou 

proveito econômico obtido por alguém, é absolutamente inadmissível pela ordem jurídica a 

perpetuação dessa situação, em que um empobrece sem razão e outro enriquece também 

desprovido de causa juridicamente reconhecida, à custa do primeiro. 

Elucidando questões que girem em torno da ideia de vedação ao enriquecimento 

sem causa e explicando inclusive a necessidade de sua existência para a manutenção da 

ordem jurídica e para o alcance da justiça no caso concreto, vale recorrer aos ensinamentos 

de Caio Mario, que, citado na obra de Carlos Roberto Gonçalves, assim dispõe: 

 
Toda aquisição patrimonial deve decorrer de uma causa, ainda que seja ela apenas 

um ato de apropriação por parte do agente, ou de um ato de liberalidade de uma 

parte em favor de outra. Ninguém enriquece do nada. O sistema jurídico não 

admite, assim, que alguém obtenha um proveito econômico às custas de outrem, 

sem que esse proveito decorra de uma causa juridicamente reconhecida. A causa 

para todo e qualquer enriquecimento não só deve existir originariamente, como 
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também deve subsistir, já que o desaparecimento superveniente da causa do 

enriquecimento de uma pessoa, às custas de outra, também repugna ao sistema (CC, 

art. 885). Esse é o espírito do denominado princípio do enriquecimento sem causa, 

disciplinado pela primeira vez de forma expressa no Código Civil de 2002 
174

. 

 

Apoiando-se na riqueza de informações contidas no excerto da obra de Caio 

Mario, é importante se dizer que o Código Civil brasileiro veda o enriquecimento de alguém 

não só quando inexiste causa justa que o legitime, mas também – e essa hipótese tem extrema 

relevância para o presente estudo – quando desaparece, supervenientemente, a causa que 

existia em determinado momento; exegese de seu artigo 885, abaixo transcrito: 

 
Art. 885. A restituição é devida, não só quando não tenha havido causa que 

justifique o enriquecimento, mas também se esta deixou de existir. 

 

Em suma, seja porque inexiste causa juridicamente reconhecida em que se funde 

o proveito patrimonial obtido por determinada pessoa seja porque, em certo momento, 

desapareceu a razão que outrora o justificava, o correto é que, em qualquer hipótese, estará 

configurado o enriquecimento sem causa, fato não admitido pela ordem jurídica pátria. 

Maria Helena Diniz, em sua valorosa contribuição para a elucidação das questões 

atinentes ao referido instituto, assim leciona: 

 
Ninguém pode aumentar seu patrimônio à custa do patrimônio de outrem. A 

restituição será devida não só quando não tenha havido causa que justifique o 

enriquecimento, mas também se esta deixou de existir (CC, art. 885). Assim, todo 

aquele que recebeu o que lhe não era devido ficará obrigado a restituir (CC, art. 

876, 1ª parte, CTN, arts. 165 a 169; STF, Súmulas 71 e 546), feita a atualização dos 

valores monetários (CC, art. 884), para se obter o reequilíbrio patrimonial. Esse 

dever de restituir o que se adquiriu sem causa é uma necessidade jurídica, moral e 

social 
175

. 

 

Uma vez repudiada pela ordem jurídica vigente qualquer forma de 

enriquecimento sem causa, não seria razoável, por certo, restringir o seu controle somente 

para os casos em que se existisse a pontual provocação do particular. Em verdade, pode o 

juiz, no caso concreto, vislumbrando a hipótese de locupletamento indevido de uma das 

partes, adotar, em sua decisão, medidas que objetivem evitar a sua ocorrência. 
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É o que justifica, por exemplo, a possibilidade de o juiz 
176

, com o intuito de 

evitar o enriquecimento sem causa do devedor, atuar, de ofício, para determinar a incidência 

de correção monetária na condenação, independentemente de pedido do autor. 

A rigor, a correção monetária segundo os índices inflacionários deve ser 

considerada como mera recomposição do valor da moeda, defasado única e exclusivamente 

em razão dos efeitos nefastos do tempo, de modo que reconhecer ao credor o direito de 

receber determinada quantia, cujo pagamento compete ao devedor, sem que se promova a 

atualização monetária de tal numerário, significaria, sem qualquer razão de direito, relegá-lo 

a receber menos do que lhe é efetivamente devido. 

Tal pensamento justifica inclusive a obrigação 
177

 que o estabelecimento de 

crédito depositário, que recebeu dinheiro oriundo de depósito judicial, tem de arcar, perante o 

levantante, com a correção monetária dos valores recolhidos, independentemente de ação 

específica para tal fim. 

Sob o mesmo argumento, aliado ao permissivo contido no §6º, do artigo 461, do 

Código de Processo Civil 
178

, os tribunais pátrios vêm alterando montante alcançado pela 

incidência periódica das astreintes durante todo o processo, com o intuito de reduzi-lo a 

patamares supostamente razoáveis, evitando-se, assim, como finalidade precípua, o 

enriquecimento sem causa do credor da multa. 

De uma meticulosa análise das decisões proferidas pelo Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça, é seguro afirmar que o raciocínio desenvolvido pela Corte explica que, a 

partir do momento em que a multa incidida durante o processo alcança valor compatível com 

o da própria obrigação principal que se pretende ver cumprida mediante a concessão da tutela 

jurisdicional, desaparece a causa para o seu justo percebimento, sendo, nesse momento, dever 

do magistrado exercer esse controle, fazendo cessar a sua incidência ou reduzindo-se, quando 

necessário, acaso se verifique ulteriormente que o valor da multa ultrapassou o seu limite, 

tudo para se evitar o enriquecimento sem causa do seu beneficiário. 
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Ora, como se viu, ainda que não lhe faça referência expressa, é com base 

propriamente no artigo 885 do Código Civil que o Superior Tribunal de Justiça lança mão do 

argumento de vedação ao enriquecimento sem causa do credor da multa cominatória. A ideia 

é que o credor faz jus ao recebimento da multa, no entanto a causa desaparece quando o seu 

valor ultrapassa a quantia representativa da obrigação principal. 

Ousa-se, no entanto, discordar de tal entendimento. Para a correta solução do 

problema, há de se indagar, neste momento, se a justa causa para o recebimento da multa, que 

pressupõe (a) a existência de obrigação não cumprida, (b) decisão judicial impondo ao 

devedor o seu cumprimento, sob pena de incidência de multa, e (c) a recalcitrância do 

devedor em prestar obrigação devida ao credor, de fato, desaparece quando o montante 

resultante da sua incidência alcança patamar equivalente ao da obrigação objeto da lide. 

Somente se a resposta for positiva é que se poderá comungar com o entendimento 

sustentado pelo STJ. Caso contrário, estar-se-á provocando sérios prejuízos ao credor, 

porquanto não terá revertido, em seu favor, tudo aquilo a que faz jus em virtude da resistência 

injustificada do devedor em cumprir a obrigação devida. 

Estar-se-á ainda mitigando a funcionalidade e a efetividade que se espera da 

aplicação da multa enquanto meio executivo de coerção indireta, uma vez que, não raro, 

nenhuma pressão psicológica exercerá sobre a pessoa do devedor, ao qual acabará por ser 

proporcionada a comodidade de cumprir ou não a obrigação, a depender daquilo que lhe for 

mais conveniente, podendo optar pelo pagamento de quantia para liberar-se da obrigação em 

sua forma específica. 

Além disso, observa-se que a finalidade da multa é justamente compelir a parte 

devedora a cumprir com a determinação judicial, de modo que pré-fixar um limite máximo 

para o seu valor pode, muitas vezes, trazer à parte a opção de arcar com o pagamento da 

multa pelo prazo já estipulado ou cumprir com a obrigação. Sem dúvidas, a questão deve ser 

resolvida à luz da natureza e da finalidade da multa coercitiva. 

O prévio conhecimento pelo devedor do limite máximo a ser alcançado pelo 

somatório “das multas” lhe concede, desde o ajuizamento da ação, a opção de cumprir ou não 

a obrigação. É que pouco importaria o valor da multa, individualmente considerado, já que, 

em qualquer hipótese, o montante por ela alcançado não poderia legitimamente exorbitar o 

valor da obrigação principal perseguida em juízo. 
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Diante da análise dos efeitos negativos advindos da limitação das astreintes ao 

valor da obrigação principal, a única conclusão a que se pode chegar é a de que corroborar 

com esse entendimento significaria aceitar a incorreta aplicação do instituto; significaria 

concordar com o desvio de sua finalidade e com a indevida mitigação da efetividade que se 

espera da aplicação da multa cominatória, o que, certamente, não se pode admitir. 

É bem verdade, diga-se de passagem, que o objetivo das astreintes é o 

cumprimento da decisão judicial, e não o enriquecimento da parte, no entanto isso não 

significa necessariamente dizer que, em consequência da aplicação da multa, o credor não 

possa enriquecer. 

A toda evidência, contrariando o entendimento aplicado pelos tribunais pátrios, 

admitir o enriquecimento da parte como consequência legítima da incidência reiterada da 

multa cominatória não é o mesmo que desviar-lhe a finalidade; pelo contrário, reconhecer 

como justo o acréscimo patrimonial auferido em razão da regular incidência da multa é 

garantir a sua correta aplicação, a sua efetividade enquanto meio executivo de coerção. 

O resultado disso é que a parte pode, sim, enriquecer-se em razão da incidência 

da multa cominatória sem que se questione, a posteriori, a justa causa para o percebimento 

do montante total integralizado em razão da recalcitrância do devedor. 

Ora, para a investigação acerca da existência ou não de causa justa para o 

recebimento da multa, ainda que em valor superior ao da obrigação principal, deve-se levar 

em conta que, se a elevação do montante tem como único motivo a recalcitrância do devedor, 

aí estará demonstrado o direito (a causa) de o credor receber a quantia integral alcançada pela 

multa, não havendo que se falar em enriquecimento indevido. 

 

4. 4 A mitigação da efetividade da multa coercitiva e o inevitável apoio ao não 

cumprimento das decisões judiciais 

 

Limitar as astreintes ao valor da obrigação principal não pode implicar em outra 

consequência que não a de retirar do instituto a sua principal finalidade, que é exercer 

pressão psicológica sobre o devedor para que ele cumpra a obrigação devida, obtendo-se, 

assim, a efetividade da prestação jurisdicional. 

Tal prática pode ainda ser mais gravosa ao credor quando se vislumbra a hipótese 

de a causa cingir-se em torno de uma obrigação que, ao ser traduzida em valor pecuniário, 

ostente uma quantia irrisória ou de pequena monta. Nesses casos, muito embora exista 
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decisão judicial impondo ao devedor o implemento da obrigação, sob pena de incidência de 

multa periódica, este, ciente do valor máximo que ela poderá alcançar, que não é alto, pode 

despreocupadamente manter-se inerte, para, ao final, esquivar-se do cumprimento da 

obrigação pagando um pequeno valor e frustrando, propositadamente, o direito do credor.  

De toda sorte, não se pode retirar da multa a sua característica essencial, valendo 

o alerta de Luiz Guilherme Marinoni: 

 
Para que a multa processual possa constituir uma autêntica forma de pressão sobre a 

vontade do réu, é indispensável que a sua fixação seja feita com base em critérios 

que lhe permitam atingir o seu fim, que é garantir a efetividade da tutela 

jurisdicional 
179

. 

 

Ora, pré-fixar o valor máximo a ser alcançado pela multa cominatória certamente 

a impede de cumprir a sua própria finalidade, que é exercer pressão sobre a vontade do réu e 

garantir a efetividade da tutela jurisdicional. Ademais, considerar o valor da obrigação 

principal como limite intransponível do montante gerado pela incidência reiterada da multa 

cominatória significa, na prática, atribuir-lhe natureza indenizatória, mesmo sabendo que se 

trata de um instituto essencialmente coercitivo, que atua para inibir a prática do ilícito, 

quando o devedor ainda não o tiver cometido, removê-lo, quando, na hipótese, já tenha 

ocorrido a violação de direito do credor, ou extirpar a perpetuação do dano, acaso o 

inadimplemento do devedor já o tenha causado. 

Não é de boa técnica, portanto, limitar a multa cominatória ao valor da obrigação, 

já que a própria natureza impede se proceda desta forma. Como se não fosse suficiente, o §2º, 

do artigo 461, do Código de Processo Civil é claro ao afirmar que a indenização por perdas e 

danos dar-se-á sem prejuízo da multa. 

Repisem-se tantas vezes quantas forem necessárias: a astreinte não tem qualquer 

relação com eventual indenização devida em razão do inadimplemento da obrigação pelo 

devedor, o que a impede de seguir o mesmo parâmetro de limitação dessa última. 

A sanção indenizatória tem seu lugar apenas depois da ocorrência do dano, e 

serve para repará-lo; a multa cominatória, por sua vez, pode atuar antes ou depois da 

concretização do dano, mas serve para evitá-lo ou fazer cessar a sua extensão. A sanção 

indenizatória atua sobre o prejuízo causado à parte inocente; a multa cominatória atua sobre a 

vontade do devedor, forçando-o ao cumprimento da obrigação. 
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A sanção indenizatória obedece sempre que possível ao princípio da restitutio in 

integrum 
180

, e, por isso mesmo, guarda relação direta com o valor da obrigação; a multa 

cominatória, por sua vez, obedece aos princípios da efetividade da prestação jurisdicional e 

da primazia da tutela específica, não tendo qualquer relação com o valor da obrigação, 

incidindo tantas vezes quantas sejam necessárias para a realização do direito do credor. 

Luiz Guilherme Marinoni enfrenta a problemática de maneira elogiável, pondo 

termo a quaisquer dúvidas que porventura ainda possam existir acerca da possibilidade ou 

não de limitação das astreintes ao valor da obrigação principal perseguida em juízo. 

Comunga-se, portanto, do entendimento defendido pelo referido autor, que, em sóbria lição, 

expõe o que se segue: 

 
Atualmente, em face dos arts. 461, CPC, e 84, CDC, não há como mais qualquer 

dúvida acerca da possibilidade de a multa exceder ao valor da prestação. Isso pela 

razão de que essas normas, atreladas à ideia de que a tutela específica é 

imprescindível para a realização concreta do direito constitucional à efetiva tutela 

jurisdicional, não fazem qualquer limitação ao valor da multa. Ademais, afirmam 

expressamente que a indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa 

(art. 461, CPC, e 84, CDC, §§2º). O que se quer dizer, com isso, é que a multa será 

devida independentemente de ser porventura igualmente devida a indenização. 

Sublinhe-se que, se a multa não for suficiente para convencer o réu a adimplir, ela 

poderá ser cobrada independentemente do valor devido em face da prestação 

inadimplida e do eventual dano provocado pela falta do adimplemento na forma 

específica e no prazo convencionado. 

Como se vê, a multa não tem nada a ver com o valor da prestação inadimplida ou 

com as perdas e danos. Sua função é eminentemente coercitiva, isto é, o seu 

objetivo é convencer o réu a cumprir a decisão judicial. 

Nesse sentido, e por lógica, não há como limitar o valor da multa ao valor da 

prestação inadimplida. Se o valor da multa estivesse limitado a esse valor, o 

demandado teria sempre a faculdade de liberar-se de sua obrigação, devolvendo o 

valor que foi pago pela prestação 
181

. 

 

Não há como discordar desse entendimento. A limitação da multa ao valor da 

prestação inadimplida se opera com flagrante desrespeito ao princípio da primazia da tutela 

específica, contraria a própria natureza do instituto, sem contar que fulmina com toda e 

qualquer efetividade que dela poderia se esperar. 
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O Ministro Luiz Fux, atualmente integrante da Suprema Corte do país, em 

acertado entendimento, já alertava, desde a época em que atuava no Superior Tribunal de 

Justiça, que o valor da multa cominatória nada tem a ver com o valor da obrigação principal, 

porquanto a sua própria finalidade impede seja tal fator utilizado como parâmetro para a sua 

limitação. 

 
PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA. 

MEDICAMENTOS. ASTREINTES. FAZENDA PÚBLICA. MULTA DIÁRIA 

COMINATÓRIA. CABIMENTO. NATUREZA. PROVEITO EM FAVOR DO 

CREDOR. VALOR DA MULTA PODE ULTRAPASSAR O VALOR DA 

PRESTAÇÃO. NÃO PODE INVIABILIZAR A PRESTAÇÃO PRINCIPAL. 

NÃO HÁ LIMITAÇÃO DE PERCENTUAL FIXADO PELO LEGISLADOR. 

1. A obrigação de fazer permite ao juízo da execução, de ofício ou a requerimento 

da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor, ainda que seja a Fazenda 

Pública, consoante entendimento consolidado neste Tribunal. Precedentes: AgRg no 

REsp 796255/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeiro Turma, 13.11.2006; REsp 

831784/RS, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, 07.11.2006; AgRg no REsp 

853990/RS, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, DJ 16.10.2006; REsp 

851760 / RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, 11.09.2006. 

2. A multa processual prevista no caput do artigo 14 do CPC difere da multa 

cominatória prevista no Art. 461, §4º e §5º, vez que a primeira tem natureza 

punitiva, enquanto a segunda tem natureza coercitiva a fim de compelir o devedor a 

realizar a prestação determinada pela ordem judicial. 

3. Os valores da multa cominatória não revertem para a Fazenda Pública, mas para o 

credor, que faz jus independente do recebimento das perdas e danos. 

Consequentemente, não se configura o instituto civil da confusão previsto no art. 

381 do Código Civil, vez que não se confundem na mesma pessoa as qualidades de 

credor e devedor. 

4. O legislador não estipulou percentuais ou patamares que vinculasse o juiz na 

fixação da multa diária cominatória. Ao revés, o § 6º, do art. 461, autoriza o 

julgador a elevar ou diminuir o valor da multa diária, em razão da 

peculiaridade do caso concreto, verificando que se tornou insuficiente ou 

excessiva, sempre com o objetivo de compelir o devedor a realizar a prestação 

devida. 

5. O valor da multa cominatória pode ultrapassar o valor da obrigação a ser 

prestada, porque a sua natureza não é compensatória, porquanto visa 

persuadir o devedor a realizar a prestação devida. 

6. Advirta-se, que a coerção exercida pela multa é tanto maior se não houver 

compromisso quantitativo com a obrigação principal, obtemperando-se os rigores 

com a percepção lógica de que o meio executivo deve conduzir ao cumprimento da 

obrigação e não inviabilizar pela bancarrota patrimonial do devedor. 

7. Recurso Especial a que se nega provimento 
182

. 

 

Para se contrapor diretamente ao fundamento utilizado pelo Superior Tribunal de 

Justiça, segundo o qual reconhecer ao credor o direito de receber, a título de multa, aquilo 

que excedesse o valor da obrigação principal seria o mesmo que permitir o seu 

enriquecimento sem causa, recorre-se à formulação de um exemplo prático que permita a 
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reflexão sobre a retidão do entendimento da Corte, por entender seja mais didático para o 

presente momento. 

Imagine-se, então, uma situação em que determinado indivíduo, de considerável 

status econômico, diga-se de passagem, assuma obrigação de fazer infungível que, muito 

embora de grande importância e de manifesto interesse para o outro, pode ser expresso por 

um valor pecuniário de pouca monta. Não cumprida no seu termo, o credor ajuíza, em face 

do devedor, ação de obrigação de fazer com pedido de provimento liminar. 

Em atenção ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional e com arrimo nos 

§§3º e 4º, do artigo 461, do Código de Processo Civil, o magistrado, considerando relevante o 

fundamento da demanda e vislumbrando justificado receio de ineficácia do provimento final, 

defere liminarmente o pedido do autor, impondo, de imediato, ao réu o fazer pretendido na 

ação, sob pena de incidência de multa diária. 

O devedor, no entanto, revela-se recalcitrante sem qualquer razão que justifique 

seu comportamento, não cumprindo a obrigação imposta pela decisão judicial, configurando-

se, neste momento, a hipótese de incidência da multa diária arbitrada pelo juiz. É que, sendo 

a obrigação traduzida em baixo valor pecuniário e sabendo o devedor que a multa diária está 

limitada a patamar equivalente ao da própria obrigação, ele simplesmente deixa de cumpri-la. 

O processo, então, percorre todas as instâncias possíveis e, durante todo o seu 

trâmite, permanece em pleno vigor a decisão proferida liminarmente pelo juiz de primeiro 

grau. O devedor se aproveita de todos os recursos dispostos na ordem processual vigente, 

sempre buscando procrastinar o feito e perpetuar o seu inadimplemento, ao arrepio do direito 

que assiste o credor e da decisão que lhe impõe o cumprimento da obrigação. 

Ao final do processo, batendo-se às portas do Superior Tribunal de Justiça, 

momento em que a multa já alcança, por exemplo, cinco vezes o valor pecuniário 

representativo da obrigação, o devedor obtém decisão favorável por meio da qual se 

determina a redução do montante atingido pela multa a patamares supostamente razoáveis, 

equivalente ao da própria obrigação contraída. 

Em suma, o credor, de fato, é reconhecido como titular do direito cuja realização 

pretendia em juízo; o devedor, por outro lado, nada fez, propositadamente, para cumprir a 

obrigação devida e, ao final, ainda viu-se favorecido pela minoração do montante alcançado 

pela multa cuja incidência foi causada pela sua própria recalcitrância, a qual persistiu até o 

desfecho da lide. 
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Diante de tal situação hipotética, indaga-se: será que o credor não faria jus ao 

recebimento integral da multa regularmente incidida durante todo o processo? Será que a 

vigência de decisão judicial que impunha ao devedor o cumprimento da obrigação não seria 

causa juridicamente reconhecida para o percebimento da multa na sua integralidade? 

Será ainda que o alcance do valor equivalente ao da obrigação representaria fator 

superveniente que operasse o desaparecimento da justa causa para o recebimento da multa? 

Por fim, será que o recebimento da multa em importância superior ao valor da obrigação 

implicaria, de fato, em enriquecimento sem causa do credor? São perguntas intrigantes cujas 

respostas dependem de uma análise meticulosa do caso concreto. 

Com a devida vênia, respeitadas evidentemente as opiniões que disponham em 

sentido contrário, sobretudo o posicionamento sustentado, não raro, pelo próprio Superior 

Tribunal de Justiça, não se julga razoável limitar a multa sempre a patamar equivalente ao 

valor da obrigação nem se considera de melhor técnica a utilização desse valor como 

parâmetro de fixação de um limite máximo para a multa no caso concreto. 

Há de reconhecer que, a rigor, a lei não cuida de estipular os parâmetros de 

fixação e de limitação do valor da multa, deixando-os a cargo do prudente arbítrio do 

magistrado, o qual, segundo as regras gerais de experiências e observadas as peculiaridades 

do caso, preocupar-se-á de estipular o valor e a periodicidade de incidência da multa segundo 

o princípio da proporcionalidade. 

E mais do que simplesmente exercer juízo de adequação e proporcionalidade no 

exato momento da fixação da multa, arbitrando-lhe o valor e estipulando a periodicidade com 

a qual incidirá, ao Judiciário é incumbida ainda a tarefa de exercer o pleno controle sobre a 

sua insuficiência ou excessividade, estando autorizado e, ao mesmo tempo, obrigado a fazê-

lo a qualquer tempo, independentemente de pedido da parte, sempre que verificar a 

dissonância da multa com as exigências do caso concreto, a teor do que dispõe o §6º, do 

artigo 461, do Código de Processo Civil, abaixo transcrito: 

 
Art. 461. (…). 

§6º. O juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso 

verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.  

 

Se é inadequado utilizar o valor da obrigação principal como parâmetro limitação 

do valor das astreintes, resta, então, saber em quais hipóteses o juiz deve entender que a 

multa atingiria patamar considerado excessivo e cuja observância reclamaria a sua 

minoração. Isso, evidentemente, está diretamente relacionado ao parâmetro de que se valerá o 
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magistrado para concluir que a multa, no caso concreto, revela-se excessiva, de tal modo que, 

se adimplida em sua integralidade, resultará em enriquecimento sem causa do credor ou 

mesmo em inconveniente e forçosa restrição à esfera jurídica do devedor, perdendo, assim, o 

seu necessário aspecto de proporcionalidade. 

Como dito, não se julga de boa técnica que o juiz se apegue sempre ao valor 

pecuniário da obrigação contraída pelo devedor para fixá-lo como limite justo de pagamento 

da multa cominatória estipulada no processo, porquanto se sabe que a astreinte não guarda 

qualquer relação com a obrigação em si, já que não tem natureza indenizatória. 

Em verdade o próprio §2º, do artigo 461 
183

, do Código de Processo Civil cuidou 

de distinguir a multa da eventual indenização por perdas e danos. De mais a mais, 

conveniente e oportuna é, neste momento, a lição de Marinoni: 

 
É preciso perceber que a multa processual tem por objetivo assegurar a efetividade 

das decisões do juiz e, portanto, que o seu fim não pode ser confundido com o da 

indenização ou com o da multa contratual 
184

 
185

. 

 

É absolutamente inapropriado emprestar à multa cominatória natureza 

indenizatória. A astreinte atua paralelamente à obrigação, diretamente sobre a vontade do 

devedor e tem como objetivo evitar o inadimplemento; a indenização, por seu turno, é 

consequência natural do descumprimento da obrigação à qual está diretamente relacionada e 

não atua sobre a vontade do devedor, mas sobre o dano causado pelo inadimplemento de sua 

obrigação. Por isso é que o pagamento de uma independe do da outra, conforme lembra 

Marcus Vinícius Rios Gonçalves: 

 
A multa é devida mesmo que haja o cumprimento atrasado da obrigação ou a 

conversão em perdas e danos. Se o réu demorou a cumprir, arcará com a multa pelo 

período de atraso; se não cumpriu, e não há outro meio de obter a execução 

específica, haverá conversão em perdas e danos, executados cumulativamente com a 

multa 
186

. 
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Não custa reforçar, a função preponderante da multa cominatória é garantir a 

efetividade da prestação jurisdicional e a realização tempestiva e adequada do direito do 

credor, e fá-lo exercendo verdadeira pressão psicológica sobre o devedor inadimplente para 

forçá-lo a optar pelo cumprimento da obrigação assumida junto ao credor. 

Quanto mais a multa gerar no psicológico do devedor o temor pelo 

descumprimento da obrigação e, assim, estimular a entrega do bem da vida ao credor, mais 

efetiva ela será. 

Por outro lado, à medida que o numerário a ser alcançado pela multa em virtude 

de eventual recalcitrância do devedor estiver previamente limitado ao valor da própria 

obrigação objeto do litígio, estar-se-á favorecendo o devedor com a ciência, também prévia, 

do valor que eventualmente poderá pagar pelo seu descumprimento, gerando para ele, 

devedor, desde o ajuizamento da ação, o direito de optar pelo adimplemento ou não da 

obrigação, escolha que certamente fará segundo aquilo que lhe for mais conveniente. 

Sem menor importância, há de se considerar também que a utilização do valor 

pecuniário da obrigação como parâmetro invariável de fixação do numerário máximo a ser 

legitimamente alcançado pela multa cominatória, em verdade, retira, por muitas vezes, a 

efetividade que dela razoavelmente se espera. Pouca, quando não nenhuma pressão 

psicológica será exercida sobre o devedor que conhecer o limite qualitativo da multa, o que 

acabará por desestimular o cumprimento específico da obrigação. 

O temor do devedor pelas consequências que poderão advir do seu 

inadimplemento, objetivo precípuo a que se destina cumprir a multa cominatória, não raro, 

sequer existirá, o que leva a concluir que a prefixação jurisprudencial do valor a ser 

alcançado pela multa, mormente se considerando que o parâmetro escolhido para essa 

fixação não se revela capaz de exercer pressão psicológica sobre o devedor, significa 

verdadeiro desvio da finalidade do instituto. 

Ora, é justamente a incerteza sobre o quantum do seu patrimônio sofrerá com o 

avanço da multa o elemento capaz de gerar no devedor o temor pelo seu inadimplemento. Se 

aquele que descumpre determinada obrigação já conhece o valor que a multa coercitiva 

poderá alcançar, e mais, se esse valor, não raro, é limitado a um patamar irrisório, 

evidentemente estar-se-á fulminando da sua natureza qualquer resquício de coerção 

psicológica. 

Neste mesmo sentido, corroborando com tudo quanto exposto, Fredie Didier 

Junior assevera: 
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(…) sendo uma técnica de coerção psicológica do devedor, a sua limitação prévia a 

um determinado teto poderia levar à sua ineficácia como instrumento de efetivação 

da decisão judicial, na medida em que esse teto não viesse a gerar no devedor o 

temor necessário para levá-lo ao cumprimento forçado 
187

. 

 

Com base no entendimento sustentado pelo STJ, até mesmo antes do 

descumprimento da obrigação, o devedor já terá conhecimento do limite que a multa poderá 

alcançar, podendo-se inferir que de força coercitiva alguma gozará tal instituto. Em verdade, 

será conferida ao devedor a liberdade de decidir pela opção que se lhe revelar mais 

conveniente, causando sérios prejuízos e evidente insegurança jurídica para o credor. 

Por vários aspectos, percebe-se, com clareza, o equívoco cometido pelo Superior 

Tribunal de Justiça e pelos tribunais pátrios, em geral, ao limitar a multa cominatória ao valor 

equivalente ao da obrigação. 

Muito embora a tese defendida no presente estudo não seja pacífica nos tribunais, 

já se encontram decisões pontuais que reconhecem a impossibilidade de redução do montante 

decorrente da incidência sucessiva da multa cominatória, concretizada, por sua vez, única e 

exclusivamente pela recalcitrância do devedor. É o caso, por exemplo, da elogiável decisão 

proferida pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, sob a relatoria da Ministra 

Nancy Andrighi: 

 
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ASTREINTE. VALOR ELEVADO. 

PEDIDO DE REDUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE 

MOTIVOS QUE JUSTIFIQUEM O NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM 

JUDICIAL. INDEFERIMENTO. 

1. Para redução da multa diária fixada a fim de se cumprir obrigação de fazer 

ou de não fazer, é necessário que a elevação no montante não decorra 

simplesmente da resistência da parte em cumprir a ordem judicial. 

2. A análise sobre o excesso da multa deve ser pensada de acordo com as 

condições enfrentadas no momento em que a multa incidia e com o grau de 

resistência do devedor. Não se pode analisá-la na perspectiva de quem, olhando 

para fatos já consolidados no tempo, depois de cumprida a obrigação, procura 

razoabilidade quando, na raiz do problema, existe um comportamento 

desarrazoado de uma das partes. 

3. Recurso conhecido e improvido. 

(…). 

III – Redução das astreintes. Enriquecimento ilícito. Violação dos art. 461, 644 e 

645 do CPC, bem como do art. 920 do CC/16. 

Há diversos precedentes no âmbito desta Corte determinando a redução de 

astreintes fixadas em valor elevado. Disso podem ser citados, como exemplos: 

AgRg no Ag 1248157/RS, Rel. Min. Massami Uyeda, 3ª Turma, Dje 30/04/2010; 

REsp 732.189/RS, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, 4ª Turma, Dje 12/04/2010; 

REsp 1.060.293/RS, de minha relatoria, 3ª Turma, Dj de 18/03/2010. Há, por outro, 

precedentes que, mesmo diante de multas elevadas, rejeitam a pretensão da parte à 

respectiva redução “se o único obstáculo ao cumprimento de determinação judicial 

para a qual havia incidência de multa diária foi o descaso do devedor”, uma vez que 

“a análise sobre o excesso ou não da multa não deve ser feita na perspectiva de 
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quem, olhando para fatos já consolidados no tempo – agora que a prestação foi 

finalmente cumprida – procura razoabilidade quando, na raiz do problema, 

existe justamente um comportamento desarrazoado de uma das partes” (AgRg 

no REsp 1.026.191/RS, minha relatoria, Dje 23/11/2009). Resta avaliar em qual das 

duas situações se encontra a lide sob julgamento. Inexiste, nos autos, uma alegação 

sequer da instituição financeira recorrente quanto à existência de impedimentos 

excepcionais a que se cumprisse a obrigação fixada neste processo. Ao contrário, a 

recorrente [sic] faz parecer tão simples o cumprimento da obrigação, que argumenta 

que o próprio recorrente poderia ter resolvido a pendência requerendo a simples 

expedição de um ofício judicial para esse fim – o que ele optou não fazer, como se 

isso, por si só, configurasse qualquer ilícito. Ora, a mesma facilidade que teria o 

recorrente para fazer cessar a lesão de seu direito teria também a recorrida, com a 

diferença de que a obrigação foi imposta a ela, não a ele. Este recurso especial é 

rico em argumentos para demonstrar o exagero da multa, mas é pobre em 

justificativas quanto aos motivos da resistência do Banco em cumprir a ordem 

judicial. Se não há qualquer demonstração dos motivos da resistência e se, como 

ocorre neste processo, a ordem judicial só foi cumprida após a multa ser elevada 

pela terceira vez, ao patamar de R$1.000,00 por dia (após mais de um ano de 

resistência), reduzir a astreinte nesta sede produziria seguramente um efeito 

muito pernicioso: indicaria às partes e aos jurisdicionados em geral que as 

multas fixadas para cumprimento de obrigações de fazer não são sérias, são 

meros símbolos que não serão necessariamente tornados realidade. A 

procrastinação ao cumprimento das ordens judiciais, assim, sempre poderia se 

dar sob a crença de que, caso o valor da multa se torne elevado, o inadimplente 

a poderá reduzir, no futuro, contando com a complacência do Poder 

Judiciário. Essa crença não pode se desenvolver. O valor da multa reflete o 

tamanho da resistência e a gravidade da condenação reflete a importância da 

ordem descumprida. A redução das astreintes, prevista no art. 461, §6º e no 

art. 645, parágrafo único do CPC, deve ocorrer em hipóteses absolutamente 

excepcionais 
188

. 

 

Nos dizeres da E. Ministra, “para redução da multa diária fixada a fim de se 

cumprir obrigação de fazer ou de não fazer, é necessário que a elevação no montante não 

decorra simplesmente da resistência da parte em cumprir a ordem judicial”. 

A toda evidência, a determinação de redução do valor das astreintes depende da 

observância de outros fatores, que não o simples inadimplemento do devedor. Não se pode 

concordar com a ideia de que o simples fato de a multa alcançar determinada importância 

significa que deva ser limitada a ela, sem que, para tanto, exista circunstâncias de fato que 

imponham e autorizem a sua redução. 

Não é porque a multa ultrapassou o valor da obrigação principal que deverá ser 

determinada a sua minoração; não há razoabilidade nesse entendimento. Se a multa incidiu 

foi porque o devedor não cumpriu uma obrigação que poderia ser por ele adimplida; se a 

multa incidiu foi porque o devedor preferiu permanecer recalcitrante, ofendendo a direito do 

credor e a decisão judicial. Não há nada, absolutamente nada, que justifique, nesses casos, a 

sua redução. 
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De toda sorte, não se pode afastar a incidência dessa penalidade diante, tão 

somente, da desobediência do devedor a comando do juiz nem se pode reduzir o seu valor 

sob o argumento de enriquecimento sem causa do credor, mormente por se verificar que, 

persistindo o inadimplemento, há de se perceber que, em verdade, o montante fixado não se 

mostrou suficiente para compeli-lo a cumprir a obrigação, o que, na melhor das hipóteses, 

exigiria fosse majorado o valor da multa, e não minorado. 

A propagação e a reprodução desse entendimento pelos tribunais pátrios retiraria 

a efetividade idealizada na figura das astreintes, porquanto, como afirmou a Ministra Nancy 

Andrighi, “indicaria às partes e aos jurisdicionados em geral que as multas fixadas para 

cumprimento de obrigações de fazer não são sérias, são meros símbolos que não serão 

necessariamente tornados realidade”. 

O problema, no entanto, não se encerra aqui. Não é porque se admita como 

legítimo o enriquecimento da parte em função do recebimento da quantia acumulada, no 

processo, a título de multa cominatória, bem como se reconheça a impossibilidade de 

utilização do valor da obrigação como parâmetro para a sua limitação, que se poderá, então, 

negar a existência de outros fatores que conduzam à redução ou do valor das astreintes. 

 

4. 5 Da constatação da existência de outros parâmetros para se determinar a redução do 

valor da multa cominatória ante a ausência de previsão de critérios legais. 

 

Avançando no tema, convém deixar claro que não se está, aqui, a defender a 

absoluta impossibilidade de o juiz minorar o valor da multa acaso verifique que essa medida 

se tornou excessiva ou deixou de ser tão necessária quanta era no instante de sua fixação, ou 

mesmo passou a ser completamente ineficaz à obtenção da tutela específica. 

Pelo contrário, há de subsistir sempre clara a ideia de que “impedir a modificação 

da medida nos casos em que ela se mostrar excessiva é esquecer do [sic] direito que assiste 

ao devedor, sobretudo aquele relativo à garantia do devido processo legal substancial, 

calcado que está na noção de proporcionalidade” 
189

. 

O ponto que se pretende evidenciar é tão somente a inadequação da escolha do 

valor da obrigação principal como parâmetro de limitação da multa cominatória incidente no 

processo, uma vez que contraria a própria natureza do instituto, além, é claro, de furtar a 

efetividade que dele se espera, não deixando sequer seja cumprida a sua finalidade. 
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Ao mesmo tempo em que resta induvidosa a ideia de ser inadequada a utilização 

do valor da obrigação objeto da lide como parâmetro de limitação do valor das astreintes, 

surge imediatamente outra dúvida: de qual fator, então, poderia o magistrado se valer para 

limitar a multa a um patamar razoável no caso concreto? Qual a condicionante adequada para 

se estabelecer a razoabilidade do valor a ser ostentado pela multa? É para responder essas 

indagações que se dedicarão as linhas seguintes. 

Quando se passa à busca de outros parâmetros que, de fato, autorizam a revisão 

do valor da astreinte no processo, é preciso, antes de tudo, ter bem sedimentada a noção de 

que, a rigor, se a multa é estipulada, na origem, em valor adequado e proporcional às 

circunstâncias do caso concreto, não há falar na possibilidade de qualquer tipo de alteração, 

salvo na hipótese de se verificar alguma modificação na situação de fato que determinou o 

seu arbitramento pelo magistrado. 

Conforme se verá nos tópicos que se seguem abaixo, a revisão e, sobretudo, a 

minoração do valor da multa deve levar em consideração as circunstâncias fáticas que 

envolvem a lide como um todo, fazendo-se um paralelo, um verdadeiro cotejamento entre os 

fatos ocorrentes no momento de sua fixação e aqueles verificados no instante em que se 

pretende revisar o seu valor, sendo que somente quando verificada alguma alteração no 

mundo dos fatos estar-se-á diante de uma hipótese de alteração do valor da multa. 

Deve-se levar em conta também a conduta praticada pelo devedor durante todo o 

período em que a multa incidiu, notadamente com o objetivo de aferir se a causa para a sua 

incidência permaneceu sempre suficiente. Só assim será possível fundamentar a legitimidade 

na alteração do valor da multa. 

Para uma melhor organização dessas ideias, seguem abaixo numeradas algumas 

hipóteses em que o valor da multa poderá ser reduzido pelo juiz. 

 

a) Se for estipulada, na origem, em valor desarrazoado e desproporcional 

para as especificidades do caso concreto. 

 

Aqui, refere-se à redução da multa em seu valor unitário, mas que claramente terá 

repercussão direta sobre o montante alcançado durante todo o período de sua incidência. 

Essa primeira hipótese não pressupõe, a rigor, qualquer alteração na situação 

fática que tenha determinado o seu arbitramento. Em verdade, contempla os casos em que a 
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multa é estipulada, na origem, em valor desproporcional às próprias circunstâncias de fato 

que conduzem à sua aplicação. 

É que a estipulação do valor da multa deve sempre ser pautada segundo os 

critérios abalizadores da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que deverá ser 

arbitrada em quantia suficiente para gerar no devedor o receio das consequências do 

descumprimento da obrigação, não podendo lhe acarretar, por outro lado, sacrifício maior do 

que o necessário para o alcance da finalidade pretendida em juízo. 

Daniel Mitidiero e Luiz Guilherme Marinoni afirmam que: 

 
(...) a técnica processual eleita deve levar à realização do fim almejado – deve ser 

idônea à obtenção da tutela do direito. Deve ser aquela que, dentre as possíveis e 

igualmente idôneas para a realização do direito, cause a menor restrição possível à 

esfera jurídica do demandado 
190

. 

 

Guilherme Puchalski Teixeira também assevera: 

 
A opção do julgado deverá considerar as circunstâncias concretas da hipótese 

levada ao seu conhecimento, no intuito finalístico de que venha prestar a tutela mais 

efetiva e adequada possível ao direito material reconhecido em juízo, sem, no 

entanto, incorrer em sacrifício desmedido à esfera jurídica do réu – respeito ao 

princípio da menor gravosidade (CPC, art. 620). Assim, a decisão a respeito da 

medida mais adequada advirá de pormenorizada e contextual análise sobre o caso 

concreto 
191

. 

 

De toda sorte, pode-se seguramente afirmar que não só a escolha da técnica 

processual, mas também a força com a qual a medida eleita se insurgirá contra o devedor 

passam pelo prudente arbítrio do magistrado e, em se tratando da multa coercitiva, o juiz, ao 

determinar a sua cominação no caso concreto, deverá estipular o seu valor sem excessos, 

guiado sempre pelo princípio da proporcionalidade, sem submeter o devedor a situação mais 

gravosa do que a necessária para a efetiva realização do direito reconhecido judicialmente. 

De toda sorte, se o juiz da causa, ao verificar as razões que permitem a cominação 

da multa coercitiva, acaba por estipulá-la em valor exorbitante (ou excessivo, como assim 

prefere o legislador, quando trata do tema no §6º, do artigo 461, do CPC) para as 

peculiaridades do caso, esse valor certamente poderá ser minorado, porquanto obrigar o 

devedor a pagá-lo integralmente é garantir excessiva vantagem para o credor, propiciando o 

seu enriquecimento sem causa. 
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 MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 

Ed. Revista dos Tribunais. 3ª Edição revista, atualizada e ampliada. São Paulo, 2011, p. 432. 
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 TEIXEIRA, Guilherme Puchalski. Tutela específica dos direitos: obrigações de fazer, não fazer e entregar 

coisa. Ed. Livraria do Advogado. Porto Alegre, 2011, pp. 209-210. 
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É importante ressaltar que, para o reajuste da multa nesses casos, a melhor técnica 

exige que o juiz apenas estipule novo valor para a astreinte, e não que estabeleça um teto 

máximo para o seu montante ou que faça cessar a sua incidência em determinado instante no 

tempo, sob pena de se causar injusto prejuízo a qualquer das partes. 

A jurisprudência já contempla a hipótese de alteração do valor da multa quando 

fixada, na origem, em quantia excessiva às necessidades do caso concreto: 

 
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA 

DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. CABIMENTO. 

MEIO COERCITIVO PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO 

DETERMINADA PELO JUÍZO. VALOR FIXADO FORA DOS 

PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE. EVIDÊNCIA DE 

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. (...). 

2. Esta Corte já firmou o entendimento de que a multa pelo descumprimento de 

decisão judicial deve e pode ser alterada quando fixada, na origem, em valor 

excessivo ou insuficiente (Artigo 461, §6º, do Código de Processo Civil). 

3. Agravo regimental não provido 
192

. 

 

Exemplo claro de necessidade de revisão do valor da multa por ter sido arbitrada 

por critérios estranhos aos limites de razoabilidade e proporcionalidade é quando o juiz, na 

origem, não a estipula em valor suficiente a gerar no devedor o temor pelo descumprimento 

da obrigação, mormente se considerando o seu potencial econômico e os custos previstos no 

caso de adimplemento. 

Do mesmo raciocínio compartilha a hipótese de o juiz fixar a multa em valor 

além do necessário para o cumprimento de sua finalidade, é dizer, em quantia que exorbita 

aquilo que bastaria para exercer pressão psicológica no devedor, a ponto de se considerá-la 

excessiva para o caso concreto, submetendo o devedor a situação eventualmente mais 

gravosa do que o necessário para a realização do direito do credor. 

De toda sorte, sendo estipulada em valor aquém ou além do devido, não 

cumprindo, no primeiro caso, a sua finalidade, ou exorbitando, no segundo caso, aquilo que 

seria proporcional para atendê-la, onerando o devedor além do necessário, deve tal valor ser 

revisado pelo juiz. 

Observe-se o julgado abaixo, que determinou a majoração do valor da multa 

porque foi fixada, na origem, em valor módico, irrisório, ou, nos dizeres do legislador, 

insuficiente para cumprir a sua finalidade, que é exercer no devedor pressão psicológica 

suficiente para que ele não vislumbre alternativa senão optar, de maneira forçada, é verdade, 

pelo cumprimento da obrigação devida: 
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 STJ, 4ª Turma, AgRg no Ag 1257944/SC 10/0005453-4. Min. Rel. Luis Felipe Salomão. Julgado em 

07/06/2011. Publicado no Dje em 13/06/2011.  
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PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASTREINTE. VALOR 

INSUFICIENTE. LIMINAR OBTIDA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO 

EXECUTIVO SUSPENSA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INCLUSÃO DO 

NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. 

AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM FUNDAMENTO EM 

CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA.   

NEGATIVAÇÃO NO SERASA. CONSEQUÊNCIA DIRETA DO 

AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. DESCASO DO DEVEDOR. 

DESCUMPRIMENTO QUE PERSISTE. GRANDE CAPACIDADE 

ECONÔMICA DO EXECUTADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. 

DEFERIMENTO. MULTA COMINATÓRIA MAJORADA. 

1. (...). 

2. Sendo o descaso do devedor o único obstáculo ao cumprimento da determinação 

judicial para o qual havia a incidência de multa diária e considerando-se que ainda 

persiste o descumprimento da ordem, justifica-se a majoração do valor das 

astreintes. 

3. A astreinte deve, em consonância com as peculiaridades de cada caso, ser 

elevada o suficiente a inibir o devedor – que intenciona descumprir a obrigação 

– e sensibilizá-lo de que é muito mais vantajoso cumpri-la do que pagar a 

respectiva pena pecuniária. Por outro lado, não pode o valor da multa implicar 

enriquecimento injusto do devedor. Precedentes. 

4. Na hipótese de se dirigir a devedor de grande capacidade econômica o valor 

da multa cominatória há de ser naturalmente elevado, para que se torne efetiva 

a coerção indireta ao cumprimento sem delongas da decisão judicial. 

Precedentes. 

5. Recurso especial provido, para majorar a multa cominatória ao importe de 

R$7.000,00 (sete mil reais) por dia de descumprimento, sem prejuízo das 

atualizações legalmente permitidas, adotando como termo inicial, da mesma forma 

como fez o Tribunal de origem, a data da intimação pessoal do representante legal 

da recorrida, qual seja, 28 de julho de 2006, de modo que, até o presente momento, 

resultam aproximadamente 49 meses de descumprimento 
193

. 

 

Não existe óbice algum para que, a qualquer momento e grau de jurisdição, a 

multa seja redimensionada e readequada a uma nova realidade fática, diferente daquela que 

propiciou o seu arbitramento inicial. 

Pelo contrário, é absolutamente lógico reconhecer a possibilidade de revisão da 

multa quando seu valor for arbitrado fora dos limites de proporcionalidade e razoabilidade. 

Essa hipótese representa inclusive entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça 

194
, que se julga competente, nesses casos, para modificar o valor da multa, sem que isto 
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importe necessariamente em uma nova incursão no conjunto fático-probatório constante dos 

autos, prática vedada em sede de recurso especial 
195

. 

Isso não significa dizer – é importante reforçar – que o montante representado 

pela multa, no final das contas, possa ser alterado tão somente porque alcançou importância 

de elevada monta. Como dito, se não for considerado excessivo o valor da multa, 

individualmente considerado, nem o devedor apresentar razões para justificar a 

impossibilidade de cumprimento da obrigação, não há falar em minoração do resultado 

obtido única e exclusivamente em virtude da sua recalcitrância, ainda que tal valor seja 

elevado, sob pena de se incentivar a quase impunidade do devedor recalcitrante, que 

desatendeu às determinações judiciais cujo cumprimento lhe competiam. 

A partir dessa linha de raciocínio, entende-se como aceitável a redução da multa 

acaso seu valor tenha sido fixado fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. 

Caso contrário, verificando-se que o montante ostentado pela multa somente atingiu 

proporções elevadas em razão da recalcitrância do devedor, este deverá arcar com o 

pagamento integral do valor da multa, suportando todos os consectários de sua injustificada 

resistência. 

 

b) Se, desde quando foi arbitrada, a multa não representava meio executivo 

compatível com a obrigação, é dizer, se não detinha, desde a origem, adequação para 

forçar o devedor a satisfazer o direito do credor nem idoneidade para se obter a tutela 

específica. 

 

Nesses casos, por não guardar qualquer compatibilidade com a obrigação, não se 

revelando meio coercitivo apto a realizar o direito do credor na forma específica, a multa 

sequer poderia ter sido utilizada pelo juiz, sendo inapropriado que o credor receba qualquer 

valor resultante da sua incidência. 

Não custa lembrar que, como afirmado expressamente pelo próprio Código de 

Processo Civil, que reproduz as linhas mestras para a correta aplicação da multa coercitiva 

enquanto instituto executivo de apoio, “o juiz poderá (…) impor multa diária ao réu (…) se 

for suficiente ou compatível com a obrigação” 
196

, o que permite se chegar à conclusão de 

que, antes mesmo de arbitrar o valor da multa, deve o magistrado atentar para a possibilidade 
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 Vide enunciado nº. 7, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 
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 Vide §4º, do artigo 461, do Código de Processo Civil. 
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de sua cominação, fazendo necessário estudo acerca da compatibilidade de tal medida com a 

obrigação que se pretende ver cumprida. 

Existe, portanto, previsão expressa acerca da necessidade de compatibilidade da 

multa com a obrigação cujo cumprimento propiciará a realização do direito do credor, de 

modo que, não verificada sintonia entre elas, evidentemente não poderá o juiz se valer da 

imposição de multa ao devedor, por se tratar de técnica processual incompatível, ficando 

obrigado a fazer uso de outro meio executivo de apoio, adequado, obviamente, ao caso 

concreto. 

Respeitadas quaisquer opiniões em sentido contrário, exemplo claro de 

incompatibilidade é a cominação de multa coercitiva para o fim de forçar o devedor ao 

cumprimento de obrigação de pagar quantia, hipótese em que, a rigor, deverá o Juiz revogar 

toda a aplicação da multa, decidindo não seja devido qualquer valor a esse título. 

Em suma, sendo a multa meio executivo inadequado para a concessão da tutela 

específica de direito de receber quantia, inadequado também será o seu arbitramento e, 

consequentemente ilegítimo será o percebimento de qualquer valor resultante de sua 

incidência pela parte a quem aproveita. 

Isso se justifica, de certo modo, pela simples leitura de qualquer dos artigos que 

retratam as hipóteses de cabimento da multa 
197

 e por uma interpretação eminentemente 

literal que se extraia destes dispositivos, restando evidente que a possibilidade de sua 

estipulação está, pelo menos aparentemente, restrita aos casos cujos deslindes reclamam o 

cumprimento de obrigação de entregar, de fazer ou de não fazer, inexistindo previsão 

expressa para a sua aplicação nos casos em que se pretende seja cumprida obrigação de pagar 

determinada quantia. 

Além disso, entende-se também pela inaplicabilidade da multa coercitiva para os 

casos de cumprimento de obrigação de pagar porque, para tal hipótese, já existem outras 

formas de se garantir a efetividade da prestação jurisdicional, tais como a incidência de juros 

e de correção monetária, a possibilidade de se praticar atos expropriatórios sobre o 

patrimônio do devedor, seja constringindo quantia em dinheiro seja insurgindo sobre direitos 

ou bens, móveis ou imóveis, de sua propriedade. Enfim, há vários meios de se dar efetividade 

à execução pautada no inadimplemento de obrigação de pagar, não sendo de boa técnica 

valer-se da multa coercitiva para tal desiderato. 
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52, V, da Lei nº 9.099/1995 – Lei dos Juizados Especiais. 
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Em outras palavras, essa é outra razão pela qual se justifica o descabimento da 

imposição de multa cominatória para os casos de obrigação de pagar quantia; é que, além de 

não haver qualquer previsão para a sua aplicação nesses casos, simplesmente já existem, em 

lei, consequências jurídicas específicas para o caso de inadimplemento pelo devedor. 

De uma análise geral, pode-se concluir que, para exercer o poder de imperium 

sobre suas decisões, acaso a parte desfavorecida pela sentença ou decisão interlocutória 

resista em não cumprir o comando judicial prevalente, é facultado ao juiz se valer dos meios 

executivos que entenda necessários à efetiva realização do direito do credor, desde que, 

obviamente, a medida guarde verdadeira relação de adequação e compatibilidade com o 

direito que se visa tutelar e, consequentemente, com a obrigação cujo cumprimento viabiliza 

a realização desse direito. 

Nenhum dos artigos que trazem o citado instituto como meio executivo de apoio 

fogem à citada regra e preveem a possibilidade de aplicação de multa coercitiva apenas para 

a tutela de direitos não pecuniários, cuja efetivação dependa, portanto, do cumprimento de 

obrigação de fazer, não fazer, ou de entregar coisa, não existindo a mesma previsão para se 

forçar o devedor ao cumprimento de obrigação de pagar quantia. 

Não custa reforçar, todos os artigos que mencionam a aplicação da multa 

coercitiva o fazem, de forma clarividente, afirmando a possibilidade de o juiz cominar multa 

nos casos de obrigação de entregar, de fazer, ou de não fazer, pelo que não se pode admitir a 

sua aplicação para os casos de obrigação de pagar quantia, por se revelar, a toda evidência, 

técnica executiva absolutamente incompatível. 

A jurisprudência pátria é assente em corroborar com todo o entendimento acima 

exposto, sendo unívoca no sentido de considerar impossível a cominação de multa coercitiva 

para compelir o devedor ao cumprimento de obrigação de pagar. Seguem, a título meramente 

exemplificativo, alguns julgados recentes dos tribunais nacionais: 

 
ACIDENTE DE TRABALHO. EXECUÇÃO. ATRASO NO PAGAMENTO DO 

RPV. MULTA DIÁRIA. DESCABIMENTO EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR 

QUANTIA CERTA, VEZ QUE PREVISTA APENAS PARA AS 

OBRIGAÇÕES DE FAZER, NÃO FAZER E ENTREGA DE COISA, 

CONFORME ARTS. 461, §4º E 461-A, §3º. RECURSO PROVIDO. 

(...). 

Revela-se de fato descabida a imposição de multa diária, contra a qual se insurge 

a agravante, pois a hipótese vertente não se enquadra na disposição dos artigos 

461, nem 461-A do Código de Processo Civil, os quais preveem que o juiz 

determine providências que assegurem o resultado prático (astreintes) nas 

ações que tenham por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não 

fazer e as ações que tenham por objeto a entrega de coisa. No caso, a agravante 

foi condenada a efetuar o pagamento de valores referentes ao auxílio-acidente 

concedido ao agravado o que equivale, na verdade, em obrigação de pagar e 
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não em obrigação de fazer, não fazer ou entregar, mostrando-se, reafirme-se, 

inaplicável a multa diária. Nesta hipótese, a sanção prevista pelo atraso é a 

incidência dos juros moratórios pela demora no pagamento do RPV, mas não a 

incidência de multa diária, descabida nesta espécie. Ante o exposto, nos termos 

supra consignados, pelo meu voto, dou provimento ao recurso, para afastar a 

incidência de multa diária, determinando, apenas e tão somente, a incidência de 

juros de mora e correção monetária decorrentes do atraso no pagamento do RPV 
198

. 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DPVAT. PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA. DEFERIMENTO NO PRIMEIRO GRAU DE 

JURISDIÇÃO, COM COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA 

EFETIVAÇÃO DA MEDIDA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. 

IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. EXCLUSÃO DE 

OFÍCIO. POSSIBILIDADE POR ANALOGIA AO ARTIGO 461 DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MULTA AFASTADA. 

(…) é de se ressaltar que in casu, a cominação de multa à espécie, data vênia, não 

merece subsistir. Isto porque partilho do entendimento de que em se tratando de 

obrigação de pagar, é incabível imposição de multa cominatória para 

assegurar tutela antecipada, porquanto tal consectário só tem aplicação à 

hipótese de obrigação de fazer, não fazer e de entrega de coisa. A multa diária 

prevista nos §§4º e 5º, do artigo 461 do Código de Processo Civil, é utilizada 

como meio coercitivo que visa compelir a parte a cumprir decisão de cunho 

mandamental, de modo que, sua aplicação em regra, restringe-se às ações que 

tenham por objeto a entrega de coisa certa ou o cumprimento de obrigação de 

fazer ou não fazer. 

(…). 

Partindo dessa premissa, evidente que em se tratando de pretensão de cunho 

condenatório, onde inclusive, a antecipação dos efeitos da tutela possui natureza 

de uma obrigação de pagar quantia certa, salvo melhor juízo, mostra-se 

equivocada fixação da aludida pecúnia, dada a natureza da obrigação em 

questão. 

(…). 

Dessa forma, entende-se inaplicável a cominação de multa, nos casos de 

descumprimento de obrigação de pagar - exatamente a hipótese dos autos - 

razão pela qual, este meio coercitivo, deve ser suspenso. 

(…). 

De tal sorte, por manifesta ilegalidade no caso sub judice, afasto, de ofício, a 

incidência da multa cominatória em questão, restando prejudicado o 

inconformismo da agravante neste peculiar aspecto 
199

. 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO C/C 

DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS. PEDIDO ANTECIPATÓRIO DE 

DEPÓSITO DOS VALORES PAGOS, CORRIGIDOS E ACRESCIDOS DE 

JUROS (...) MULTA DIÁRIA. CABIMENTO APENAS PARA OBRIGAÇÕES 

DE FAZER, NÃO FAZER E ENTREGAR COISA. NAO CABIMENTO NO 

CASO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA (…) 
200

. 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DPVAT PEDIDO 

DE TUTELA ANTECIPADA – DEFERIMENTO NO PRIMEIRO GRAU DE 

JURISDIÇÃO, COM COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA 

EFETIVAÇÃO DA MEDIDA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR – 

IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. EXCLUSÃO DE 

OFÍCIO. POSSIBILIDADE POR ANALOGIA AO ARTIGO 461 DO CÓDIGO 
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DE PROCESSO CIVIL. MULTA AFASTADA. (...) em se tratando de obrigação 

de pagar, é incabível imposição de multa cominatória para assegurar tutela 

antecipada, porquanto tal consectário só tem aplicação à hipótese de obrigação 

de fazer, não fazer e de entrega de coisa. 

A multa diária prevista nos §§4º e 5º, do artigo 461, do Código de Processo Civil, é 

utilizada como meio coercitivo que visa compelir a parte a cumprir decisão de 

cunho mandamental, de modo que, sua aplicação em regra, restringe-se às ações 

que tenham por objeto a entrega de coisa certa ou o cumprimento de obrigação 

de fazer ou não fazer. Nesta linha, aliás, convém destacar os ensinamentos de Luiz 

Guilherme Marinoni, in verbis: “o artigo 461, CPC, possibilita a prolação de 

sentença mandamental e de sentença executiva. Não autoriza sentença condenatória. 

Nem as sentenças declaratória e constitutiva. Sentença mandamental é aquela que 

contem uma ordem que deve ser cumprida pelo demandado, impondo um fazer ou 

não fazer (...). Para que a sentença mandamental tenha força persuasiva suficiente 

para coagir de alguém a fazer ou não fazer, realizando assim a tutela prometida pelo 

direito material, permitindo- se ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a 

imposição de multa coercitiva – astreintes (art. 461, 4º e 6º do CPC)”. (Código de 

Processo Civil Comentado artigo por artigo – Luiz Guilherme Marinoni, Daniel 

Mitideiro. São Paulo: Editora RT, 2008 - p. 429). Partindo dessa premissa, 

evidente que em se tratando de pretensão de cunho condenatório, onde 

inclusive, a antecipação dos efeitos da tutela possui natureza de uma obrigação 

de pagar quantia certa, salvo melhor juízo, mostra-se equivocada fixação da 

aludida pecúnia, dada a natureza da obrigação em questão. 

(...). 

De tal sorte, por manifesta ilegalidade no caso sub judice, afasto, de ofício, a 

incidência da multa cominatória em questão, restando prejudicado o 

inconformismo da agravante neste peculiar aspecto. São as razões pelas quais voto 

no sentido de excluir, de ofício, da multa cominatória imposta pela tutela antecipada 
201

. 

 

O próprio Superior Tribunal de Justiça, quando instado a se manifestar sobre o 

assunto, decidiu no mesmo sentido que os tribunais locais: 

 
PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR 

QUANTIA CERTA. ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. 

MATÉRIA DE FATO. SÚMULA Nº 7 DO STJ. ASTREINTES. NÃO 

CABIMENTO. PRECEDENTE. 

(...). 2. Consoante a jurisprudência do STJ, na hipótese de obrigação de pagar 

quantia certa, predomina o entendimento de que “a multa é meio executivo de 

coação, não aplicável a obrigações de pagar quantia que atua sobre a vontade 

do demandado a fim de compeli-lo a satisfazer, ele próprio, a obrigação 

decorrente da decisão judicial. (...). 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, 

nessa parte, provido 
202

. 

 

(...). No entanto, na hipótese de obrigação de pagar quantia certa, predomina 

no STJ o entendimento de que a multa é meio executivo de coação, não 

aplicável a obrigações de pagar quantia, que atua sobre a vontade do 

demandado a fim de compeli-lo a satisfazer, ele próprio, a obrigação 

decorrente da decisão judicial (…) 
203

. 
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 TJPR, 9ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento 8771017. Rel. Des. Domingos José Perfetto. Julgado em 

29/03/2013. 
202

 STJ, 2ª Turma, REsp. 438003/RS. Rel. Min. João Otávio de Noronha. Publicado em 18/08/2006. 
203

 STJ, 2ª Turma, REsp. 371004/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha. Julgado em 07/03/2006. 
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De tudo quanto exposto, pode-se afirmar que, a rigor, não existe compatibilidade 

entre multa coercitiva e obrigação de pagar quantia, de modo que somente quando a efetiva 

prestação jurisdicional depender da realização de direitos não pecuniários é que o juiz poderá 

se valer deste meio executivo. 

 

c) Se ocorrer alguma alteração superveniente na situação fática vivenciada 

pelos litigantes no momento da fixação do valor da multa. 

 

Esse é o ponto de maior importância para o presente estudo e consiste no 

enfrentamento da matéria sob uma ótica menos óbvia. Isso porque, nos dois primeiros casos, 

acima citados, em que a multa já é estipulada, desde a origem, em valor estranho aos critérios 

de proporcionalidade e razoabilidade ou é cominada quando não guarda qualquer 

compatibilidade com a obrigação, é evidente a possibilidade de alteração de seu valor ou, 

dependendo do caso, é necessário até mesmo o completo afastamento da multa. 

Como dito, importa relembrar que, se a multa é compatível com a obrigação e é 

estipulada, na origem, em valor adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, 

não há falar na possibilidade de qualquer tipo de alteração, salvo na hipótese de se verificar 

alguma modificação na situação de fato que determinou o seu arbitramento pelo magistrado. 

Isso significa, obviamente, que, nos casos em que não se verifique qualquer 

alteração nas circunstâncias de fato que possibilitaram o arbitramento inicial da multa, não 

existe, em princípio, parâmetro algum que justifique a sua ulterior minoração, sob pena de se 

privilegiar indevidamente o devedor. 

Partindo dessa premissa, pode-se afirmar, com segurança, que, enquanto o 

devedor não promover qualquer alteração na situação fática que possibilitou a cominação da 

multa, ou mesmo quando essa mudança não se verificar naturalmente, é dizer, em razão 

apenas do transcurso do tempo e independentemente de qualquer ato do devedor, não existirá 

razão de direito que justifique a redução do valor da multa. 

Em outras palavras, a multa, uma vez devidamente estipulada, somente aceita 

revisão acaso se verifique que, entre o momento do seu arbitramento inicial e o instante em 

que se pretende alterar o seu valor, exista uma diferença, no mundo dos fatos, que justifique a 

sua redução ou majoração. 
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Por ter aplicação periódica e, portanto, continuada no tempo, opera, nesses casos, 

o princípio da rebus sic stantibus 
204

 
205

, por força do qual é possível asseverar que, em se 

mantendo inalteradas as circunstâncias de fato que implicaram na sua cominação, não há 

falar em qualquer alteração do valor estipulado para a multa coercitiva, devendo, portanto, 

incidir tanto quanto seja necessário para a obtenção da tutela específica. 

É o que defende Nelson Nery Junior, quando, em sua obra, comentando sobre os 

critérios para a modificação do valor da multa, assim afirma: 

 

Não há ofensa à coisa julgada, mas sim a aplicação da cláusula rebus sic stantibus 

de que se reveste a decisão ou sentença na parte que fixa o valor da multa diária. 

Em outras palavras, mantida a mesma situação de fato, o valor da multa constante 

da sentença não pode ser alterado; sobrevindo nova situação de fato, o valor da 

multa constante da sentença pode ser modificado 
206

 
207

. 

 

Dito isso, é certo que, para restar autorizada a modificação do valor da multa, é 

imprescindível que as circunstâncias de fato que promoveram o seu arbitramento não se 

perpetuem no tempo, permitindo-se assim a sua adequação à nova realidade. Contrario 

sensu, não se verificando a superveniência de qualquer mudança no arcabouço fático que 

inicialmente propiciou a estipulação da multa, o seu valor deverá ser mantido inalterado, até 

que o instituto cumpra a sua finalidade. 

O valor permanecerá constante rebus sic stantibus, é dizer, “estando assim as 

coisas”, a multa continuará incidindo regularmente, no mesmo valor arbitrado inicialmente 

pelo juiz, podendo inclusive ser cobrado do devedor o pagamento total do montante 

integralizado pela incidência da multa, sem que se verifique, na hipótese, qualquer forma de 

enriquecimento sem causa do credor. 
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 De aplicação bastante recorrente em contratos de prestação continuada ou diferida, é o fundamento, por 

exemplo, da Teoria da Imprevisão Contratual no Direito Civil (art. 478, CC) e da Teoria do Rompimento da 

Base Objetiva do Negócio Jurídico no Direito do Consumidor (art. 6º, V, CDC), operando-se sempre quando se 

verificar alguma alteração nos fatos que, inicialmente, possibilitaram a celebração do contrato. Do contrário, 

permanecendo inalterado o quadro circunstancial que propiciou o acordo de vontades, as cláusulas contratuais 

permanecerão vigentes e plenamente eficazes. 
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 Segundo o site da Wikipédia, “Rebus sic stantibus pode ser lido como “estando as coisas assim” ou 

“enquanto as coisas estão assim””.  WIKIPÉDIA, a enciclopédia livre. Disponível em 

<http:/pt.wikipedia.org/wiki/Rebus_sic_stantibus>. Acesso em 05/05/2013. 
206

 JUNIOR, Nelson Nery; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e legislação 

extravagante. 9ª Edição revista, ampliada e atualizada. Ed. Revista dos Tribunais. São Paulo, 2006, p. 587. 
207

 A respeito da não ofensa à coisa julgado, o STJ já se manifestou: “a multa poderá, mesmo depois de 

transitada em julgado a sentença, ser modificada, para mais ou para menos, conforme seja insuficiente ou 

excessiva. O dispositivo indica que o valor das astreintes não faz coisa julgada material, pois pode ser revista 

mediante a verificação de insuficiência ou excessividade O excesso a que chegou a multa justifica a redução”. 

STJ – Resp. 705.914, Rel. Min. Gomes de Barros; no mesmo sentido, Resp. 793.914, Rei. Min. Asfor Rocha; 

Resp. 914389 / RJ, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, 10/04/2007. 
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Em verdade, acaso o juiz perceba que a multa foi estipulada em valor módico, 

sem muita potencialidade para exercer a devida pressão psicológica sobre o devedor a ponto 

de forçá-lo a cumprir a obrigação, deverá entender pela sua insuficiência, podendo, nessas 

circunstâncias, majorar o seu valor, mas nunca minorá-lo 
208

. 

Para esse caso, consideram-se, por exemplo, como hipóteses de alteração na 

situação de fato vivenciada no instante da fixação do valor da multa o cumprimento total ou 

parcial da obrigação pelo devedor ou a própria constatação de que, a partir de determinado 

momento, tornou-se impossível a concessão da tutela específica ou a obtenção do resultado 

prático equivalente ao adimplemento. 

Na primeira hipótese, com o cumprimento total da obrigação, é evidente que a 

multa não poderá mais incidir, uma vez que, a essa altura, já atingiu a sua finalidade. Por 

outro lado, acaso se verifique o cumprimento parcial da obrigação pelo devedor, o valor da 

multa, outrora suficiente e adequado, torna-se, a partir de então e, pelo menos à primeira 

vista, excessivo, restando autorizada a sua revisão 
209

. 

Essa situação, no entanto, requer bastante atenção do magistrado, porquanto o 

valor da multa não necessariamente deverá ser minorado na mesma proporção em que se deu 

o cumprimento da obrigação pelo devedor. Em verdade, é absolutamente admissível a 

existência de situações em que sequer se poderá cogitar a possibilidade de redução do valor 

da multa, muito embora o devedor tenha cumprido parcialmente a obrigação 
210

. 

É que, como já bem dito, a astreinte não atua em razão do descumprimento da 

obrigação, mas sim para evitá-lo, guardando relação direta com a pessoa do devedor, já que 

atua diretamente sobre a sua vontade, e necessitando seja estipulada em valor que consiga 
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 Além de propriamente majorar o seu valor, acaso o juiz se depare com a insuficiência da multa, poderá 

também adotar outras medidas capazes de realizar o direito do credor, substituindo a primeira ou cumulando 

com ela, até mesmo em atenção ao direito fundamental à efetividade da prestação jurisdicional. De toda sorte, 

“Legítima se afigura a possibilidade de o juiz alterar a técnica inicialmente escolhida para a obtenção da tutela 

específica ou equivalente. Nesse sentido, caso se revele ineficaz a medida originariamente adotada, nada 

impedirá que o juiz a substitua por medida diversa, mas apropriada”. TEIXEIRA, Guilherme Puchalski. Tutela 

específica dos direitos: obrigações de fazer, não fazer e entregar coisa. Ed. Livraria do Advogado. Porto Alegre, 

2011, p. 213. 
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 A título meramente explicativo, veja-se o seguinte julgado, em que se entendeu pela minoração do valor da 

multa em razão do cumprimento parcial da obrigação: “(...) a executada cumpriu parcialmente sua obrigação, 

não sendo razoável que seja obrigada a arcar com as sanções de um inadimplemento total. Assim, estará sendo 

apenada na medida de sua desídia, ao passo que os exeqüentes têm satisfeitos seus interesses sem que haja 

enriquecimento ilícito. TJSP – Agravo de Instrumento 1198742008. 25ª Câmara de Direito Privado. Rel. Des. 

Antônio Benedito Ribeiro Pinto. Julgado em 10/11/2008. Publicado em 21/11/2008. 
210

 Contemplando tal hipótese: “(...) repita-se que o objetivo das astreintes é de obrigar o réu a cumprir a 

obrigação específica. Como o cumprimento parcial se deu com atraso e o restante ainda não se concretizou, não 

há falar em redução, pois não se verifica que a multa se tornou excessiva, até porque sua função é de estímulo 

ao cumprimento voluntário da obrigação. (...). Portanto, avaliado o interesse violado diante do princípio da 

proporcionalidade, mantém-se o patamar limite”. TJSP – Agravo de Instrumento 1204181-0/7. 35ª Câmara de 

Direito Privado. Rel. Des. José Malerbi. Julgado em 17/11/2008. Publicado em 28/11/2008. 
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minimamente exercer pressão psicológica sobre ele. Dito isto, ainda que se verifique o 

cumprimento parcial da obrigação pelo devedor, o magistrado não estará necessariamente 

obrigado a reduzir o valor da multa se verificar, no caso concreto, que a essa redução 

ocasionará a ineficácia da medida. 

Destaque-se que, mesmo nos casos em que o juiz determine a minoração do valor 

da multa em virtude do cumprimento parcial da obrigação pelo devedor, o novo valor deverá 

ser computado a partir do momento em que se verificar o adimplemento de parte da 

obrigação, não podendo retroagir até o início da incidência da multa. O montante alcançado 

unicamente em razão da inércia do devedor, desde o instante em que a multa começou a 

incidir, deverá ser mantido inalterado, assistindo total razão ao credor pela sua cobrança. 

De outra banda, é também possível o próprio afastamento da incidência da multa 

desde o juiz, considerando a boa-fé do devedor, constate que a astreinte serviu ao fim a que 

se destina, podendo, a partir do cumprimento parcial da obrigação, determinar a cessação da 

sua incidência. Para isso, basta que o devedor não se recuse ao cumprimento total da 

obrigação e atribua justa causa à falta do adimplemento integral. 

Ao se considerar a segunda hipótese, ou seja, tornando-se impossível a concessão 

da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente ao adimplemento, o juiz 

estará autorizado a fazer cessar a sua incidência desde então, até porque, se a multa não será 

mais capaz de realizar o direito do credor na forma específica, não se apresentará mais como 

meio idôneo para a satisfação da obrigação. 

Tal assertiva deve ser encarada sob a ótica de que a multa somente poderá incidir 

enquanto o cumprimento da obrigação ainda for possível. Do contrário, revelar-se-á 

absolutamente imprópria a sua permanência para forçar o devedor a adimplir aquilo que não 

pode mais ser adimplido, o que representaria injusta violação à sua esfera jurídica. 

Nesse mesmo contexto, não pode deixar de contemplar a hipótese em que não 

seja mais possível a obtenção da tutela específica desde a época da decisão que determinou o 

cumprimento da obrigação sob pena de incidência da multa. Nesses casos, não se verifica, a 

rigor, qualquer alteração na situação de fato que determinou a cominação da multa; pelo 

contrário, as circunstâncias permaneceram inalteradas, apenas o juiz não as conhecia 

totalmente no momento da decisão, o que ocorre, com frequência, nos casos em que o juiz 

determina a aplicação da multa liminarmente, sem a oitiva do réu. 
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Exemplo disso se dá quando o réu é devedor de obrigação de entregar um 

determinado bem móvel. O autor, ao ajuizar a ação, requer a antecipação da tutela para que o 

autor satisfaça a sua obrigação no início da lide, pedido esse deferido pelo juiz liminarmente, 

determinando que o réu entregue o bem ao autor, por exemplo, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, cominando multa para o caso de descumprimento. Intimado da decisão, 

estabelecido, portanto, o contraditório e passados alguns dias, o réu comunica ao juiz a 

impossibilidade de cumprimento da ordem em virtude de, em momento anterior, já ter 

alienado o bem, não tendo sobre ele direito de sequela. 

Enfim, mesmo admitindo possibilidades excepcionais de redução, não se pode 

perder de vista que, estando o valor da multa compatível com a obrigação e cominada em 

valor adequado aos fins que se proclama (exercer pressão psicológica no devedor para que 

ele cumpra a obrigação devida), é inaceitável a redução do montante oriundo de suas 

sucessivas incidências tão somente porque alcançou um considerável numerário. 

Divergindo, portanto, da jurisprudência dominante e de parte da doutrina, essa, 

com absoluta certeza, não é a melhor dicção que se extrai da leitura do §6º do artigo 461, do 

Código de Processo Civil nem se revela, no todo, como a forma correta de interpretação e 

aplicação das astreintes como medidas coercitivas que são. 

 

4. 6 A tutela dos direitos não pecuniários sob a ótica do Novo Código de Processo Civil – 

PLS nº. 166/2010. 

 

Em se tratando de tutela de direitos não pecuniários, o Projeto de Lei do Senado – 

PLS nº. 166 de 2010 
211

, pelo qual se veicula a proposta de redação do vindouro Código de 

Processo Civil, traz consigo muitas das normas já previstas pelo atual Código, muito embora, 

por vezes, sejam perceptíveis algumas mudanças pontuais em relação à solução proposta pelo 

legislador para algumas celeumas, até então, enfrentadas pela doutrina e pela jurisprudência. 

A partir de uma perspectiva ampla, não se pode negar que as regras constantes da 

redação do Projeto de Lei do Senado nº. 166/2010, doravante denominado tão somente novo 

Código de Processo Civil ou, apenas, novo CPC, preservaram muito das lições já 

preceituadas pela ordem processual vigente, de 1973, notadamente no que diz respeito à 

tutela dos direitos não pecuniários, em que se percebe nitidamente o reconhecimento, por 
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 Disponível em <http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=97249>. Acesso em 

05/05/2013. 
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parte do legislador, da efetividade calcada pelas reformas de ocorridas principalmente nos 

anos de 1994 
212

 e 2002 
213

. 

Sobre a parte que toca especificamente ao tema alvo das discussões que integram 

o presente estudo, o novo Código de Processo Civil, em síntese, é essencialmente semelhante 

à atual ordem processual quando: 

 

a) mantém expressa a consagração do princípio da primazia da tutela específica, 

devendo o juiz prioritariamente concedê-la, se procedente o pedido, ou pelo menos adotar 

medidas que assegurem o resultado prático equivalente, ou mais coincidente possível com o 

adimplemento espontâneo da obrigação; 

 

Eis o que dispõe o artigo 479, caput, e §1º do novo CPC 
214

: 

 
Art. 479. Na ação de cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz 

concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará 

providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. 

§1º. Será também específica a tutela quando se tratar de obrigação de entregar 

coisa, hipótese em que, ao deferi-la, o juiz fixará o prazo para o respectivo 

cumprimento. 

 

b) permite ao juiz conceder a antecipação da tutela sempre que possível; 

 

Eis o que dispõe o §4º, do artigo 479, do novo CPC 
215

: 

 
Art. 479. (...). 

(...). 

§4º. Sempre que possível, o juiz concederá a tutela de urgência ou da evidência. 

 

c) confirma a relegação da conversão da obrigação em perdas e danos apenas para 

casos excepcionais, quando o autor assim o requerer ou quando impossível a tutela específica 

ou a obtenção do resultado prático equivalente; 

 

Eis o que dispõe o artigo 480 do novo CPC 
216

: 
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 Lei nº. 10.444, de 07 de maio de 2002. 

Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10444.htm>. 
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 Lei nº. 8.952, de 13 de dezembro de 1994. 

Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8952.htm>. 
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 Correspondendo ao atual §3º, do artigo 461, do CPC. 
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 Correspondendo ao atual §1º, do artigo 461, do CPC. 
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Art. 480. A obrigação somente se converterá em perdas e danos se o autor o 

requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático 

correspondente. 

 

d) ratifica a natureza coercitiva da multa, reafirmando que a indenização por 

perdas e danos se dará sem prejuízo da multa fixada, no processo, com o intuito de compelir 

o devedor ao cumprimento da obrigação na forma específica; 

 

Eis o que dispõe o artigo 481 do novo CPC 
217

: 

 
Art. 481. A indenização por perdas e danos se dará sem prejuízo da multa fixada 

periodicamente para compelir o réu ao cumprimento específico da obrigação. 

 

e) repete a consagração do poder geral de efetivação do magistrado, podendo o 

juiz determinar as medidas que entenda necessárias para a obtenção da tutela específica; 

 

Eis o que dispõe o artigo 502, caput, e o parágrafo único do artigo 504 do novo 

CPC 
218

: 

 
Art. 502. Para cumprimento da sentença que reconheça obrigação de fazer ou de 

não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela 

específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, determinar as medidas 

necessárias à satisfação do credor, podendo requisitar o auxílio de força policial, 

quando indispensável. 

 

Art. 504. Não cumprida a obrigação de entregar coisa no prazo estabelecido na 

sentença (...). 

Parágrafo único. Aplicam-se à ação prevista neste artigo, no que couber, as 

disposições sobre o cumprimento de obrigação de fazer e não fazer. 

 

f) explica que o poder geral de efetivação deixa o magistrado livre para optar pela 

adoção das medidas executivas que entenda serem necessárias para o caso concreto, sejam 

elas típicas ou atípicas, de ofício ou a requerimento, sempre com vistas à efetiva, adequada e 

tempestiva prestação jurisdicional. Para isso, torna mais clara a ideia de que o rol de medidas 

elencadas no caput, de seu artigo 502 (atual §5º, do artigo 461) é meramente exemplificativo; 

 

Eis o que dispõe o parágrafo único, do artigo 502, do novo CPC 
219

; 

 
Art. 502. (…). 

Parágrafo único. Para atende ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre 

outras medidas, a imposição de multa por tempo de atraso, a busca e apreensão, a 
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remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras, a intervenção judicial em 

atividade empresarial ou similar e o impedimento de atividade nociva. 

 

Aqui, há a inclusão de mais uma medida de apoio de execução direta não prevista 

no atual CPC, da qual o juiz poderá se valer para garantir a efetividade da prestação 

jurisdicional e a realização da tutela específica do direito do credor: a intervenção judicial em 

atividade empresarial ou similar. 

 

g) aglutina dispositivos do atual Código de Processo Civil para sintetizar a 

possibilidade de a multa coercitiva ser cominada independentemente de pedido do autor, em 

liminar, na sentença ou mesmo na execução, desde que seja suficiente e compatível com a 

obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento para o cumprimento do preceito; 

 

Eis o que dispõe o artigo 503, caput, do novo CPC 
220

: 

 
Art. 503. A multa periódica imposta ao devedor independe de pedido do credor e 

poderá se dar em liminar, na sentença ou na execução, desde que seja suficiente e 

compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para o cumprimento 

do preceito. 

 

h) concede ao juiz poderes para modificar o valor ou a periodicidade da multa 

sempre que se tornar insuficiente ou excessiva, independentemente de pedido da parte; 

 

Eis o que dispõe o §3º, do artigo 503, do novo CPC 
221

: 

 
Art. 503. (…). 

(…). 

§3º. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a 

periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: 

I – se tornou insuficiente ou excessiva; 

II – o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou 

justa causa para o descumprimento. 

 

Com relação a esse último ponto, é importante destacar que, além da hipótese já 

retratada pelo §6º, do artigo 461, do Código de Processo Civil vigente, o novo CPC abre, 

expressamente, ao juiz a possibilidade de modificar o valor da multa caso verifique que “o 

obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o 

descumprimento”. 
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 Correspondendo aos atuais §§3º e 4º, do artigo 461 do CPC.  
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 Correspondendo ao atual §6º, do artigo 461, do CPC. 
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Essa hipótese alude ao que já foi dito anteriormente neste trabalho. E, como 

afirmado, o cumprimento parcial da obrigação não necessariamente implicará na redução do 

valor da multa, uma vez que a astreinte não atua em razão do descumprimento da obrigação, 

mas sim para evitá-lo, guardando relação direta com a pessoa do devedor, já que atua 

diretamente sobre a sua vontade, e necessitando seja estipulada em valor que consiga 

minimamente exercer pressão psicológica sobre ele. 

Ainda que se verifique o cumprimento parcial da obrigação pelo devedor, o 

magistrado não estará necessariamente obrigado a reduzir o valor da multa se verificar, no 

caso concreto, que a essa redução ocasionará a ineficácia da medida. Esse entendimento 

inclusive emana da própria norma constante do novo CPC, segundo a qual, acaso se constate 

o cumprimento parcial superveniente da obrigação, o juiz poderá modificar o valor da multa. 

Entende-se que o juiz apenas deverá minorar o valor da multa nos casos em que a 

sua permanência, após o cumprimento parcial da obrigação, passe a se tornar excessiva para 

o devedor. Do contrário, não seria de bom alvitre redimensioná-lo. 

Cotejando-se as principais normas destinadas à tutela dos direitos não 

pecuniários, é clarividente a recorrência do novo CPC a muitas das regras e técnicas já 

contidas no Código de Processo Civil vigente, que tem se mostrado bastante eficiente nesse 

ponto, mormente se considerado o período “pós-movimento reformador”, que contribuiu com 

inúmeras novos métodos de se tutelar direitos dessa natureza. 

De fato, não há porque extirpar da vindoura ordem processual tudo aquilo que foi 

conquistado pelo atual Código de Processo Civil; os avanços, sem sombra de dúvidas, devem 

permanecer em sua essência, ainda que aperfeiçoados ou mesmo que dispostos de maneira 

diversa, na tentativa de se buscar uma maior organização e uma melhor ordenação 

sistemática das normas 
222

. Como não haveria de ser diferente, o novo CPC reconhece e 

justifica o aproveitamento de várias das normas já positivadas sob o acertado argumento de 

que a criação de um código novo “não significa, todavia, uma ruptura com o passado”. 

 
Em conclusão, como se frisou no início desta exposição de motivos, elaborar-se um 

Código novo não significa “deitar abaixo as instituições do Código vigente, 

substituindo-as por outras, inteiramente novas”. 
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 Segundo o disposto na exposição de motivos do novo Código de Processo Civil (PLS nº. 166/2010), tem-se 

que: “Nessa dimensão, a preocupação em se preservar a forma sistemática das normas processuais, longe de ser 

meramente acadêmica, atende, sobretudo, a uma necessidade de caráter pragmático: obter-se um grau mais 

intenso de funcionalidade. Sem prejuízo da manutenção e do aperfeiçoamento dos institutos introduzidos no 

sistema pelas reformas ocorridas nos anos de 1.992 até hoje, criou-se um Código novo, que não significa, 

todavia, uma ruptura com o passado, mas um passo à frente. Assim, além de conservados os institutos cujos 

resultados foram positivos, incluíram-se no sistema outros tantos que visam a atribuir-lhe alto grau de 

eficiência”. Disponível em <http://www.senado.gov.br/senado/novocpc/pdf/Anteprojeto.pdf>. 



125 
 

Nas alterações das leis, com exceção daquelas feitas imediatamente após períodos 

históricos que se pretendem deixar definitivamente para trás, não se deve fazer 

“taboa rasa” das conquistas alcançadas. Razão alguma há para que não se conserve 

ou aproveite o que há de bom no sistema que se pretende reformar 
223

. 

 

A exposição de motivos do novo CPC é clara ao afirmar que as grandes 

preocupações que ensejaram a sua elaboração foram a busca pela preservação da forma 

sistemática das normas processuais e a necessidade de construção de um código coerente e 

harmônico, mas sempre com os olhares voltados principalmente para a sua funcionalidade e 

eficiência, prestigiando-se a coerência substancial em detrimento da formal. 

Considera que tais características foram, de certa forma, mitigadas em razão das 

sucessivas alterações provocadas no atual CPC, que, muito embora de grande e inconteste 

valia para a efetivação dos princípios encampados pela Constituição Federal, acabaram por 

tornar um tanto quanto confusa a interpretação e a aplicação de certos institutos. 

Em síntese, são estas algumas das impressões deixadas pela exposição de motivos 

do novo Código de Processo Civil: 

 
Nessa dimensão, a preocupação em se preservar a forma sistemática das normas 

processuais, longe de ser meramente acadêmica, atende, sobretudo, a uma 

necessidade de caráter pragmático: obter-se um grau mais intenso de 

funcionalidade. 

(...). 

(...) um dos métodos de trabalho da Comissão foi o de resolver problemas, sobre 

cuja existência há praticamente unanimidade na comunidade jurídica. 

(...). 

Não se deixou de lado, é claro, a necessidade de se construir um Código coerente e 

harmônico interna corporis, mas não se cultivou a obsessão em elaborar uma obra 

magistral, estética e tecnicamente perfeita, em detrimento de sua funcionalidade. 

De fato, essa é uma preocupação presente, mas que já não ocupa o primeiro lugar 

na postura intelectual do processualista contemporâneo. 

A coerência substancial há de ser vista como objetivo fundamental, todavia, e 

mantida em termos absolutos, no que tange à Constituição Federal da República. 

Afinal, é na lei ordinária e em outras normas de escalão inferior que se explicita a 

promessa de realização dos valores encampados pelos princípios constitucionais. 

O novo Código de Processo Civil tem o potencial de gerar um processo mais célere, 

mais justo, porque mais rente às necessidades sociais e muito menos complexo. 

A simplificação do sistema, além de proporcionar-lhe coesão mais visível, permite 

ao juiz centrar sua atenção, de modo mais intenso, no mérito da causa 
224

. 

 

Ainda que a manutenção de grande parte das normas já contidas no atual Código 

de Processo Civil permita concluir que, em verdade, muitos dos avanços propostos pelo novo 

CPC já se faziam presentes no quotidiano jurídico nacional, não menos importantes do que as 

semelhanças são as diferenças identificadas entre os dois sistemas quando se trata de tutela 
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 PLS nº. 166/2010. Anteprojeto do Novo Código de Processo Civil: exposição de motivos. 

Disponível em <http://www.senado.gov.br/senado/novocpc/pdf/Anteprojeto.pdf>. Acesso em 05/05/2013. 
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 PLS nº. 166/2010. Anteprojeto do Novo Código de Processo Civil: exposição de motivos. 

Disponível em <http://www.senado.gov.br/senado/novocpc/pdf/Anteprojeto.pdf>. Acesso em 05/05/2013. 
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dos direitos não pecuniários, sendo que uma delas merece maior destaque, por se afigurar 

como a alteração mais relacionada ao tema abordado no presente estudo. Trata-se da 

destinação da multa coercitiva cominada no processo. 

É que o novo CPC traz, em seu bojo, algumas peculiaridades, até então, não 

previstas pelo legislador de 1973, abordando o tema enfrentado no presente trabalho de 

maneira um pouco diferente, apesar da evidente semelhança. 

Enquanto a lei processual vigente – Código de Processo Civil de 1973 – é omissa 

no que diz respeito à destinação que deve ser dada aos valores obtidos pela incidência da 

multa cominatória, o que leva a crer que tal quantia deva ser revertida em favor do autor da 

ação, o novo CPC trata sobre o tema de forma expressa, prevendo a sua divisão entre o 

credor da obrigação e o Estado. 

Apenas a título de esclarecimento, convém afirmar que, muito embora alguns 

autores sustentem pensamentos em sentido contrário 
225

, aqui se comunga do entendimento 

de que, ante a ausência de previsão legal que expressamente determine a destinação ao 

Estado do produto financeiro obtido através da incidência da multa cominatória em processo 

judicial, deve tal valor ser revertido integralmente em favor do autor da demanda, sob pena 

de se ofender o princípio da estrita legalidade, que rege toda e qualquer atividade do Estado. 

Em outras palavras, para se alcançar a melhor solução para o problema que 

supostamente se apresenta, é preciso ter clara e assentada a ideia de que toda e qualquer 

penalidade que tenha o Estado como parte favorecida deve decorrer de expressa 

determinação legal. É que, em verdade, a correta compreensão do princípio da legalidade, no 

âmbito do Direito Público, é aquela que o interpreta no seu sentido mais estrito, atuando, 

portanto, de forma diversa ao princípio da legalidade quando considerado sob o prisma do 

Direito Privado, no qual assume conotação evidentemente mais ampla. 

O Estado somente pode atuar segundo aquilo que esteja expressamente 

determinado em lei. O que não estiver autorizado por lei, deve ser entendido como uma 

proibição para o Estado, fato que restringe sobremaneira o “caminho” da licitude no âmbito 

do Direito Público. Por outro lado, ao particular é facultado agir segundo aquilo que esteja 

autorizado por lei, bem como de acordo com o que não esteja expressamente proibido, já que, 
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 Em sentido contrário, por exemplo, está Guilherme Puchalski Teixeira, quando afirma: “Não parece 

adequada a solução de destinar o seu valor ao patrimônio do autor, porquanto, mesmo que este possua interesse 

direto na concretização do pedido, a finalidade primordial desempenhada pela multa (coerção indireta sobre o 

réu em prol da adoção da conduta desejada pelo Direito e imposta em sentença) demonstra vinculação maior 

com os interesses do Estado”. TEIXEIRA, Guilherme Puchalski. Tutela específica dos direitos: obrigações de 

fazer, não fazer e entregar coisa. Ed. Livraria do Advogado. Porto Alegre, 2011, pp. 178. 
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segundo a própria Constituição Federal, “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 

nada senão em virtude de lei” 
226

. 

Já é inclusive assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça esse 

entendimento. Segundo a referida Corte, deve-se enxergar a celeuma sob “a impossibilidade 

de estabelecer titularidade Estatal, de modo total ou parcial, sobre o valor alcançado pelas 

astreintes, porquanto interpretação em tal sentido choca-se inevitavelmente com os princípios 

da legalidade em sentido estrito e da reserva legal (art. 5º, caput, da CF), segundo os quais, 

toda e qualquer penalidade, de caráter público sancionatório, deve conter um patamar 

máximo, a delimitar a discricionariedade da autoridade que a imporá em detrimento do 

particular infrator” 
227

 
228

. 

De toda sorte, segundo a ordem processual vigente, não restam dúvidas de que é 

a parte litigante quem tem legitimidade exclusiva para a execução das astreintes aplicadas em 

decorrência de descumprimento de decisão judicial que ordenou o cumprimento de obrigação 

de fazer, não fazer ou entregar coisa distinta de dinheiro. Não há, pelo menos por enquanto, 

razão de direito que justifique qualquer destinação ao Estado do produto obtido pela 

incidência de multa cominatória, seja total seja parcialmente, o que se justifica pela própria 

ausência de previsão legal nesse sentido. 

Até se julga razoável o entendimento daqueles que defendem a reversão da multa 

em favor do Estado, no entanto tal condição, para ser operada, necessitaria de previsão legal 

expressa que atribuísse à Fazenda Publica a legitimidade para o recebimento do valor obtido 

a partir da sua incidência. Na ausência de dispositivo legal nesse sentido, não se pode 

entender de outra forma, a não ser pela consideração do autor com beneficiário do produto 

financeiro resultante da incidência da multa 
229

. 

Retomando-se o foco do tema, importa trazer à evidência de que o novo Código 

de Processo Civil traz uma alteração significativa nesse ponto, prevendo expressamente o 
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 Vide artigo 5º, II, da Constituição Federal de 1988. 
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 Complementando o entendimento do STJ: “Quando o ordenamento processual quer destinar ao Estado o 

produto de uma sanção, assim o faz expressamente, estabelecendo parâmetros para sua aplicação, como bem se 

depreende do disposto no art. 14 do CPC. Tais exigências não se satisfazem face ao teor do atual texto do art. 

461, §§ 4 e 5º do CPC, justo que as normas hoje vigentes apenas conferem a possibilidade de fixação da multa 

pecuniária, sem dispor taxativamente sobre tetos máximo e mínimo de sua incidência, o que ocorre exatamente 

para permitir ao magistrado atuar de acordo com o vulto da obrigação subjacente em discussão na demanda, e 

sempre a benefício do autor”. STJ, 4ª Turma, REsp. 1006473/PR. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. Julgado em 

08/05/2012, Publicado em 19/06/2012. 
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 No mesmo sentido: STJ, 1ª Turma, REsp. 1063902/SC. Rel. Min. Falcão. Julgado em 19/08/2008, Publicado 

em 01/09/2008; STJ, REsp. 770753. Rel. Min. Luiz Fux. Julgado em 27/02/2007, Publicado em 15/03/2007. 
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 Nesse sentido: “Não obstante não seja essa a orientação mais adequada, no direito brasileiro vigente, o 

beneficiário da multa é o demandante. Melhor: aquele a qiem o cumprimento da ordem beneficia”. 

MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 

Ed. Revista dos Tribunais. 3ª Edição revista, atualizada e ampliada. São Paulo, 2011, p. 430. 
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fracionamento do produto financeiro obtido pela incidência da astreinte entre o credor da 

obrigação e o Estado, o que faz pelos seguintes termos: 

 
Art. 503. (...). 

(...). 

§5º. O valor da multa será devido ao autor até o montante equivalente ao valor da 

obrigação, destinando-se o excedente à unidade da Federação onde se situa o juízo 

no qual tramita o processo ou à União, sendo inscrito como dívida ativa
230

. 

 

No que toca à tutela dos direitos não pecuniários, essa é uma grande alteração a 

ser introduzida pela nova lei processual, cuja vigência implicará na divisão dos valores 

alcançados pela multa. Será devido tanto ao autor da demanda quanto ao Estado, em 

proporções especificamente delimitadas, tal como disposto no §5º de seu artigo 503. 

Ressalte-se, desde logo, que, em se tratando da multa, o fato de o autor da 

demanda, a partir da vigência do novo CPC, passar a fazer jus ao recebimento apenas do 

montante equivalente ao valor da obrigação principal não significará, sob qualquer hipótese, 

a positivação do entendimento que hoje é adotado em diversos tribunais do país, sobretudo 

no Superior Tribunal de Justiça, e que foi, de forma tão enérgica, refutado no presente 

trabalho; pelo contrário, o §5º, do artigo 503, do novo CPC robustecerá o posicionamento 

para o qual este estudo optou por se inclinar. 

É que, a rigor, a linha de raciocínio aqui desenvolvida não encarava a situação a 

partir do direito de o autor da demanda figurar como credor de quantia que superasse o valor 

da obrigação principal, mas sim sob o argumento de que seria dever do réu arcar com o 

integral pagamento da quantia obtida em função da sua recalcitrância, pouco importando se 

menor, igual ou maior do que o valor da obrigação perseguida em juízo. 

Não é sob a perspectiva do credor que se sustenta o posicionamento adotado 

neste trabalho, porquanto o valor obtido a partir da incidência da multa cominatória é devido 

ao autor da demanda tão somente em razão da inexistência de qualquer previsão legal 

dispondo de modo diverso. 

Na realidade, é sob a perspectiva do devedor da multa que se deve enxergar o 

objeto do presente estudo. A imputação do pagamento da astreinte ao réu é a grande questão. 

Não importa, até certo ponto, quem seja o credor, bastando que o devedor não seja premiado 

pela sua resistência, pela sua obstinação em cumprir a ordem judicial que lhe impõe o 

cumprimento de obrigação de fazer, não fazer ou entregar coisa, desprestigiando as decisões 

emanadas pelo Estado-Juiz e retardando a realização do direito do credor. 
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 Sem correspondência no Código de Processo Civil de 1973. 
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Diante da inovação trazida no novo CPC, percebe-se que cairá por terra o 

entendimento jurisprudencial segundo o qual a multa será limitada ao valor da obrigação 

principal. Ora, se o §5º de seu artigo 503 prescreve que o somente o autor já fará jus ao 

recebimento da quantia equivalente à tradução em pecúnia da obrigação, sendo o excedente 

destinado à unidade da Federação onde se situa o juízo no qual tramita o processo, é evidente 

que o réu responderá por quantia superior, a depender, é claro, de quanto tempo perdure a sua 

resistência em não cumprir a obrigação devida. O que importa é que o valor da obrigação não 

significará mais limite para a dívida oriunda da incidência da multa. 

De toda sorte, soa acertada a postura adotada pela nova lei processual, porquanto 

quando o devedor deixa de cumprir a obrigação que promoveria a realização do direito do 

credor, não ofende apenas à esfera jurídica do autor da demanda, mas também malfere a 

própria dignidade do Judiciário, órgão do qual emanou a decisão que lhe impõe o 

cumprimento da obrigação, amesquinhando a autoridade que lhe é inerente. 

São essas as razões que, de certa forma, justificam a razoabilidade de se 

promover uma verdadeira divisão do produto obtido pela incidência da multa cominatória 

estipulada em processo cujo objeto seja a tutela de direitos não pecuniários. Não se está 

diante de uma violação apenas a direito do autor da demanda, mas também de uma ofensa ao 

próprio Estado, enquanto no exercício de sua atividade jurisdicional. 

Em que pese a conduta do devedor justificar o fracionamento da multa entre o 

autor da demanda e o Estado, ainda assim é cabível uma crítica ao novo preceito: é que não 

se vê razão alguma para se determinar, em abstrato, que o autor, violado em seu direito, deva 

receber, a título de multa, sempre a quantia equivalente ao valor da obrigação, se, como bem 

afirmado, o recebimento de quantia superior não configura enriquecimento sem causa. 

Essa observação assume relevância, não porque venha a se perceber, em alguns 

casos concretos, que o não cumprimento da obrigação pelo réu gerará inúmeros danos ao 

credor, até maiores inclusive do que as proporções alcançadas pela ofensa à autoridade do 

Estado, porquanto se sabe, e disso não há dúvidas, que a multa cominatória não tem caráter 

indenizatório, e sim coercitivo. Essa, de fato, não é a melhor maneira de se justificar essa 

“indevida” limitação trazida pelo novo Código de Processo Civil. 

Não se trata, a rigor, da defesa de um direito de o autor receber quantia superior 

ao valor da obrigação, pois não se encontrará fundamentos consistentes para tanto. Cuida-se, 

em verdade, de questionar o porquê de se restringir essa possibilidade. 
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Ora, se o devedor é recalcitrante e isso faz incidir a multa cominatória, a ponto 

inclusive de o seu montante ultrapassar, por exemplo, a soma de 05 (cinco) vezes o valor da 

obrigação principal perseguida na ação, não se enxerga qualquer razão plausível – a não ser a 

praticidade 
231

 – que, em abstrato, justifique seja tal montante repartido da forma como 

descrita no §5º, do artigo 503, do novo Código de Processo Civil, destinando-se 1/5 (um 

quinto) para o autor e 4/5 (quatro quintos) para o Estado. 

Em alinho à solução oferecida para pelo Código Civil português, inclusive para 

se evitar maiores controvérsias, o ideal – ou, pelo menos, o mais próximo disso, seria 

objetivamente destinar metade para o autor, metade para o Estado, de todo o produto 

financeiro oriundo da incidência da multa coercitiva em processo judicial, pouco importando 

o valor, mas tão somente se estabelecendo a proporção que caberia a cada um dos 

“indivíduos” lesados pela recalcitrância do devedor 
232

. 

Quando se tratar de obrigação de valor inestimável, o estorvo causado pela 

aplicação desse dispositivo será maior ainda, isso porque o §6º do artigo 503, do novo CPC, 

afirma que, nesses casos deverá o juiz estabelecer o montante que será devido ao autor a 

título de multa, aplicando-se a regra constante de seu §5º no que disser respeito à parte 

excedente. Guilherme Puchalski Teixeira inclusive elenca um rol de inconvenientes que serão 

gerados nesses casos: 

 
(1) retardamento do feito pela criação de mais uma decisão obrigatória; (2) 

necessidade do [sic] juiz bem sopesar as variáveis do paradoxo “quantificar uma 

obrigação inestimável”; (3) descontentamento das partes em relação ao valor 

arbitrado, com a consequente interposição de agravo, que será “de instrumento” por 

tratar-se de execução 
233

.  

 

De todo modo, essa é apenas uma reflexão cujo enfrentamento não integra 

propriamente o objeto do presente estudo, mas que merece, ao menos, ser levada em 

consideração para discussões posteriores, ainda de cunho eminentemente teóricas. 

Por fim, sabendo-se, agora, qual o limite máximo do valor a ser devido ao autor 

da demanda a título de multa coercitiva, resta apenas saber como a jurisprudência se 

comportará com relação ao valor a que fará jus a Fazenda Pública no caso concreto. 
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 “Ser prático nem sempre é certo”. Esta é uma frase bastante reproduzida pelo educador e filósofo Mário 

Sérgio Cortella. Para o citado pensador, o que é mais prático ou mais fácil de fazer nem sempre é a forma 

correta, ética e justa de se agir. A esse respeito, ver a obra: CORTELLA, Mário Sérgio. Não nascemos prontos: 

provocações filosóficas. 
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 Vide item 03, do artigo 829-A, do Código Civil português: 03. O montante da sanção pecuniária compulsória 

destina-se, em parte iguais, ao credor e ao Estado. Disponível em <http://www.confap.pt/docs/codcivil.PDF>. 
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 TEIXEIRA, Guilherme Puchalski. Tutela específica dos direitos: obrigações de fazer, não fazer e entregar 

coisa. Ed. Livraria do Advogado. Porto Alegre, 2011, pp. 236. 
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Será que o Judiciário sedimentará entendimento semelhante ao que atualmente se 

tem defendido, limitando-se o excedente da multa, devida ao Estado, a algum valor 

específico pré-determinado? Qual será o parâmetro utilizado pelos tribunais? Existirá algum 

parâmetro? Até que ponto a Fazenda Pública fará jus ao recebimento da multa sem que se 

caracterize enriquecimento sem causa do Estado? Haverá causa juridicamente reconhecida 

para qualquer valor auferido a título de multa? Ou será que o entendimento mudará, a ponto 

de considerar o réu como devedor do montante integralizado pela incidência da multa? 

São algumas dúvidas inquietantes, mas que somente poderão ser respondidas à 

medida que o Judiciário seja provocado para se pronunciar a respeito da aplicação das novas 

normas atinentes à tutela dos direitos não pecuniários, não se podendo, neste momento, tecer 

quaisquer comentários acerca desta inexorável incógnita. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ultrapassada a época em que se acreditava que o processo serviria apenas como 

meio para se alcançar a vontade expressa da lei, não devendo se preocupar com as 

necessidades do direito material nem mesmo funcionar como exímio instrumento de 

pacificação social e de efetiva realização de direitos, vive-se, hoje, numa época 

absolutamente distinta, cujos princípios constitucionais que norteiam a atividade 

jurisdicional, fazem-no sempre no sentido de promover a proteção buscada por aqueles que 

carecem de tutela. 

Não há mais como se enxergar efetividade em um processo sem que a parte cujo 

direito foi violado ou ameaçado de violação receba do Estado, a tempo e modo, a proteção 

devida. É absolutamente inaceitável contentar-se com um juiz que se atenha unicamente a 

declarar o direito, não dispondo de armas, de técnicas processuais aptas a promover de forma 

adequada, tempestiva e efetiva a sua realização. 

A efetividade é a grande chave para a excelência da prestação jurisdicional. Sem 

ela, estaria decretado o caos social, na medida em que a certeza da ineficácia do Poder 

Judiciário incitaria o não cumprimento espontâneo das obrigações, fossem elas assumidas 

contratualmente ou impostas por força de lei. 

É por isso que todos os meios processuais, colocados à disposição dos juízes para 

que eles promovam a efetiva solução de conflitos ocorrentes entre os indivíduos que 

integram a sociedade, devem ser interpretados e, sobretudo, aplicados de forma a propiciar a 

capacidade de o processo servir ao fim a que se destina, atendendo e solucionando todas as 

crises de direito material, de acordo com as necessidades das partes, com as peculiaridades 

do direito posto em causa, com urgência com que se reclama a prestação jurisdicional, enfim, 

sempre com vistas à promessa constitucional segundo a qual é dever do Estado prestar, de 

forma efetiva, a jurisdição. 

Nesse contexto, a necessidade de o Estado conceder ao jurisdicionado sempre a 

resposta mais efetiva possível, oportunizando a ele não só o mero acesso ao Poder Judiciário, 

mas principalmente o acesso ao próprio direito cuja violação anuncia em juízo, motivou o 

legislador infraconstitucional a incrementar o processo com técnicas aprimoradas e 

eficientes, que conferissem ao juiz plenas condições de cumprir os preceitos constitucionais 

vigentes, não deixando afora da efetiva proteção do Estado qualquer ofensa a direito, de 
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modo que, assim, exerça o processo a função que lhe é inerente: servir à realização dos 

direitos assegurados no âmbito das normas materiais. 

Dentre todas as técnicas processuais disponibilizadas ao magistrado para a 

garantia da efetividade da prestação jurisdicional, este estudo cuidou de enfrentar, de forma 

mais detida, o instituto da multa cominatória, que, de caráter eminente e inquestionavelmente 

coercitivo, é arbitrada no processo com o intuito de exercer pressão psicológica sobre o réu, 

forçando-o ao cumprimento, na forma específica, de determinada obrigação de fazer, não 

fazer ou de entregar coisa distinta de dinheiro. 

Em meio a essa temática, a delimitação da matéria girou em torno de reflexões 

acerca do valor que poderia ser ostentado pela multa, que, ante a ausência de critérios e 

parâmetros legais positivados pela norma processual civil vigente, é alvo de inúmeras 

divergências doutrinárias e jurisprudenciais. 

À escassez de posicionamento assente sobre a celeuma, percebe-se que, em 

verdade, os autores brasileiros, de um modo geral, não enfrentam diretamente a questão, 

atendo-se a nortear o estudo de seus leitores a partir de uma análise abstrata sobre qual valor 

a multa deva ostentar e restringindo-se a dar uma visão geral sobre o assunto, indicando as 

hipóteses legais que autorizam o magistrado a majorar ou minorar o valor da multa. 

Questões mais incisivas sobre o tema acabam ficando a exclusivo cargo da 

jurisprudência, de modo que o estudo, nesse ponto, acabou se voltando para a análise crítica 

do entendimento sustentado pelos tribunais pátrios, locais e superiores, com o intuito de 

investigar a sua retidão ou o seu equívoco. 

Diante de uma aparente consolidação da jurisprudência, inclusive com inúmeros 

precedentes do próprio Superior Tribunal de Justiça, os tribunais brasileiros têm defendido, 

quase que invariavelmente, a tese de que o valor da multa coercitiva cominada no processo 

deve ser limitada ao valor representativo da obrigação principal, sob pena de se favorecer o 

enriquecimento sem causa do seu beneficiário, que, como visto, é o próprio autor da 

demanda. 

Para se posicionar a favor ou contra o entendimento jurisprudencial dominante 

sobre as astreintes, passou-se a um estudo aprofundado acerca do instituto do 

enriquecimento sem causa, disposto expressamente na Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 

2002, o Código Civil de 2002, por meio do qual se chegou à conclusão de que a regular 

incidência da multa cominatória, ainda que alcance valor superior ao da obrigação principal, 

não é fator suficiente para caracterizar o enriquecimento indevido do autor da demanda. Pelo 
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contrário, o resultado do estudo desse instituto apontou para possibilidade e total 

legitimidade de o beneficiário exigir do devedor o pagamento integral da multa incidida em 

função da recalcitrância deste último. 

É inadequado utilizar o valor da obrigação principal como parâmetro de limitação 

do montante a ser eventualmente alcançado pela multa, de toda sorte que a jurisprudência 

que comunga com esse entendimento não aplica o instituto das astreintes da forma como 

aqui se entende seja a mais correta, acabando por gerar indevidos prejuízos à realização do 

direito do credor e por premiar o devedor unicamente por ter manifestado sua recalcitrância 

em cumprir a sua obrigação. 

Em verdade, apenas se pode cogitar a possibilidade de revisão do valor da multa 

em caso excepcionais, acaso se verifique a ocorrência de alguma alteração superveniente na 

situação fática vivenciada pelos litigantes no momento da fixação do valor da multa. Do 

contrário, apenas se a multa houver sido aplicada erroneamente é que também estaria 

autorizada a sua revisão ou, a depender do caso, o seu completo afastamento. 

É que deve imperar o princípio da rebus sic stantibus, segundo o qual, enquanto 

permanecerem inalteradas as circunstâncias fáticas que deram azo à cominação da multa, não 

há que se falar em revisão de seu valor, sendo o ambiente propício a que incida tanto quanto 

baste para vencer a obstinação do devedor. 

Passando à análise da questão sob a ótica do novo Código de Processo Civil, 

percebeu-se, em verdade, que muitas das normas já positivadas permanecerão, em sua 

essência, vigentes com a sua promulgação, de modo que, pelo menos no que toca à tutela dos 

direitos não pecuniários, o novo CPC cuidou apenas de reconhecer os avanços, até então, 

conquistados, sobretudo pelas Leis nº. 8.952/1994 e nº. 10.444/2002, que desempenharam 

papel de relevante importância para a efetivação desses direitos. 

No final das contas, não é difícil enxergar que apenas algumas pontuais 

mudanças foram introduzidas, não com o intuito de mudar ou subverter o tratamento hoje 

conferido pelo Código de Processo Civil de 1973, mas apenas com o espírito de aperfeiçoar 

as técnicas já disponibilizadas, almejando possibilitar ao magistrado a efetiva prestação 

jurisdicional. 

Com exceção do §5º, do artigo 503, do vindouro Código de Processo Civil, que 

determina, em abstrato, que o autor, violado em seu direito, deva receber, a título de multa, 

sempre a quantia equivalente ao valor da obrigação, e do §6º do mesmo artigo, segundo o 

qual, nos casos em que se estiver litigando em torno de obrigação de valor inestimável, é 
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dever do juiz o estabelecimento do montante que será devido ao autor a título de multa, 

aplicando-se a regra constante de seu §5º no que disser respeito à parte excedente, pode-se 

concluir que o novo CPC traz um tratamento, em tese, eficiente para a tutela dos direitos não 

pecuniários. 

É que, muito embora tenha se ocupado de dissolver algumas controvérsias que 

existem sobre o valor máximo a ser devido a título de multa, o novo Código de Processo 

Civil ofereceu solução um tanto quanto tendenciosa, na medida em que o autor já tem seu 

valor fixado por lei, no entanto o Estado receberá na medida da recalcitrância do devedor, 

pouco importando o valor da obrigação ou qualquer outro parâmetro de limitação, norma que 

evidentemente dará ensejo a novas e calorosas discussões sobre o tema, não sendo oportuno 

estender o assunto neste momento, pelo menos para os fins do presente estudo. 

Feitas tais observações, pontuando-se apenas alguns dispositivos que possam 

servir de palco para novas discussões acerca do instituto da astreinte, importa dizer que, em 

se tratando de tutela dos direitos não pecuniários, o novo Código de Processo Civil virá 

essencialmente para fortalecer as normas já vigentes, não se olvidando de introduzir algumas 

novidades em técnicas processuais de proteção a esses direitos, mas visando, antes de tudo, 

ao fortalecimento do direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva, adequada e 

tempestiva, assim como assegurado pela Constituição Federal de 1988. 
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