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RESUMO

As medidas de execução indireta são ferramentas utilizadas pelo juiz, no exercício da tutela

executiva, com a finalidade de coagir o devedor ao cumprimento de obrigação a que está

inadimplente. A presente pesquisa tem o objetivo geral de analisar a tutela jurídica dispensada

pelo ordenamento brasileiro ao direito à saúde, bem como a efetivação desse direito através da

tutela executiva e das medidas de execução indireta que a guarnecem.  A realização desse

objetivo geral se obtém pela consecução dos seguintes objetivos específicos: a) fixar o papel

do direito à saúde no ordenamento jurídico brasileiro enquanto pertencente à categoria dos

direitos  fundamentais;  b)  analisar  a  tutela  jurídica  dispensada  pelo  sistema  jurídico  aos

direitos fundamentais, a partir do processo; c) realizar o estudo das medidas de execução já

consagradas na praxe judiciária, atentando para os limites de sua aplicação e consequências de

utilização; d) examinar se ordenamento jurídico brasileiro autoriza a utilização da prisão civil

como  medida  de  execução  indireta.  A  pesquisa  terá  como  material  de  estudo  fontes

bibliográficas  que  registram  o  debate  atual  acerca  do  objeto  do  trabalho,  visando  uma

abordagem acerca dos mais variados pontos que envolvem o tema, explorando as eventuais

divergências doutrinárias que se mostrem mais relevantes. Além da abordagem doutrinária da

questão,  faz-se uma pesquisa jurisprudencial,  objetivando um maior  embasamento para  o

empreendimento científico, analisando e comparando os resultados da pesquisa bibliográfica

com a  realidade  forense,  a  fim de aliar  teoria  e  prática.  O presente  trabalho  destina-se,

precisamente, ao exame detalhado das medidas de execução indireta postas à disposição do

juiz pelo ordenamento jurídico brasileiro na tarefa de compelir o devedor ao cumprimento de

obrigações que fomentem e promovam o direito à saúde.

Palavras-chave:  Direito à saúde; Tutela Executiva; Efetividade; Execução Indireta; Prisão

Civil. 

ABSTRACT
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The indirect enforcement measures are tools used by the judge in the exercise of the executive

protection  in  order  to  coerce  the  debtor  to  fulfill the  obligation  that  is  delinquent.  This

research has the overall  objective of analyzing the legal  protection given by the Brazilian

legal right to health, as well as the enforcement of this right through executive protection and

execution of indirect measures that trim. The achievement of this overall objective is obtained

by achieving the following specific objectives: a) establish the role of the right to health in

Brazil as belonging to the category of fundamental rights law; b) analyze the legal protection

given by the legal system of fundamental rights, from the process; c) carry out the study of

implementing measures already enshrined in judicial practice, paying attention to the limits of

its application and consequences of use; d) examine whether Brazilian law authorizes the use

of civil imprisonment as an enforcement measure indirect. The research will study material

bibliographic sources that record the current debate about the object of the work, an approach

aiming  on  all  kinds  of  issues  surrounding  the  topic,  exploring  whether  any  doctrinal

differences that may be more relevant. Besides the doctrinal approach to the issue, it  is a

judicial  research,  aiming  at  a  better  basis  for  the scientific  enterprise,  analyzing  and

comparing the results of the literature search with the forensic reality, in order to combine

theory and practice. This work is intended precisely to allow detailed examination of indirect

execution measures available to the judge in the Brazilian legal system task to compel the

debtor to fulfill obligations that foster and promote the right to health.

Key-Words: Right to health; Executive Protection; Effectiveness; Indirect Execution; Civil 

Imprisonment.
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1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem por objetivo o estudo das medidas de execução indireta

que o ordenamento jurídico dispõe ao juiz na busca de efetivar decisões judiciais que tutelam

o direito à saúde, à luz da Constituição Federal de 1988 e do Código de Processo Civil. 

Os direitos fundamentais definidos enquanto categoria de direitos, acolhida pelo

ordenamento jurídico constitucional de um Estado, representante de um standard de proteção
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da  dignidade  humana,  são  o  ponto  de  partida  de  qualquer  discussão  jurídica  a  ser

desenvolvida no âmbito acadêmico. 

Ocorre  que  em  torno  da  eficácia  dos  direitos  fundamentais  (âmbito  da

efetividade),  percebeu-se sensível  dificuldade de realização dos direitos que demandavam

ações  materiais  do  Estado,  sobretudo  aqueles  dependentes  de  serviços  públicos  como

educação, segurança e saúde, sendo este último o objeto precípuo do trabalho. 

A partir  daí,  ante a violação dos direitos fundamentais de caráter  prestacional

(direitos sociais),  o Judiciário fora chamado a tutelar tais direitos. Esta atuação do Poder

Judiciário  na efetivação de direitos que demandem políticas públicas do Estado para sua

realização, como é o caso do direito à saúde, é tema central para a discussão aqui proposta.

No primeiro capítulo,  o estudo analisa esta efetivação do direito à saúde pelo

judiciário e sua natureza de direito fundamental.

Em seguida, fundado na noção que a atuação do Judiciário se dá, necessariamente,

por meio da jurisdição, e, por conseguinte, que a jurisdição se vale do processo para poder

atuar, o segundo capítulo examina essa relação de efetivação de direitos fundamentais e o

processo. 

Após a fixação das bases teóricas que orientam o trabalho, no terceiro capítulo,

faz-se uma investigação acerca do que dispõe a doutrina em relação às medidas de execução

indireta decorrentes do art. 461, §5 do CPC, bem como sua utilização na praxe judicial. Tal

investigação tem importância, precisamente, porque estas medidas de execução indireta têm

sido amplamente utilizadas no mencionado escopo de efetivar direitos fundamentais através

do processo, notadamente o direito à saúde.  

Ainda, acerca das medidas de execução indireta, faz-se uma análise das medidas à

luz do conflito de direitos e normas eventualmente existentes quando de sua utilização, bem

como sua efetiva aptidão para tutelar o direito à saúde a partir das consequências jurídicas de

sua  aplicação.  Neste  ponto,  o  estudo  examina  as  disposições  jurisprudenciais  acerca  da

utilização das mencionadas medidas. 

Por  fim,  estuda-se  se  ordenamento  jurídico  brasileiro  prevê  como medida  de

execução  indireta,  oriunda  do  art.  461,  §5  do  CPC,  a  prisão  civil,  assentando  se  está

autorizado ao magistrado valer-se de tal medida como instrumento de efetivação de decisões

judiciais que tutelem o direito à saúde.  
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2.  DIREITO  À  SAÚDE  ENQUANTO  DIREITO  FUNDAMENTAL  E  S UA

EFETIVAÇÃO PELO JUDICIÁRIO.

Para bem compreender a ideia de direito à saúde enquanto direito fundamental é

necessária, ainda que suscintamente, uma abordagem acerca do que são direitos fundamentais

e do que o direito à saúde representa a partir dessa espécie de direito. Observe-se que apenas

serão expostos os conceitos mais relevantes acerca do assunto com vistas no tema que se

pretende pormenorizar. Estudadas tais definições, analisa-se a possibilidade de efetivação do

direito à saúde pelo Poder Judiciário.  
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2.1 OS DIREITOS FUNDAMENTAIS

Com as mudanças ocorridas na hermenêutica jurídica a partir da última metade do

século XX, o cerne do discurso jurídico se volta para os direitos fundamentais. Os direitos

fundamentais,  em suma,  são  compreendidos  como pautas  ético-políticas,  intrinsecamente

ligadas à dignidade da pessoa humana, positivadas, quase sempre, no texto constitucional de

determinado país1.

Os direitos fundamentais representam um núcleo mínimo de direitos que devem

ser respeitados por todos, inclusive pelo legislador, uma vez que por meio deles é garantido

dignidade às pessoas. Com efeito, os direitos fundamentais podem ser definidos sob duas

perspectivas, conforme ensinam Gilmar Mendes e Paulo Branco:2

A dimensão subjetiva dos direitos fundamentais corresponde à característica desses
direitos de, em maior ou em menor escala, ensejarem uma pretensão a que se adote
um dado comportamento ou se expressa no poder da vontade de produzir efeitos
sobre certas relações jurídicas.

(...)

A  dimensão  objetiva  resulta  do  significado  dos  direitos  fundamentais  como
princípios básicos da ordem constitucional. Os direitos fundamentais participam da
essência do Estado Democrático, operando como limite do poder e como diretriz
para a sua ação.

Desse modo, os direitos fundamentais são compreendidos, a um só tempo, como

direitos subjetivos, ou seja, nos dizeres de Miguel Reale3, como “a possibilidade de exigir-se,

de maneira garantida, aquilo que as normas de direito atribuem a alguém como próprio”, e

também como normas jurídicas. Nesta acepção, conforme já destacado, representam o cerne

de todo o ordenamento jurídico.

Em  que  pese  a  insofismável  importância  do  aspecto  objetivo  dos  direitos

fundamentais para a ordem jurídica, o presente trabalho se atém mais especificamente à sua

dimensão de direito subjetivo, que segundo Ingo Sarlet, representa “a noção de que ao titular

de um direito fundamental é a aberta a possibilidade de impor judicialmente seus interesses

juridicamente tutelados perante o destinatário (obrigado).”.4

1
 MARMELSTEIN,  George.  Efetivação  Judicial  dos  Direitos  Econômicos,  Sociais  e  Culturais. p.49.

Disponível em http//:www.georgemlima.blogspot.com.br/2007/08/doutrinando_02.html. Acesso em 17/09/2014.
2
 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 8º. ed rev. e

atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 167.
3 REALE, Miguel. Lições preliminares de direito, 24. ed. São Paulo: Saraiva, 1998. p 262.  
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A força normativa da Constituição5 é o que possibilita que direitos fundamentais

sejam exigidos coercitivamente por seus titulares em face de terceiros. Tal conclusão decorre

do seguinte raciocínio: se os direitos fundamentais estão consagrados na Constituição, e esta

possui força normativa, portanto atribui situações de vantagem a seus titulares em face de

terceiros,  como  qualquer  outra  espécie  normativa,  tais  situações  podem  ser  exigidas

judicialmente, coercitivamente. Esse raciocínio é comentado por Luís Roberto Barroso:6

O reconhecimento de força normativa às normas constitucionais foi uma importante
conquista do constitucionalismo contemporâneo. No Brasil, ela se desenvolveu no
âmbito de um movimento jurídico-acadêmico conhecido como  doutrina brasileira
da  efetividade.  (...)  A  essência  da  doutrina  da  efetividade  é  tornar  as  normas
constitucionais  aplicáveis  direta  e  imediatamente,  na  extensão  máxima  de  sua
densidade normativa.

(...)

Nessa  linha,  as normas constitucionais,  como as  normas jurídicas em geral,  são
dotadas do atributo da imperatividade. Não é próprio de uma norma jurídica sugerir,
recomendar,  alvitrar.  Normas  constitucionais,  portanto,  contêm  comandos.
Descumpre-se a imperatividade de uma norma tanto por ação quanto por omissão.
Ocorrida a violação, o sistema  constitucional  e  infraconstitucional  devem prover
meios para a tutela  do direito ou bem jurídico  afetados e restauração da ordem
jurídica. Estes meios são a  ação  e a  jurisdição: ocorrendo uma lesão, o titular do
direito ou alguém com legitimação ativa para protegê-lo pode ir a juízo postular
reparação. (grifos no original)

   

Um ponto importante a ser destacado acerca dos direitos fundamentais é que, por

sua natureza, podem sofrer, em alguns casos, limitações por outros direitos fundamentais na

sua aplicação, uma vez que ocasionalmente em sua atuação e expansão esses direitos entram

em rota de colisão.7

4 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais, 8ª ed, Porto Alegre: Livraria do Advogado

2007, p. 178

5HESSE, Konrad. A Força Normativa da Constituição.  Tradução de Gilmar  Ferreira Mendes. Porto Alegre:
Sergio Antonio Fabris Editor, 1991.
6 BAROSO, Luís Roberto.  Da falta de efetividade à judicialização excessiva: direito à saúde, fornecimento
gratuito  de  medicamentos  e  parâmetros  para  a  atuação  judicial.  p.  5.  Disponível  em
http//:www.conjur.com.com.br/dl/estudobarroso.pdf. Acesso em 18/09/2014.  
7
 Virgílio  Afonso  da  Silva  aponta  a possibilidade  de  colisão  de  direitos fundamentais  com sua  necessária

restrição: “(...) um modelo que amplia a extensão do âmbito de proteção dos direitos fundamentais e, ao mesmo
tempo, o conceito de intervenção estatal,  é um modelo que deve estar pronto  para lidar com um problema
decorrente dessa expansão: a colisão entre direitos e a necessária restrição deles em algumas situações.” SILVA,
Virgílio Afonso. O conteúdo essencial dos direitos fundamentais e a eficácia das normas constitucionais. p.
16. Disponível em http://www.teoriaedireitopbulico.com.br/pdf/2006-RDE4-Conteudo_essencial.pdf. Acesso em
19/09/2014.
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Por  fim,  outra  característica  dos  direitos  fundamentais  que  tem  extrema

importância para os fins visados pelo presente estudo é sua aplicação às relações privadas.8

Isto é, sob o aspecto subjetivo dos direitos fundamentais ora em enfoque, seria o exercício de

um direito fundamental por um particular em face de outro ou da própria coletividade.  

Desse modo, por tudo que foi exposto até então, consigna-se tanto a possibilidade

de que os direitos fundamentais sejam pleiteados judicialmente, em face do Estado ou de um

particular, por seus titulares, bem como pela própria necessidade de sua realização, uma vez

que a promoção desses direitos está essencialmente ligada à ideia de dignidade humana, mas

que, eventualmente, em decorrência da aplicação de outros direitos fundamentais, possam ser

eles limitados.  

2.2 DIREITO À SAÚDE

A fim de compreender o direito à saúde, é necessário, antes de tudo, ter-se uma

ideia do que é saúde, ou seja, o que representa o objeto do direito sob análise.

Inicialmente,  é  preciso  destacar  que  o  conceito  de  saúde  é  eminentemente

histórico, onde em sua trajetória já comportou, em épocas passadas, concepções ligadas à

superstição e à magia, e, atualmente, possui uma noção de saúde que analisa a questão tendo

em  vista  suas  condicionantes  sociais,  bem  como  suas soluções  a  partir  do  uso  de

procedimentos cientificamente testados para tanto.9 Desse modo, a concepção de saúde é

variável de acordo com o local e época em que se esteja a examinar.

Atualmente,  após  a  evolução  do  conceito  de saúde,  diz-se  que  esta  pode  ser

compreendida a partir de duas acepções, conforme explicita Jorge Munhós de Souza:10 

De um lado está a concepção biomédica de saúde, que a compreende como ausência
de doença, objetivo que poderia ser perseguido por meio de práticas curativas ou
preventivas. Do outro lado há uma concepção mais pródiga e recente, que enxerga a
saúde como completo bem estar físico, mental e social. No primeiro caso fala-se em
cura e prevenção; já no segundo, a ideia é de fomento e promoção da saúde.     

8 Virgílio Afonso da Silva em outro artigo aduz: “poucos são os publicistas que ainda restringem a aplicação dos

direitos fundamentais apenas às relações entre os indivíduos e o Estado (relação vertical). A grande maioria deles
aceita a existência de uma produção de efeitos desses direitos também nas chamadas relações horizontais, ou
seja, naquelas das quais o Estado não participa.”.  Direitos fundamentais e relações entre particulares. p. 2.
Disponível em http://direitosp.fgv.br/sites/direitosp.fgv.br/files/rdgv_01_p173_180.pdf. Acesso em 24/09/2014.

9
 SOUZA, Jorge Munhós de. Diálogo institucional e direito à saúde. Salvador: jusPODIVM, 2013,  p. 122.  

10
 SOUZA, Jorge Munhós de. Diálogo institucional e direito à saúde. Salvador: jusPODIVM, 2013,  p. 123.
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Ante a essas duas concepções, cabe informar que a concepção biomédica de saúde

vem sendo  duramente  criticada  pela  doutrina  especializada.11Dessa  forma,  toma-se  como

objeto do direito à saúde o completo bem estar físico, mental e social do ser humano, sendo

esta, inclusive, a acepção adotada no preâmbulo da Constituição da Organização Mundial de

Saúde12. 

A  partir  dessa  noção  de saúde,  passa-se à  análise  da forma  pela  qual  esta  é

garantida e protegida, mais especificamente, no Brasil. 

Em primeiro lugar, consigne-se que a promoção da saúde, em nível coletivo, dá-se

necessariamente por meio de um sistema de saúde, conforme aduz Jorge Munhós de Souza

que “algum tipo de sistema de saúde sempre existiu, haja vista ser  intrínseca à vida em

coletividade  a  tentativa  das  pessoas  de  deliberadamente  protegerem-se  de  doenças  e  de

promover seu bem-estar físico e mental”.13 

No Brasil, o sistema vigente é o chamado Sistema Único de Saúde, que surgiu

com a Constituição de 1988 como um dos ramos da seguridade social, fundado nos princípios

da universalidade, da integralidade, descentralização e da participação popular, inaugurando

no Brasil uma estrutura, ao menos no papel, abrangente de proteção social.14   

A Constituição Federal atribui ao estado brasileiro o dever de prestação da saúde,

por meio de políticas sociais e econômicas - políticas públicas -, conforme ilação do art. 196

da Constituição de 1988.15 Não obstante, este mesmo diploma jurídico também conferiu à

iniciativa privada possibilidade de atuação na prestação do serviço de saúde, nos termos seus

artigos 197 e 19916:
11

 Nesse  sentido,  o  Prof.  José  Augusto  C.  Barros,  da  Faculdade de  Medicina  da  Universidade Federal de
Pernambuco: “o problema central do modelo biomédico não reside em uma espécie de maldade intrínseca que o
caracteriza, mas no fato de que ele é demasiado restrito no seu poder explicativo,  o que implica em óbices
importantes para a prática de médicos e pacientes”. BARROS, José Augusto C. Pensando o processo saúde: a
que responde o  modelo  Biomédico?.  p.15.  Artigo  apresentado  na  Mesa Redonda Ciência  para a  Justiça  e
Equidade,  em  03/10/01,  VII  Congresso  Paulista  de  Saúde  Pública.  Disponível  em:
http://www.scielo.br/pdf/sausoc/v11n1/08.pdf.  Acesso em 23/09/2014.  
12 OMS. Constituição (1946). Constituição da Organização Mundial de Saúde: promulgada em 22 de julho de
1946.  Disponível  em:  http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/OMS-Organiza%C3%A7%C3%A3o-
Mundial-da-Sa%C3%BAde/constituicao-da-organizacao-mundial-da-saude-omswho.html.  Acesso  em
23/09/2014.
13 SOUZA, Jorge Munhós de. Diálogo institucional e direito à saúde. Salvador: jusPODIVM, 2013,  p. 132-
133.
14

  SOUZA, Jorge Munhós de. Diálogo institucional e direito à saúde. Salvador: jusPODIVM, 2013,  p. 145.
15 “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços
para  sua  promoção,  proteção  e  recuperação.”.  BRASIL.  Constituição  (1988).  Constituição  da  República
Federativa  do  Brasil:  promulgada  em  5  de  outubro  de  1988.  Disponível  em:<
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso 08/06/2014
16

 BRASIL.  Constituição  (1988).  Constituição  da  República  Federativa  do  Brasil:  promulgada  em 5 de
outubro de 1988. Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso
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Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder
Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle,
devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por
pessoa física ou jurídica de direito privado. 

(...)

Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

Ao revés do que se percebe no âmbito do Sistema Público, o direito à saúde, no

Sistema  Privado,  é  uma  relação  eminentemente  obrigacional,  não  oferecendo  maiores

complicações, visto que se trata de relação contratual.

Trata-se de um contrato de prestação de serviços que prepondera a obrigação de

fazer. Destarte, conforme Antônio Joaquim Fernandes Neto “à obrigação do consumidor, que

deve pagar mensalmente as prestações pecuniárias devidas à operadora de plano de saúde,

corresponde  à  obrigação  desta  de  prover  assistência à  saúde  nos  termos  previstos  nos

contratos.”.17 Contudo, não se olvide que nesta relação contratual há plena incidência da teoria

dos direitos fundamentais, uma vez estes também se aplicam às relações privadas.  

Assim, compreendido enquanto direito, a própria Constituição de 1988 procurou

definir seu conteúdo em seu art. 196:18 

art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e
ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação.

Como se percebe, o direito à saúde, à luz da Constituição, é direito do cidadão e

dever do Estado, estabelecendo um vínculo jurídico entre ambos, consubstanciado em um

dever de prestação deste para com aquele. 

Por todos os elementos que compõem o direito à saúde, a doutrina aduz que ele

possui uma fundamentalidade formal e material no sistema jurídico, de acordo com o que

dispõe Mariana Filchtiner Figueiredo:19

08/06/2014
17

 NETO, Antonio Joaquim Fernandes. Plano de Saúde e o Direito do Consumidor. Belo Horizonte: Del Rey,

2002, p. 141

18
 BRASIL.  Constituição  (1988).  Constituição  da  República  Federativa  do  Brasil:  promulgada  em 5 de

outubro de 1988. Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso
08/06/2014
19 FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. Direito à saúde de acordo com a Constituição Federal de 1988; Lei nº
8.080/90;  Lei  nº  8.142/90;  Decreto  nº  7.508/2011  e  Lei  Complementar  nº  141/2012.  3ed.  Salvador:
JusPODIVM, 2014, p. 29
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A fundamentalidade material do direito à saúde está calcada na relevância da saúde
como condição social essencial para a manutenção da vida humana, bem como para
a fruição de todos os demais direitos pelo indivíduo, fundamentais ou não.

(...)

De sua vez, a fundamentalidade formal do direito à saúde decorre do regime jurídico
de proteção reforçada que lhe foi outorgada pelo texto constitucional (...).  

Desse modo, pelas razões acima enunciadas, é imperioso consignar que o direito à

saúde  possui  posição  privilegiada  no  ordenamento  jurídico  brasileiro,  sendo  esta  uma

realidade  que  tem repercussão  direta  na  proteção  jurídica  que  esse  mesmo ordenamento

dispende a ele.

Ademais, à luz da definição de saúde anteriormente mencionada, pode-se afirmar

algumas das implicações da promoção do direito à saúde: oferecimento de condições dignas

de moradia; alimentação de qualidade; oportunidade de trabalho e lazer; saneamento básico;

higiene etc. 

Em último lugar, analisa-se o direito à saúde, enquanto direito fundamental, nas

perspectivas objetiva e subjetiva, próprias de todo direito fundamental.

À  luz  do  que  já  foi  exposto  acerca  da  dimensão  objetiva  dos  direitos

fundamentais, pode-se afirmar que ela orienta a atuação do legislador impelindo-o a proteção

desses direitos, e, no tocante ao direito à saúde, tem-se que a dimensão objetiva, mormente,

promove  garantias  institucionais,  a  exemplo  dos  SUS,  como  define  Mariana  Filchtiner

Figueiredo que “Conforme já referido,  pode-se sustentar  que o Sistema Único  de Saúde

constitui uma garantia institucional fundamental, tendo sido criado e estruturado diretamente

pela CF, que estabelece os princípios e diretrizes pelos quais deve se estruturar”.20 

Na perspectiva subjetiva,  e, conforme já enunciado, é a mais relevante para o

presente trabalho, o direito fundamental à saúde confere ao seu titular, sobretudo, direito a

prestações  em sentido  estrito  ou  prestações  materiais  em  face  dos  sujeitos  passivos  que

eventualmente o violem, conforme ainda lição de Mariana Filchtiner Figueiredo21:

20
 FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. Direito à saúde de acordo com a Constituição Federal de 1988; Lei nº

8.080/90;  Lei  nº  8.142/90;  Decreto  nº  7.508/2011  e  Lei  Complementar  nº  141/2012.  3ed.  Salvador:
JusPODIVM, 2014, p. 48. 
21 FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. Direito à saúde de acordo com a Constituição Federal de 1988; Lei nº
8.080/90;  Lei  nº  8.142/90;  Decreto  nº  7.508/2011  e  Lei  Complementar  nº  141/2012. 3ed.  Salvador:
JusPODIVM, 2014, p. 43. 
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O  direito  à  saúde  fundamenta  posições  jurídico-subjetivas  concernentes  à
exigibilidade das mais variadas prestações, inclusive pela via judicial. Os exemplos
são diversos e podem ser extraídos da jurisprudência, que determina o fornecimento,
pelo Estado e pelas seguradoras de plano de saúde, como decorrência do direito à
saúde, de leitos hospitalares, medicamentos, exames, cirurgias, tratamentos etc. 

Por meio dos conceitos apresentados, é possível afirmar que o direito à saúde

possui íntima ligação com a promoção da dignidade humana e da própria vida, possuindo,

portanto,  posição distinta no sistema jurídico vigente,  razão pela qual  demanda,  também,

proteção especial desse mesmo sistema. 

Ademais, assente-se que a saúde possui como protagonistas em sua promoção, de

acordo com o disposto no próprio texto constitucional, tanto o Estado quanto pessoas jurídicas

de direito privado que eventualmente atuem no setor. Desse modo, em face de ambos pode ser

exigida uma prestação que garanta, proteja ou efetive o direito à saúde.

2.3 O PODER JUDICÁRIO NA EFETIVAÇÃO DO DIREITO FUND AMENTAL À

SAÚDE

Conforme dispõe o art. 5º, §1 da Constituição de 1988 “As normas definidoras

dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”.22Este dispositivo constitucional

consagra  o  denominado  princípio  da  aplicabilidade  direta  ou  imediata  dos  direitos

fundamentais.23 

É  preciso  informar  que  há  controvérsia  entre  os  juristas  acerca  do  sentido  e

alcance  da  aplicabilidade  direta  ou  imediata  dos  direitos  fundamentais,  havendo  tanto

posições restritivas no sentido de que, por exemplo, há direitos fundamentais que somente

alcançam eficácia,  ao  ponto  de poderem ser  exercidos  por  seus  titulares,  nos  termos  da

legislação infraconstitucional, 24quanto ampliativas, no sentido de que o Judiciário encontra-se

investido  do  poder-dever  de  aplicar  imediatamente  as  normas  definidoras  de  direitos  e

22 BRASIL.  Constituição  (1988).  Constituição da República  Federativa  do  Brasil:  promulgada  em 5 de
outubro de 1988. Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso
18/09/2014 
23 Explicitando seu conteúdo,  Vieira de Andrade citado por Ingo Sarlet: O princípio da aplicabilidade directa
vale como indicador de exequibilidade imediata das normas constitucionais, presumindo-se a sua perfeição, isto
é, a sua auto-suficiência baseada no carácter líquido e certo do seu conteúdo de sentido. Vão, pois, aqui incluídos
o dever dos juízes e dos demais operadores jurídicos de aplicarem os preceitos constitucionais e a autorização
para  esse  fim  de  os  concretizarem por  via  interpretativa.   VIEIRA  DE  ANDRADE  apud  SARLET,  Ingo
Wolfgang.  A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 8ª edição. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p.
290. 

24 SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 33ª ed. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 180. 
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garantias  fundamentais,  assegurando-lhes  sua  plena  eficácia,  independentemente  da

legislação.25

Nesse  sentido,  Ingo  Sarlet26expõe  interpretação  que  informa  o  desejo  do

ordenamento jurídico a imprimir a maior eficácia possível aos direitos fundamentais:,

(...) somos levados a crer que a melhor exegese da norma contida no art. 5º, §1, de
nossa Constituição é a que parte da premissa de que se trata de norma de cunho
inequivocamente  principiológico,  considerando-a,  portanto,  uma  espécie  de
mandado de otimização (ou maximização), isto é, estabelecendo aos órgãos estatais
a tarefa de reconhecerem a maior eficácia possível aos direitos fundamentais (...)

   

Desse modo, em suma, é possível aventar que as normas definidoras de direitos

fundamentais possuem eficácia jurídica, de modo que, diante da inércia do Poder Público ou

da violação  por  qualquer  outro  agente,  é  lídimo chamar  o Poder  Judiciário  pleiteando a

adoção das medidas necessárias à realização ou proteção do direito fundamental em questão.

Neste momento,  é imprescindível  fazer uma diferenciação terminológica  entre

eficácia e efetividade dos direitos fundamentais, a qual conduz o presente estudo. Para tanto,

destaca-se as lições de Ingo Sarlet, que define os respectivos conceitos com as denominações

de eficácia jurídica e eficácia social respectivamente:27

(...) podemos definir a eficácia jurídica como a possibilidade (no sentido de aptidão)
de a norma vigente (juridicamente existente) ser aplicada aos casos concretos e de –
na medida de sua aplicabilidade – gerar efeitos jurídicos, ao passo que a eficácia
social (ou efetividade) pode ser considerada como englobando tanta a decisão pela
efetiva  aplicação  da  norma  (juridicamente  eficaz),  quanto  o  resultado  concreto
decorrente – ou não – desta aplicação. 

Desse modo, quando se refere à eficácia do direito à saúde, está-se fazendo alusão

à  possibilidade  de  que  as  normas  constitucionais  que  o  consagram  sejam  aplicadas

diretamente na resolução das questões que envolvam tal direito. Por outro lado, a efetividade

do  direito  à  saúde  informaria  a  sua  realização  concreta,  de  modo  a  produzir  os  efeitos

inerentes a esse direito, conforme já detalhado28, sendo esta acepção a que se dedica maior

atenção no presente trabalho.  

25
 GUERRA, Marcelo Lima. Direitos Fundamentais e a Proteção do Credor na Execução Civil. São Paulo:

RT, 2003 p. 88 e 89.  
26

 SARLET, Ingo Wolfgang.  A Eficácia dos Direitos Fundamentais.  8ª  edição.  Porto  Alegre:  Livraria  do
Advogado, 2007, p. 284
27

 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos direitos fundamentais, 8ª ed, Porto Alegre: Livraria do Advogado 
2007,  p. 249.  
28 Vide tópico anterior 
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Quando se traz o direito à saúde para o centro da discussão acerca da eficácia e

efetividade dos direitos fundamentais, tal problema se torna invariavelmente mais complexo,

uma  vez  que,  por  sua  natureza,  como  já  destacado,  o direito  à  saúde  é  concretizado,

eminentemente, por meio de políticas públicas.29 Assim, caso fosse negada a realização do

direito à saúde de um indivíduo ou coletividade pelo Poder Público, caberia ainda ao Poder

Judiciário sua efetivação? Em que pese esta discussão não ser o objeto específico do presente

trabalho, sua abordagem, ainda que superficial,  é necessária,  visto que pressuposto para a

discussão do tema pretendido. 

A possibilidade de atuação do Poder Judiciário na implementação do direito à saúde

no bojo de processos judiciais gerou no meio jurídico intenso debate que, apesar de não ser

recente, ainda não se pode ter como superado. O tema é tão rico e complexo em sua análise

que, consequentemente, temos posições doutrinárias nos mais diversos sentidos. Há quem não

admita a possibilidade dessa atuação do Poder Judiciário,  uma vez que representaria uma

ingerência indevida nas atribuições dos outros poderes, havendo violação do próprio princípio

democrático.30 Quanto  àqueles  que  admitem  a  legalidade  e  legitimidade  desse  papel  do

Judiciário, não é possível unificá-los sob um único prisma teórico, uma vez que essa admissão

se dá em níveis e em modelos amplamente distintos.31 

Como seria impossível, pelos limites do presente trabalho, aprofundar a análise acerca

dessa multíplice questão, adota-se a premissa permissiva de atuação do Poder Judiciário na

efetivação do direito à saúde, ainda que para realizá-lo seja imposta uma obrigação de fazer,

sob pena de torná-lo uma promessa constitucional inconsequente.32 

Com fulcro no próprio art.  5º, §1 da CF/88, entende-se estar com razão a segunda

posição,  visto  que  há  o  comando  constitucional  de  aplicação  imediata  das  normas  que

29 Assim dispõe o próprio texto constitucional: “art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
30 Avelãs Nunes aduz “quero também, com toda a humildade, deixar claro que, na minha opinião, aos tribunais
não cabe fazer política, substituindo-se aos demais órgãos do estado aos quais cabe essa função. Porque estes são
órgãos legitimados pelo sufrágio,  respondem politicamente perante os cidadãos eleitores e estão sujeitos ao
controlo político por parte do povo soberano. À política o que é da política, aos tribunais o que é dos tribunais.”
NUNES, António José Avelãs. Os tribunais e o direito à saúde. Antônio José Avelãs Nunes, Fernando Facury
Scaff. – Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011. p. 72. 
31Como exemplo, temos: MARMELSTEIN, George. Efetivação do Direito Fundamental à Saúde Pelo Poder
Judiciário .  Disponível  em  http://georgemlim.xpg.uol.com.br/monografia.pdf.  Acesso  em  19/09/2014;
BAROSO, Luís Roberto.  Da falta de efetividade à judicialização excessiva: direito à saúde, fornecimento
gratuito  de  medicamentos  e  parâmetros  para  a  atuação  judicial.  Disponível  em
http//:www.conjur.com.com.br/dl/estudobarroso.pdf. Acesso em 18/09/2014.  

32 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 271.286/RS. Relator: Ministro Celso de Mello. Data da Publicação:
DJ 24/11/2000. p. 101.
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garantem direitos fundamentais. Assim, se segundo o art. 196 da CF/88 é dever do Estado a

promoção, recuperação e proteção da saúde dos cidadãos, caso ele falhe no cumprimento do

mandamento  constitucional,  o  que  representará  uma  violação  ao  direito  à  saúde,  cabe

exatamente ao Judiciário (art. 5º XXXV da CF)33 a atuar na tutela desses direitos.

 Sendo assim, cabe apontar um julgado do Supremo Tribunal Federal que consegue

sistematizar, em termos gerais, o posicionamento acerca do tema que orienta todo o estudo:

PACIENTE  COM  HIV/AIDS  -  PESSOA  DESTITUÍDA  DE  RECURSOS
FINANCEIROS  -  DIREITO  À  VIDA  E  À  SAÚDE  –  FORNECIMENTO
GRATUITO DE MEDICAMENTOS - DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER
PÚBLICO (CF, ARTS. 5º, CAPUT, E 196) - PRECEDENTES (STF) – RECURSO
DE  AGRAVO  IMPROVIDO.  O  DIREITO  À  SAÚDE  REPRESENTA
CONSEQÜÊNCIA  CONSTITUCIONAL  INDISSOCIÁVEL  DO  DIREITO  À
VIDA.  -  O  direito  público  subjetivo  à  saúde  representa  prerrogativa  jurídica
indisponível  assegurada à generalidade das pessoas pela própria  Constituição  da
República (art.  196).  Traduz bem jurídico constitucionalmente  tutelado,  por cuja
integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe
formular  -  e  implementar  -  políticas  sociais  e  econômicas  idôneas que visem a
garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso universal
e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde -
além de qualificar-se como direito  fundamental  que assiste  a todas as pessoas -
representa  consequência  constitucional  indissociável  do  direito  à  vida.  O  Poder
Público,  qualquer  que  seja  a  esfera  institucional  de  sua  atuação  no  plano  da
organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da
saúde da população, sob pena de incidir,  ainda que por censurável  omissão,  em
grave comportamento inconstitucional. 
A  INTERPRETAÇÃO  DA  NORMA  PROGRAMÁTICA  NÃO  PODE
TRANSFORMÁ-LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE.
O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por
destinatários  todos  os  entes  políticos  que  compõem, no  plano  institucional,  a
organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em promessa
constitucional  inconseqüente,  sob  pena  de  o  Poder  Público,  fraudando  justas
expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o
cumprimento  de  seu  impostergável  dever,  por  um  gesto  irresponsável  de
infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado
(...). 34

Dessa  forma,  considerando-se  como  legítima  a  atuação  do  Poder  Judiciário  na

efetivação  do  direito  à  saúde,  nos  moldes  acima  elencados,  e  tal  atuação  ocorre

necessariamente por meio do exercício da jurisdição, é fundamental que se analise como essa

33
 XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. BRASIL. Constituição

(1988).  Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. Disponível
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 27/10/2014.

34
 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 271.286/RS. Relator: Ministro Celso de Mello. Data da Publicação: 

DJ 24/11/2000. p. 101.
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efetivação de direitos fundamentais ocorre por meio do processo35.  Este é precisamente o

objeto do próximo capítulo. 

3. A EFETIVAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS NO PROCESS O

A instrumentalidade do processo é a concepção de que o processo civil como um

todo e o processo em particular só podem ser concebidos e entendidos como instrumentos do

direito material, como instrumentos do exercício do poder pelo próprio Estado.36 Dessa forma,

o processo só existe com o escopo de realizar direitos. 

Ademais, de acordo com o exposto no capítulo anterior, os direitos fundamentais

estão no cerne de todo o ordenamento jurídico e este pretende dar a eles a maior eficácia

possível com vistas à sua concretização.

 A partir daí, percebe-se uma similitude entre o escopo do processo e os objetivos

pretendidos  pelo  sistema  jurídico  quando  da  positivação  de  direitos  fundamentais.  Tal

conexão não se esgota nas finalidades de ambos.

A doutrina processualista vem aprofundando o estudo acerca da relação entre

processo e direitos fundamentais, havendo descobertas profícuas decorrentes desse estudo,

como o surgimento de novos princípios e de uma forma distinta de enxergar o processo. 

Assim, para a construção do repertório teórico necessário à compreensão do tema

em debate, é fundamental aprofundar o estudo acerca dessa relação entre processo e direitos

fundamentais, bem como examinar a forma pela qual o processo tutela tais direitos visando

sua efetivação.        

3.1 A RELAÇÃO ENTRE DIREITOS FUNDAMENTAIS E O PROCESSO

35 Fredie Didier Junior apontando a jurisdição como técnica de tutela de direitos mediante um processo: “a tutela
dos direitos dá-se ou pelo seu reconhecimento judicial (tutela de conhecimento), ou pela sua efetivação (tutela
executiva)  ou pela sua  proteção (tutela  de segurança,  cautelar  ou inibitória).  (...)  O exercício  da jurisdição
pressupõe o processo prévio, em que se garantam o devido processo legal e seus corolários. Todo Poder exerce-
se processualmente.”.  DIDIER JR.Fredie.  Curso de Direito Processual  Civil. 13ª ed.Salvador:  JusPodivm,
2011, v.1. p. 96. 
36

 BUENO,  Cassio  Scarpinella.  Curso  sistematizado  de  direito  processual  civil:  teoria  geral  do  direito
processual civil, vol. 1. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p.83
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Neste  tópico,  pretende-se dar  continuidade à análise  da questão  anteriormente

suscitada acerca do vínculo existente entre processo e direitos fundamentais, bem como das

repercussões desse vínculo no modo de se enxergar o processo. 

Inicialmente,  é  importante  assentar  que  um  dos  componentes  necessários  à

compreensão dessa relação já foi estudado, qual seja, a importância dos direitos fundamentais

na promoção da dignidade humana e o papel que exercem dentro do sistema jurídico. 37Dito

isso, pode-se avançar na abordagem do tema fazendo considerações acerca do conceito de

processo. 

É certo que um dos temas mais polêmicos dentro da teoria geral do processo diz

respeito, exatamente, à compreensão do que é o processo38, razão pela qual não é possível

examinar o assunto com profundidade. Por isso, os limites do trabalho apenas permitem que

se  adote  um conceito  de  processo  como suporte  teórico  de  compreensão  do  assunto.  O

conceito de processo, que se coaduna com os objetivos do presente estudo, bem como com as

bases teóricas já apresentadas, é proposto por Cassio Scarpinella Bueno39:

Neste contexto, o processo deve ser entendido como técnica que busca garantir que
o  equilíbrio  entre  “fins”  (os  “escopos  do  processo”)  e  “meios”  (o  “modelo
constitucional  do  processo  civil”)  seja  adequadamente  alcançado.  É  ele,  como
método,  como  técnica,  de manifestação  do Estado,  que  garante  o  indispensável
equilíbrio entre “autoridade” e “liberdade” e bem realiza, por isto mesmo, o modelo
de Estado Democrático de Direito que, para voltar ao ponto de partida, justifica-o e,
mais do que isto, o impõe.  (grifos no original)

 Em seguida, ainda acerca do processo, afirma-se que ele mesmo contém em si

uma série de direitos fundamentais, que lhe dão seus contornos. Esses direitos fundamentais

específicos do processo são chamados de direitos fundamentais processuais.40

A Constituição Federal de 1988 elenca em seu art. 5º alguns direitos fundamentais

que são intrínsecos ao modelo de processo imposto pelo constituinte, a exemplo do devido

processo legal, contraditório, ampla defesa e proibição de prova ilícita.41 Há, outrossim, outros

37 Vide capítulo 2.
38 BUENO, Cassio Scarpinella.  Curso sistematizado de direito processual civil:  teoria geral do processual
civil, vol. 1. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p.350
39

 BUENO, Cassio Scarpinella.  Curso sistematizado de direito processual civil:  teoria geral do processual
civil, vol. 1. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 354. 
40 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 13ª ed. Salvador: JusPODIVM, 2011, v.1. p 40. 
41 Art. 5º da Constituição de 1988: “(...) LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido
processo  legal;  LV  -  aos  litigantes,  em processo  judicial  ou  administrativo,  e  aos  acusados  em geral  são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; LVI - são inadmissíveis, no
processo, as provas obtidas por meios ilícitos.”.  BRASIL.  Constituição (1988).  Constituição da República
Federativa  do  Brasil:  promulgada  em  5  de  outubro  de  1988.  Disponível  em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 26/09/2014.

22



23

direitos fundamentais aplicáveis ao processo que não estão expressamente dispostos no texto

constitucional, mas que decorrem do devido processo legal.42 

Desse  modo,  todo  o  processo  é  construído  e  modelado a  partir  de  direitos

fundamentais processuais, sendo que estes também possuem as duas dimensões, subjetiva e

objetiva, características de todo direito fundamental.  Comentando acerca da incidência das

dimensões subjetiva e objetiva, respectivamente, dos direitos fundamentais processuais nas

regras que formulam o processo, Fredie Didier:43  

No primeiro caso, as regras processuais devem ser criadas de maneira adequada à
tutela dos direitos fundamentais (daí que, por exemplo, o §5 do art. 461 do CPC
permitir ao magistrado a determinação de qualquer medida executiva para efetivar a
sua decisão, escolhendo-a à luz das peculiaridades do caso concreto). No segundo
caso, o legislador cria regras processuais adequadas aos direitos fundamentais, aqui
encaradas  como  normas,  respeitando,  por  exemplo,  a  igualdade  das  partes  e  o
contraditório. (grifos no original)

Assim,  pelo  exposto,  o  primeiro  ponto  de  encontro  entre  processo  e  direitos

fundamentais que pode ser levantado é o fato de que o processo é moldado em consonância

com a atuação dos direitos fundamentais, ou seja, o processo deve ser pensado a partir dessa

categoria de direitos.  

Na  sequência,  pode-se  mencionar  outra  conexão  entre processo  e  direitos

fundamentais,  a  saber:  a  eficácia.  Como  já  exposto  em  tópico  anterior44,  os  direitos

fundamentais são destinados à efetivação com a maior amplitude praticável pelo sistema.

Aliada a esta pretensão de efetivação dos direitos fundamentais, temos o fato de

que  os  direitos,  qualquer  que  seja  a  espécie,  só  podem ser  efetivados  processualmente,

conforme ensina Fredie Didier45:

(...)  O Direito  só  é após ser  produzido.  E o  direito  se  produz  processualmente.
Quando se fala em instrumentalidade do processo, não se quer minimizar o papel do
processo  na  construção  do  direito,  visto  que  é  absolutamente  indispensável,
porquanto método de controle do exercício de poder.  (grifo no original)

42 Fredie Didier comenta tal realidade: “Desse princípio constitucional (devido processo legal) extraem-se, então,
outros princípios e direitos fundamentais, ainda sem o respectivo texto constitucional expresso, mas nem por isso
menos importantes para a delimitação do modelo constitucional do processo jurisdicional brasileiro.” (grifo que
não  consta  no  original).   DIDIER  JR.,  Fredie.  Curso  de  Direito  Processual  Civil.  13ª  ed.  Salvador:
JusPODIVM, 2011, v.1. p. 48-49. 
43 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 13ª ed. Salvador: JusPODIVM, 2011, v.1. p. 41
44 Vide tópico 2.1 do trabalho.
45 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 13ª ed. Salvador: JusPODIVM, 2011, v.1. p. 26
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Está-se falando que a finalidade precípua do processo é realizar direitos, de modo

controlado e sem arbítrio em seu exercício, bem como que os direitos (materiais), inclusive os

fundamentais, após serem violados, só podem ser efetivados e usufruídos por seus titulares

através processo. Esta relação de complementaridade chama-se teoria circular dos planos.46

Sendo assim, se o ordenamento jurídico pretende dar aos direitos fundamentais

aplicação  e  efetividade  máximas,  e  a  única  forma  de efetivar  direitos  é  o  processo,  é

imperioso considerar a relação circular existente também entre eles.

Por conseguinte, esta relação entre direitos fundamentais e processo gera também

o dever de considerar que o processo deve estar adequado à tutela e efetivação desses direitos,

uma vez  que  eles,  assim como todas  as  categorias  de direitos,  dependem dele  para  sua

concretização. Tal raciocínio foi construído pela doutrina e teve como consequência, dentre

outras ideias, a formulação de duas normas-princípio: o princípio da efetividade e o princípio

da adequação. Neste sentido, dispõe Luiz Guilherme Marinoni:47 

Para  resumir,  basta  evidenciar  que  há  direito  fundamental  à  tutela  jurisdicional
efetiva, tempestiva e, quando houver necessidade, preventiva A compreensão desse
direito  depende da adequação  da técnica  processual  aos  direitos,  ou melhor,  da
visualização da técnica processual a partir das necessidades do direito material. Se a
efetividade  (em  sentido  lato)  requer  adequação  e  a  adequação  deve  trazer
efetividade, o certo é que os dois conceitos podem ser decompostos para melhor
explicar a necessidade de adequação da técnica às diferentes situações de direito
substancial.  Pensando-se  a partir  daí  fica  mais  fácil  visualizar  a  técnica  efetiva,
contribuindo-se para sua otimização e para que a efetividade ocorra do modo menos
gravoso ao réu. 

No entanto, tais princípios somente serão objeto de análise no próximo capítulo.  

Por fim, resumindo o que se pretendeu expor no presente capítulo, comentando

essa conexão entre os direitos fundamentais e o processo, os dizeres de  Cassio Scarpinella

Bueno “É dizer de forma bem direta: o direito processual civil e todos os seus institutos devem

ser compreendidos de maneira a realizar os direitos fundamentais tais quais assegurados no

plano constitucional”.48

46 ZANETI  JR.,  Hermes.  Teoria  Circular  dos  Planos (direito  material  e  direito  processual).  Leituras
complementares de processo civil /  organizador: Fredie Didider Jr.; autores: Alexandre Freitas Câmara . et al.
Salvador: JusPODIVM, 2011. p. 317 e ss. 
47 MARINONI,  Luiz  Guilherme.  Direito  à  Tutela  Jurisdicional  Efetiva  na  Perspectiva  dos  Direitos
Fundamentais. Disponível em: http://www.marinoni.adv.br/artigos.php. p. 12. Acesso em 28/09/2014. 
48

 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: teoria geral do direito 
processual civil, vol. 1. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p.85
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3.2 PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE E PRINCÍPIO DA ADEQUAÇ ÃO

Os princípios que serão estudados neste capítulo decorrem da noção, já apontada

alhures,  de que a  efetividade  do processo e  sua adequação  são,  por  si  mesmos,  direitos

fundamentais.   

A partir deste ponto, examinar-se-á separadamente cada princípio, bem como suas

repercussões no processo. 

O art.  5º, XXXV, da Constituição de 1988, afirma que “a lei  não excluirá da

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.49 Decorre desse enunciado a norma

que garante a todos a tutela jurisdicional dos direitos violados ou ameaçados de violação.

Mais do que isso, garante o direito a uma tutela jurisdicional efetiva50. 

Fundada na compreensão de que a Constituição assegura uma jurisdição efetiva, a

doutrina assentou que há o direito de se ter as posições jurídicas de vantagem realizadas por

meio da jurisdição, sendo tal direito, autonomamente considerado, um direito fundamental,

conforme dispõe Luiz Guilherme Marinoni51: 

Tal direito não poderia deixar de ser pensado como fundamental,  uma vez que o
direito  à  prestação  jurisdicional  efetiva  é  decorrência  da  própria  existência  dos
direitos e, assim, a contrapartida da proibição da autotutela. O direito à prestação
jurisdicional  é fundamental  para a própria efetividade dos direitos,  uma vez que
esses  últimos,  diante  das  situações  de  ameaça  ou  agressão,  sempre  restam  na
dependência da sua plena realização.

                                                              

Isto  é,  pela  dependência  da  efetivação  dos  direitos em  relação  ao  processo,

necessitou-se enxergar tal situação como um direito fundamental autônomo, tendo em vista as

consequências inerentes de se pertencer a essa categoria de direitos, como sua superioridade

formal e material no sistema jurídico, por exemplo. 

Nesse sentido, detalhando a importância de se enxergar a efetividade da tutela

jurisdicional como um direito fundamental, ensina Marcelo Lima Guerra52:

49
 Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 26/09/2014
50

 MARINONI,  Luiz  Guilherme.  Direito  à  Tutela  Jurisdicional  Efetiva  na  Perspectiva  dos  Direitos
Fundamentais. Disponível  em:
http://www.ensinosuperior.org.br/atividades_complementares/direito/docs2012/5e7/TUTELA.pdf.  p.  9.  Acesso
em 28/09/2014
51 MARINONI,  Luiz  Guilherme.  Direito  à  Tutela  Jurisdicional  Efetiva  na  Perspectiva  dos  Direitos
Fundamentais. Disponível  em:
http://www.ensinosuperior.org.br/atividades_complementares/direito/docs2012/5e7/TUTELA.pdf. p. 12. Acesso
em 28/09/2014
52 GUERRA, Marcelo Lima. Execução Indireta. 1 ed., 2. tir. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999. p
49.  
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Há, na realidade, muito mais que uma mera opção terminológica em referir-se à
efetividade da tutela jurisdicional como um direito fundamental. É que, assim, todas
as garantias processuais já reconhecidas em doutrina e nos principais ordenamentos
jurídicos  (principalmente  no  plano  constitucional)  como  relacionadas  com  a
efetividade  da  tutela  jurisdicional  passam  a  gozar  de  regime  e  força  jurídica
especiais, próprias dos direitos fundamentais.

Ademais,  outro ponto merecedor  de destaque é o fato de que na evolução do

direito  processual,  no  tocante  à  efetivação  de direitos  no  processo  (tutela  executiva),  as

garantias que foram se incorporando ao conteúdo do devido processo legal, enquanto norma

que dá os contornos do processo, visavam, quase sempre, a proteção do polo passivo da

demanda.  Assim,  paulatinamente,  direitos  fundamentais  em  favor  do  “réu”  passaram

coordenar a relação processual, como por exemplo, impenhorabilidade de bens.53  

Agora, essa noção de que o polo ativo da demanda também possui um direito

fundamental  de  ver  seu  direito  material  realizado  através  do  processo  vem  equilibrar  a

aplicação de direitos fundamentais na relação jurídica processual. 

Na sequência, cabe mencionar que o direito fundamental à efetividade da tutela

jurisdicional  tem uma relação  íntima com a chamada  tutela  executiva,  visto  que esta  é,

justamente, a prestação jurisdicional responsável por efetivar direitos no processo, de acordo

com o exposto por Marcelo Lima Guerra.54 Observe-se que o autor chama a efetividade da

tutela jurisdicional de postulado da máxima coincidência: 

Assim, o postulado da máxima coincidência consiste na exigência de que a tutela
jurisdicional  a ser prestada através do processo  proporcione ao titular  do direito
subjetivo a maior proteção possível, produzindo-se, então, um resultado concreto o
mais coincidente possível com aquele resultante do cumprimento espontâneo das
normas (de direito material) que preveem o referido direito subjetivo.   
No  presente  trabalho,  o  que  denomina  direito  fundamental  à  tutela  executiva
corresponde,  precisamente,  à  peculiar  manifestação  do  postulado  da  máxima
coincidência possível no âmbito da tutela executiva. 

A tutela  executiva  na  realização  de  direitos,  bem como  suas  implicações  na

concretização do direito à saúde serão analisadas em capítulo próprio.

Assim, consigna-se que o processo deve ser formulado, também, à luz do papel

que exerce dentro do sistema jurídico, qual seja, meio de efetivação dos direitos materiais. A

53 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 13ª ed. Salvador: JusPODIVM, 2011, v.1. p.74
54 GUERRA, Marcelo Lima. Direitos Fundamentais e a Proteção do Credor na Execução Civil. São Paulo:
RT, 2003. p. 102. 
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partir disso, a doutrina “passou a fixar os requisitos básicos que o processo há de buscar

satisfazer, para merecer a qualificação como “efetivo”.55

Resumindo tais requisitos, destaca-se a lição de Barbosa Moreira:56

(...) ousaríamos resumir nos seguintes pontos:

a)  O processo  deve  dispor  de  instrumentos  de  tutela adequados,  na  medida  do
possível, a todos os direitos (e outras posições jurídicas de vantagem) contemplados
no ordenamento,  quer  resultem de expressa  previsão  normativa,  quer se possam
inferir do sistema;
b) Esses instrumentos devem ser praticamente utilizáveis, ao menos em princípio,
sejam quais forem os supostos titulares dos direitos (e das outras posições jurídicas
de  vantagem)  de  cuja  preservação  ou  reintegração  se cogita,  inclusive  quando
indeterminado ou indeterminável o círculo dos eventuais sujeitos;
c)  Impende assegurar  condições propícias à exata e completa  reconstituição dos
fatos  relevantes,  a  fim  de  que  o  convencimento  do julgador  corresponda,  tanto
quanto puder, à realidade;
d) Em toda a extensão da possibilidade prática, o resulto do processo há de ser tal
que assegure à parte vitoriosa o gozo pleno da específica utilidade a que faz jus
segundo o ordenamento;
e) Cumpre que se possa atingir  semelhante resultado com o mínimo dispendo de
tempo e energias. 

Sendo assim, para que o processo possa ser efetivo e atinja os fins a que destina,

deve ser ele modulado de maneira adequada. Em decorrência dessa necessidade de adequação

do processo, a doutrina formula a existência do denominado princípio da adequação. 

O  princípio  da  adequação  pode  ser  vislumbrado,  em  suma,  a  partir  de  duas

perspectivas: legislativa e jurisdicional. No primeiro caso, o legislador processual deve estar

atento  à  natureza  e  as  peculiaridades  do  objeto  do  processo  a  que  servirá,  quando  da

elaboração das regras procedimentais. No segundo, seria permitido ao juiz, no caso concreto,

adaptar o procedimento às peculiaridades da causa que lhe é submetida.57  

Desse modo, o princípio em tela determina que o procedimento legislado seja

adequado à tutela do direito material  em questão, bem como que o juiz, à luz do direito

material deduzido em juízo, possa adequar o procedimento visando sua declaração, proteção

ou efetivação.  Novamente,  volta-se a afirmar a necessidade de formulação do processo a

partir do direito material que se visa tutelar.

Quando se trata do direito à saúde, tendo como pano de fundo a necessidade de

adequação do processo, tem-se que este deve se pautar no referido direito, atento às suas

peculiaridades e características, fornecendo os instrumentos necessários à sua tutela, uma vez
55 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Temas de direito processual:  terceira série. São Paulo: Saraiva, 1984. p.
27.   
56 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Temas de direito processual: terceira série. São Paulo: Saraiva, 1984. p. 27
e 28.    
57 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 13ª ed. Salvador: JusPODIVM, 2011, v.1. p.75
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que, levados a juízo, o processo é o seu único meio de concretização. Isto é, da adequação do

processo em relação ao direito material  deduzido decorre a própria efetividade do direito,

conforme dispõe Luiz Guilherme Marinoni “Como a prestação efetiva da tutela do direito

depende do provimento adequado, é claro que não há como falar em direito à tutela sem

pensar em direito ao provimento que seja capaz de prestá-la”. 58

Por  fim,  relacionando  o  direito  à  saúde  com  a  necessidade  de  um processo

adequado,  a  partir  da  acepção  jurisdicional  do  princípio  da  adequação,  temos  que  seria

possível  ao juiz,  a partir  do caso concreto,  adequar o próprio procedimento com vistas à

efetividade do direito à saúde. No entanto, atente-se para o fato de que não é legitimo ao juiz

simplesmente “criar”  o procedimento,  mas deve interpretar  o processo tendo em vista os

valores da Constituição Federal, adequando-o ao modelo de processo nela disposto.59   

3.3 TUTELA EXECUTIVA NA REALIZAÇÃO DO DIREITO À SAÚ DE

A jurisdição, enquanto exercício do poder jurisdicional, não pode ser definida de

modo completo e único. Dessa forma, para os fins do presente trabalho, adota-se o conceito

de jurisdição proposto por José de Albuquerque Rocha, que a entende como a “função de

atuação terminal dos direitos exercida, preponderantemente, pelos órgãos do Poder Judiciário,

independentes  e  imparciais,  compondo  conflitos  de  interesses  mediante  a  aplicação  da

Constituição e demais normas jurídicas através do devido processo legal.”.60 O mesmo autor

ainda destaca a irrevogabilidade dos atos produzidos por meio da jurisdição, sendo-lhe esta

uma característica exclusiva:

Se  a  jurisdição  foi  erigida  à  condição  de  instância última  da  interpretação  e
realização  dos  direitos  no  caso  concreto,  como  resulta  de  sua  própria  posição
constitucional,  então suas decisões são a última palavra sobre o direito. Daí não
poderem ser revogadas pelo Judiciário, nem pelos demais Poderes do Estado.61

 

58 MARINONI,  Luiz  Guilherme.  Direito  à  Tutela  Jurisdicional  Efetiva  na  Perspectiva  dos  Direitos
Fundamentais. Disponível  em:
http://www.ensinosuperior.org.br/atividades_complementares/direito/docs2012/5e7/TUTELA.pdf. p. 27. Acesso
em 28/09/2014.
59 MARINONI,  Luiz  Guilherme.  Direito  à  Tutela  Jurisdicional  Efetiva  na  Perspectiva  dos  Direitos
Fundamentais. Disponível  em:
http://www.ensinosuperior.org.br/atividades_complementares/direito/docs2012/5e7/TUTELA.pdf. p. 36. Acesso
em 28/09/2014.
60 ROCHA, José de Albuquerque. Teoria Geral do Processo. 10 ed. São Paulo: Atlas, 2009. p. 64. 
61 ROCHA, José de Albuquerque. Teoria Geral do Processo. 10 ed. São Paulo: Atlas, 2009. p. 69.  
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A partir da definição de jurisdição é que se extrai o conceito de tutela jurídica, de

acordo com o que dispõe Marcelo Lima Guerra:62

Assim,  ao conceito  de “jurisdição civil”,  definido como “exercício  da jurisdição
caracterizado  pela  orientação  à  proteção  de  direitos  subjetivos”,  corresponde  o
conceito de “tutela jurisdicional”, definido como “proteção dispensada pelo órgão
jurisdicional  a  determinado  direito  subjetivo”.  Ambos  implicam-se  mutuamente,
sendo complementares. 

Dessa forma, a jurisdição dispensa a tutela jurídica que se mostrar apta a proteger

o direito subjetivo levado a juízo. Em suma, a doutrina divide em três as espécies de proteção

que emanam da jurisdição, ou seja, três diferentes tutelas oferecidas pelo Judiciário, a saber:

tutela declaratória, tutela constitutiva e tutela executiva.63 

Isto é, a tutela jurisdicional é o resultado da atividade desenvolvida pelos órgãos

judiciários em favor daquele que está amparado pelo direito material.64

Pelo  tópico  acima  enunciado,  a  tutela  executiva  é  a que  será  efetivamente

analisada.

 Atuando na proteção dos direitos subjetivos, a tutela executiva pretende obter um

resultado mais equivalente possível ao que lhe adviria da observância espontânea do direito

levado a juízo, pelo seu devedor.65Desse modo, a tutela executiva intenta conformar a conduta

do agente violador do direito com a realidade prevista na norma jurídica. 

Em razão dos fins a que se destina, a tutela executiva é composta dos mecanismos

necessários à obtenção desse resultado, ou seja, “o ordenamento pode colocar à disposição do

órgão jurisdicional o emprego de meios e medidas (processuais) diferentes, que se distribuem

em duas grandes modalidades, a saber: as medidas sub-rogatórias e as medidas coercitivas”.66 

Fazendo apenas um parêntese, é importante destacar que tais medidas não são

utilizadas apenas no cumprimento de sentença ou no processo de execução autônomo, sendo

também utilizadas em toda situação jurídica que se deseja conformação coercitiva da conduta

62 GUERRA, Marcelo Lima. Direitos Fundamentais e a Proteção do Credor na Execução Civil. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2003. p.18.
63 GUERRA, Marcelo Lima. Direitos Fundamentais e a Proteção do Credor na Execução Civil. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2003. p.18
64 MEDINA, José Miguel Garcia.  Execução civil:  princípios fundamentais. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2002. p. 49.  
65 GUERRA, Marcelo Lima. Execução Indireta. 1 ed., 2. tir. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999.  p.
17 
66 GUERRA, Marcelo Lima. Execução Indireta. 1 ed., 2. tir. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999. p. 
23. 
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do agente violador do direito com a realidade prevista na norma jurídica, como, por exemplo,

na efetivação de uma tutela antecipada.67 

Voltando ao exame das medidas processuais utilizadas na tutela executiva, cabe

detalhá-las com mais atenção a partir de sua divisão em duas categorias, conforme já exposto.

Para tanto, a fim de diferenciar medidas sub-rogatórias (ou de execução direta)

das medidas coercitivas (ou de execução indireta), bem como a espécie de decisão que busca

efetivação através de cada uma dessas medidas executivas:68

(...)  A decisão  executiva  é aquela que impõe uma prestação ao réu e prevê uma
medida coercitiva  direta, que será adotada em substituição a conduta do devedor,
caso ele não cumpra voluntariamente o dever que lhe é imposto. Ela está fundada,
portanto,  na  noção  de  execução  direta  (ou  execução  por  sub-rogação),  assim
entendida aquela em que o Poder Judiciário prescinde da colaboração do executado
para a efetivação da prestação devida, e, pois,  promove uma substituição da sua
conduta pela conduta do próprio Estado- Juiz ou de um terceiro.

(...)

Já a decisão mandamental  é aquela que 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. (grifos no original).

Como visto, as decisões mandamentais são aquelas que se valem das medidas de

execução indireta para sua efetivação.

Aqui, chega-se a outro ponto controverso do direito processual civil, qual seja, a

discussão  acerca  da  natureza  das  decisões  judiciais,  bem  como  as  consequências  dessa

compreensão.  Por  óbvio,  não  é  possível  examinar  o  assunto  a  fundo,  razão  pela  qual,

novamente,  adota-se um conceito  que vale para  os fins do presente trabalho.  A presente

definição menciona que as decisões mandamentais compreendem as obrigações de fazer e não

fazer, decorrentes da lei ou de relação negocial, fazendo jus à aplicação do art. 461 do CPC de

1973:69

Viu-se que, na sentença mandamental, não se limita o juiz a verificar se há direito
violado e a fixar a sanção aplicável, mas, uma vez realizada esta operação, vai além
e ordena ao demandado o cumprimento da sanção declarada. (...) Ademais, antes de
“respeitar os pressupostos doutrinários que informam o sistema jurídico brasileiro”
para restringir o art. 461 do CPC à tutela dos direitos não-obrigacionais, há de se ter

67 GUERRA, Marcelo Lima.  Execução Indireta. 1 ed., 2. tir. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999.
p.24
68  DIDIER JR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. et al.  Curso de Direito Processual: 4ª ed. Salvador:
JusPODIVM, 2012, v.5. p 34-35.
69 MEDINA, José Miguel Garcia.  Breves notas sobre a tutela mandamental e o art. 14, inc. V, e parágrafo
único  do  CPC  p.  4,  6  e  8.  Disponível  em:  http://www.abdpc.org.br/abdpc/artigos/Jos%C3%A9%20Miguel
%20Garcia%20Medina%20-%20formatado.pdf Acesso em 30/09/2014. 
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em vista o sistema jurídico e os princípios que o informam, para se verificar se ainda
se aplicam os pressupostos doutrinários que informavam o sistema revogado.  (...)
Ademais, o caput do referido preceito legal deixa claro que os mecanismos de tutela
previstos em seu bojo aplicam-se à “ação que tenha por objeto o cumprimento de
obrigação  de  fazer  ou  não  fazer”,  e  a  ação  de  execução  fundada  em  título
extrajudicial também tem por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não
fazer.

Nesse sentido, conforme abordado no segundo capítulo, o direito à saúde como

obrigação de fazer que, no âmbito público, atribui ao indivíduo o direito a uma prestação por

parte  do Estado devedor,  e,  nas relações  contratuais  privadas,  vinculam o contratante ao

fornecedor dos planos, seguros ou serviços de saúde, de modo que as técnicas processuais

previstas no artigo 461 do CPC se aplicam à tutela dos direitos decorrentes dessas relações. 

Passando à análise do art. 461 do CPC, este dispõe 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”.70 O  artigo  em  comento  determina  que  nas

obrigações de fazer ou não fazer, que estão relacionadas com a realização do direito à saúde

no âmbito público ou privado, o juiz deve buscar a tutela específica da obrigação ou seu

resultado prático equivalente. Consagra-se o chamado poder geral de efetivação.71

Comentando  os  conceitos  constantes  no  artigo  sob  análise,  Luiz  Guilherme

Marinoni:72

A tutela específica, como é óbvio, é a tutela ideal do direito material, já que confere
à parte lesada o bem ou o direito em si, e não o seu equivalente. É apenas mediante a
tutela  específica  que  o  ordenamento  jurídico  pode assegurar  a  prestação  devida
àquele que possui a expectativa de receber um bem. Não é por outra razão que os
arts. 461 do CPC e 84 do CDC, demonstrando uma verdadeira obsessão pela tutela
específica, afirmam que a obrigação somente se converterá em perda e danos se o
autor requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático
correspondente. 

Ainda no mesmo sentido, dispõe o § 5º do art. 461 do CPC que:73

§  5o 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, tais como a imposição de multa por tempo de atraso, busca e apreensão,

70 BRASIL. Código de Processo Civil (1973). Código de Processo Civil: Lei nº 5.869 de 11 Janeiro de 1973.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5869compilada.htm. Acesso em 01/10/2014. 

71 DIDIER JR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. et al.  Curso de Direito Processual: 4ª ed. Salvador:
JusPODIVM, 2012, v.5. p. 441. 
72MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica Processual e tutela dos Direitos. São Paulo: RT, 2004, p. 385 

73 BRASIL. Código de Processo Civil (1973). Código de Processo Civil: Lei nº 5.869 de 11 Janeiro de 1973.  
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5869compilada.htm. Acesso em 01/10/2014.
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remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade
nociva, se necessário com requisição de força policial.

Dessa forma,  na  busca  da  efetivação  da  tutela  específica  ou  na  obtenção  do

resultado prático equivalente, que para o objeto do presente trabalho se traduz na prestação de

ações materiais de saúde,74 no âmbito público ou privado, pode o juiz utilizar-se das medidas

necessárias à consecução de tal fim. 

Tais medidas necessárias são, exatamente, as de execução indireta que atuam na

vontade do devedor como forma de compeli-lo a cumprir a ordem judicial.

Este estudo tem como finalidade precípua o exame dessas medidas de execução

indireta na efetivação do direito à saúde. Desse modo, quando a jurisdição busca tutelar o

direito  à  saúde  por  meio  da  tutela  executiva,  como  forma  de  proteção  desse  direito  e

representada  na sua  realização concreta,  ela  se  utiliza  francamente  de  tais  medidas  para

consegui-lo, razão pela qual sua importância resta latente. 

Por fim, é importante se tecer uma consideração sobre o §5 do art. 461 do CPC,

acerca da atipicidade das medidas executivas ali elencadas, a lição de Marcelo Lima Guerra75:

De fato, sendo a exigência de um sistema de tutela executiva completo, nos termos
do  que  se  viu  acima,  uma  manifestação,  no  processo  executivo,  do  direito
fundamental à tutela efetiva, uma interpretação restritiva do §5º do art.461 do CPC,
que considerasse  taxativo  o elenco de medidas aí contido, implicaria considerar a
norma  como  impondo  uma  limitação  excessiva  ao  direito  fundamental  à  tutela
efetiva, em todas as situações em que, para a tutela efetiva de determina obrigação
in executivis, o juiz devesse utilizar alguma medida não prevista na norma (a qual,
segundo  essa  interpretação,  representaria  um óbice legal  à  utilização  da medida
adequada ao juiz).    

Com  efeito,  o  rol  de  medidas  de  execução  indireta  constante  no  referido

dispositivo legal é meramente exemplificativo, devendo o juiz encontrar a medida adequada

ao caso concreto levado a ele, sendo esta, justamente, aquela que for capaz de tornar efetivo o

direito declarado na decisão ou sentença.   

74Detalhado  o  conteúdo  de  tais  prestações,  Mariana  Filchtiner  Figueiredo:  “O  direito  à  saúde  fundamenta
posições  jurídico-subjetivas  concernentes  à  exigibilidade  das  mais  variadas  prestações,  inclusive  pela via
judicial. Os exemplos são diversos e podem ser extraídos da jurisprudência, que determina o fornecimento, pelo
Estado e pelas seguradoras de plano de saúde, como decorrência do direito à saúde, de leitos hospitalares,
medicamentos,  exames,  cirurgias,  tratamentos  etc.”. FIGUEIREDO, Mariana  Filchtiner.  Direito à saúde de
acordo com a Constituição Federal de 1988; Lei nº 8.080/90; Lei nº 8.142/90; Decreto nº 7.508/2011 e Lei
Complementar nº 141/2012. 3ed. Salvador: JusPODIVM, 2014, p. 43
75 GUERRA, Marcelo Lima. Execução Indireta. 1 ed., 2. tir. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999. p.
63
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4. MEDIDAS DE EXECUÇÃO INDIRETA CORRENTEMENTE UTILI ZADAS NA

EFETIVAÇÃO DE DECISÕES JUDICIAIS

Este capítulo tem como finalidade precípua a análise detalhada da utilização de

medidas  de  execução  indireta  já  consagradas  na  praxe  forense,  visando  a  efetivação  de

decisões que, de alguma forma, amparem o direito à saúde. 

Tal  exame será realizado à luz de dois  critérios  que orientarão  a abordagem:

colisão com direitos ou normas fundamentais; aptidão para fazer cumprir decisões judiciais

que tutelem o direito à saúde.

Quando se fala do confronto das medidas a partir da sua aptidão para efetivar

decisões judiciais, o presente estudo pretende examiná-las em relação à sua capacidade de,

efetivamente,  concretizar  os  comandos  judiciais  nelas  contidos.  Para  tanto,  além  da

investigação doutrinária, utilizar-se-á de uma análise jurisprudencial, perquirindo os possíveis

resultados obtidos quando da utilização das medidas de execução indireta. Atente-se que não

se intenciona fazer um exame estatístico acerca da efetividade da aplicação de determinada

medida, mas fixar quais as consequências e implicações jurídicas da sua utilização.

Na mesma toada, verificar-se-á se, quando da aplicação das medidas em questão,

há eventualmente a colisão com algum direito fundamental de titularidade do executado ou

norma fundamental aplicável ao caso.

As espécies de medidas executivas que serão objeto de análise neste capítulo são:

a  multa  coercitiva;  bloqueio  ou  sequestro  de  bens  ou  valores;  prisão  por  crime  de

desobediência ou prevaricação

4.1 MULTA COERCITIVA 

A multa coercitiva está expressamente prevista como medida de execução indireta

no §4, §5 e §6 do art. 461 do CPC,76 o que denota sua importância no sistema jurídico para a

efetivação dos comandos judiciais. 

Em que pese não haver  uma gradação a priori  entre as medidas executivas à

disposição do juízo para efetivar a tutela das obrigações de fazer ou não fazer, a multa como

forma de impelir o executado a cumprir sua obrigação tem ganhado muita relevância também

no âmbito da jurisprudência. 

76 BRASIL. Código de Processo Civil (1973). Código de Processo Civil: Lei nº 5.869 de 11 Janeiro de 1973.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5869compilada.htm. 
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Toma-se como ponto de partida da abordagem do tema a sua natureza jurídica.

Como  propriamente  enunciado  acima,  esta  medida  executiva  tem  natureza

coercitiva, razão pela qual a sua aplicação não visa ressarcimento ou indenização em favor do

executado à custa do exequente, que, como dispõe Marcelo Guerra,77 “em primeiro lugar, a

sua  total  independência  de  qualquer  finalidade  ressarcitória  significa  que  ela  pode  ser

cumulada  com a  indenização  de  prejuízos  resultantes do  não-cumprimento  da  obrigação

consagrada no título executivo”. 

No  mesmo  sentido,  quando  se  fala  que  a  multa,  como medida  de  execução

indireta, possui caráter coercitivo, não há identidade com qualquer finalidade punitiva, sendo

utilizada, exclusivamente, como ferramenta de coerção da vontade do devedor. Assim aponta

Marcus Vinicius Rios Gonçalves:78   

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. Por isso, o juiz
tem ampla  liberdade de  fixá-las,  de  ofício  ou a  requerimento  do interessado,  e
estabelecer-lhes o valor, aumentando-o ou reduzindo-o quando necessário.  

Aqui, chega-se ao ponto de examinar os valores que a multa coercitiva podem

assumir.  

Nesse  tocante,  a  doutrina  parece  convergir  ao  afirmar  que  não  há  um limite

imposto pela norma quanto ao valor da multa, devendo o juiz, contudo, quando da utilização

da referida  medida,  observar  algumas diretrizes para  a sua boa aplicação.  Tais  diretrizes

informam que o juiz não pode fixar uma multa cujo pagamento seja inviável pelo executado,

bem como não  pode fixar  valor  irrisório,  que seja  incapaz  de persuadir  o  executado ao

cumprimento da obrigação.79 

Outra questão importante para a análise que se pretende fazer do instituto é quanto

à execução da multa. Tal questão ganha relevo, exatamente, pelo fato de que a eficácia da

multa,  como medida  executiva,  reside,  como não  poderia  deixar  de  ser,  na  sua  própria

execução, convertendo a ameaça em realidade para o devedor.80  

77 GUERRA, Marcelo Lima. Execução Indireta. 1 ed., 2. tir. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999. p. 
189.
78 GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Novo curso de processo civil: execução e processo cautelar. Volume
3. 5.ed. São Paulo Saraiva, 2012. p. 127. 
79 MEDINA, José Miguel Garcia.  Execução civil:  princípios fundamentais. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2002. p. 324. 
80 GUERRA, Marcelo Lima. Execução Indireta. 1 ed., 2. tir. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999.  p.
205. 
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   Iniciando  a  discussão  pelo  beneficiário  da  multa,  apesar  da  omissão  do

legislador acerca desse ponto, pode-se afirmar que a doutrina e a jurisprudência entendem que

o valor da multa se reverte em favor do credor da execução, não obstante tal posição sofra

críticas.81 

  A par disso, analisa-se a questão acerca da fixação do momento a partir do qual a

multa torna-se exigível. Isto é, a partir de qual momento a parte beneficiada com o crédito

gerado pela frustração da multa pode executá-lo?

Tal  questão  é controvertida  na doutrina,  havendo quem afirme que a multa é

exigível desde quando a decisão se torna eficaz82, isto é, quando não há qualquer outro ato

obstando sua eficácia, como um recurso, por exemplo, bem como há posição aduzindo que a

multa só é executável, quando ocorre o trânsito em julgado da decisão que a fixou.83 

Diante da controvérsia, busca-se a posição da jurisprudência, situada no Superior

Tribunal de Justiça, que parece apontar para a possibilidade de execução do crédito gerado

pela multa a partir  do momento em que a decisão se torna exigível,  não necessitando do

trânsito em julgado, conforme disposto abaixo:

A irresignação recursal consiste em saber da possibilidade de execução definitiva da
multa diária (astreintes) fixada em decisão liminar nos autos de ação popular contra
prefeito ajuizada para remoção de placas com símbolo de campanha instaladas em
obras públicas. Segundo observa o Min. Relator, a tutela antecipada efetiva-se via
execução provisória, que agora se processa como definitiva (art. 475-O do CPC),
além de que a jurisprudência  deste Superior  Tribunal,  em situações análogas,  já
assentou que a decisão interlocutória que fixa multa diária por descumprimento de
obrigação de fazer é título executivo hábil para a execução definitiva. Sendo assim,
a execução de multa diária (astreintes) por descumprimento de obrigação fixada em
liminar  concedida  em  ação  popular  pode  ser  realizada  nos  próprios  autos,
consequentemente não carece de trânsito em julgado da sentença final condenatória.
Ademais,  quanto à questão de deserção do REsp por ausência de pagamento das
custas de remessa e retorno, trata-se de recurso interposto por autor popular que
goza do benefício  da  isenção  (art.  5º,  LXXIII,  da  CF/1988).  Nesse  contexto,  a
Turma deu provimento ao recurso. Precedentes citados: AgRg no Ag 1.040.411-RS,
DJe  19/12/2008;  REsp  1.067.211-RS,  DJe  23/10/2008;  REsp  973.647-RS,  DJ
29/10/2007; REsp 689.038-RJ, DJ 3/8/2007; REsp 869.106-RS,  DJ 30/11/2006, e
REsp  885.737-SE,  DJ  12/4/2007.  REsp  1.098.028-SP,  Rel.  Min.  Luiz  Fux,
julgado em 9/2/2010.84

81ARENHART, Sérgio Cruz.  A doutrina brasileira da multa coercitiva – três questões ainda polêmicas.
Disponível  em:
http://www.unifafibe.com.br/revistasonline/arquivos/revistajuridicafafibe/sumario/5/14042010171201.pdf.
Acesso 08/10/2014. p.7. 

82 THEODORO JR., Humberto. Processo de execução e cumprimento de sentença.  25 ed. São Paulo: Leud,
2008. p. 474. 
83 MARINONI,  Luiz  Guilherme.  Tutela  antecipatória,  julgamento  antecipado  e  execução  imediata  da
sentença. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p. 222. 
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No entanto, já há entendimento do próprio Superior Tribunal de Justiça que mitiga

esse  entendimento,  como  sinal  da  tão  discutida  instabilidade  da  nossa  jurisprudência,

afirmando que a multa só pode ser  exigida,  se o pedido for julgado procedente,  e que o

recurso não tenha sido recebido no efeito suspensivo.85 

Importante salientar ainda que não há porque confundir a medida sob análise com

a multa prevista no art. 14 do CPC, conforme esclarece José Miguel Garcia Medina:86 

Evidentemente, não se confundem as multas tratadas nos arts. 461 e 461-A do CPC
com aquelas referidas no art. 14 do mesmo codice. Com efeito, a multa tratada no
art. 14 do CPC tem caráter punitivo, e não coercitivo – tal como ocorre nos casos
dos arts. 461 e 461-A do CPC. O juiz fixará a multa mencionada no art. 14 após o
descumprimento da decisão judicial, enquanto no caso dos arts. 61 e 461-A a multa
é fixada antes, para compelir a parte a cumprir a decisão.

Fixadas as principais bases teóricas do instituto, passa-se à sua análise a partir dos

prismas mencionados no início do capítulo.87

No tocante a uma eventual ingerência nos direitos fundamentais do executado na

aplicação da multa coercitiva,  tem-se que, ao contrário de uma violação, a sua utilização

representa uma evolução da observância dos direitos fundamentais, uma vez que se deslocou

da própria figura do executado, seu corpo, para seu patrimônio o ente sobre o qual recai a

medida executiva.88 Sob outro aspecto, quando se passou a considerar a vontade do ser como

algo  intangível,  fruto  dos ideais  liberais,  a  multa coercitiva  se  mostrou  um meio apto  a

conciliar essa noção de preservação da dignidade com a necessidade de cumprimentos das

obrigações jurídicas. Nesse sentido, dispõe José Miguel Garcia Medina:89

Deixa-se entrever, no entanto, na possibilidade de fixação judicial de multa, para o
cumprimento  de obrigação  de fazer,  que  o  princípio  outrora preponderante,  que
considerava a vontade do homem como limite intransponível ao cumprimento das
obrigações de fazer e não fazer, foi substituída pela ideia de que a tutela específica

84 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1.098.028/SP. Relator: Ministro Luiz Fux. Data da Publicação:
DJ 9/2/2010. 

85 BRASIL.  Superior  Tribunal  de  Justiça.  REesp  1.347.726/RS.  Relator:  Ministro  Marco  Buzzi.  Data  da
Publicação: julgado em 27/11/2012.
86 MEDINA, José Miguel Garcia. Breves notas sobre a tutela mandamental e o art. 14, inc. V, e parágrafo
único  do  CPC.  Disponível  em:  http://www.abdpc.org.br/abdpc/artigos/Jos%C3%A9%20Miguel%20Garcia
%20Medina%20-%20formatado.pdf. p. 15. Acesso em 20/10/2014.

87 Colisão com direitos fundamentais do executado ou outras normas fundamentais e aptidão para fazer cumprir 
decisões judiciais que tutelem o direito à saúde . 
88 MEDINA, José Miguel Garcia.  Execução civil: princípios fundamentais. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2002. p. 316-317.
89 MEDINA, José Miguel Garcia.  Execução civil: princípios fundamentais. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2002. p.318.
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não fere a dignidade da pessoa humana. Pelo contrário, pode-se dizer que a tutela
específica realiza-se  de acordo  com a vontade que já havido sido anteriormente
manifestada. 

Em relação à aptidão da medida sob análise para fazer cumprir decisões judiciais

que garantam o direito à saúde, tanto no âmbito privado quanto público, é necessário um

exame mais acurado.

Quando o cumprimento da decisão judicial, que geralmente tem em seu conteúdo

o fornecimento  de leitos  hospitalares,  medicamentos,  exames,  cirurgias,  tratamentos  etc.,

depende de uma conduta do Estado, que atua por meio dos agentes públicos, a doutrina afirma

que a multa coercitiva não possui aptidão para conformar a vontade do ente estatal com o

comando judicial, conforme Sérgio Cruz Arenhart: 90

É sabido  que  um dos  casos  em que a  multa  se  revela  imprestável  como  meio
coercitivo é aquele em que ela é imposta contra o Poder Público. Porque o titular do
cargo  público  não  sofre,  pessoalmente,  cumprir  a  ordem judicial  –  em especial
quando o descumprimento lhe gerar algum benefício (muitas vezes político). 

Outro fator apontado para a ineficácia da medida ante o Poder Público é o fato de

que a execução da multa se dá pelo sistema de precatórios, que, como se sabe, faz com que o

efetivo pagamento da multa só ocorra em momento distante daquele em que é aplicada a

medida coercitiva.91 Sabe-se, também, que pelas peculiaridades já elencadas que envolvem o

direito à saúde, a prestação que o guarnece, se for feita tardiamente, pode representar um dano

irreparável ao titular, e nenhum proveito pode advir do processo.

Em face de tal situação, a doutrina buscou alternativa através de uma teoria que

cogitava a possibilidade de aplicação da multa coercitiva não exatamente ao Poder Público,

mas sim ao agente que tem a incumbência de agir conforme a determinação judicial.92 

Contudo, a mencionada teoria não encontrou amparo na jurisprudência, tendo esta

definido que, pelo agente público não participar da relação processual que gerou a imposição

da  medida  coercitiva,  a  imposição  de  multa  sobre  ele  representaria  violação  do  devido

90 ARENHART, Sérgio Cruz.  A doutrina brasileira da multa coercitiva – três questões ainda polêmicas.
Disponível  em:
http://www.unifafibe.com.br/revistasonline/arquivos/revistajuridicafafibe/sumario/5/14042010171201.pdf.
Acesso 08/10/2014. p. 5
91 GOUVÊA.  Marcos  Maselli.  Direito  ao  fornecimento  estatal  de  medicamentos.  Disponível  em:
http://egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/15709-15710-1-PB.pdf. Acesso 08/10/2014. p 44. 
92 ARENHART, Sérgio Cruz.  A doutrina brasileira da multa coercitiva – três questões ainda polêmicas.
Disponível  em:
http://www.unifafibe.com.br/revistasonline/arquivos/revistajuridicafafibe/sumario/5/14042010171201.pdf.
Acesso 08/10/2014. p. 5
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processo  legal  e  do  contraditório.  Nesse  sentido,  colaciona-se abaixo  julgado  recente  do

Superior Tribunal de Justiça envolvendo o direito à saúde:

ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.  ANTECIPAÇÃO  DOS  EFEITOS
DA TUTELA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONTRA O ESTADO DE SERGIPE
E  A  FUNDAÇÃO  HOSPITALAR  DE  SAÚDE.  FORNECIMENTO  DE
MEDICAMENTOS.  AUSÊNCIA  DE  PREQUESTIONAMENTO  DAS  TESES
VEICULADAS  NO  RECURSO  ESPECIAL.  SÚMULA  211/STJ.  MULTA
PREVISTA NO ART.  461,  §§  4º  E  5º,  DO CPC.  IMPOSIÇÃO AO AGENTE
PÚBLICO QUE  NÃO  FIGUROU  COMO  PARTE  NO  PROCESSO.
IMPOSSIBILIDADE.  AFRONTA  AO  DIREITO  CONSTITUCIONAL  DE
AMPLA DEFESA. –

(...)

 Ainda  que assim não fosse,  o entendimento  exposto  no  acórdão impugnado  se
amolda à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no sentido de que
o agente  público não  pode  ser  pessoalmente  condenado  ao  pagamento
de astreintes se não figurou como parte  na relação processual  em que imposta a
cominação,  sob  pena  de  afronta  ao  direito  constitucional  de  ampla  defesa.

Precedentes. 3 - Recurso especial a que se nega provimento. 93

De fato, aplicar a multa, de imediato, ao agente público representaria uma grave

violação ao devido processo legal e seus princípios corolários, uma vez que se imporia sanção

sem qualquer oportunidade de defesa. De outra forma, caso fosse oportunizado ao agente

defender-se  para  então  utilizar-se  da  medida  coercitiva,  prorrogar-se-ia  o  momento  de

aplicação da medida (constituição de advogado, prazo para a defesa etc.),  o que pode não

interessar para o caso concreto. Ademais, trazer-se-ia ao processo sujeito estranho à relação

jurídica material discutida em juízo, que é entre cidadão e Estado.  

Em seguida,  quando se enfrenta a questão tendo como executado uma pessoa

jurídica de direito privado, um hospital ou plano de saúde, por exemplo, o tema parece tecer

outros contornos. 

Nesse ponto, tem-se em mente que o juiz, a partir das já apontadas diretrizes que

orientam sua atuação quando da utilização dessa medida, deve fixar um valor da multa que

seja capaz de conformar a conduta do executado, mas que não permita que tal medida se

transforme em verdadeira punição, levando-o, por exemplo, à insolvência.

93 BRASIL.  Superior  Tribunal  de Justiça.  REsp  201302214820. Relator: Ministro  Sérgio  Kukina.  Data  da
Publicação: DJ 24/06/2014. 
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Na busca de um valor que se mostre idôneo ante o caso concreto, mas que respeite

a  proporcionalidade,  acredita-se  que  pelo  menos  alguns  fatos  têm  de  ser  levados  em

consideração. 

Em primeiro lugar, informe-se que atualmente somente os grupos de planos de

saúde de assistência médica contam com mais de 50 milhões de usuários no Brasil. Ainda, o

setor de planos privados de saúde, chamado de sistema suplementar, movimentou, em 2013,

uma receita total de mais de 110 bilhões de reais.94 

Ademais,  levantamento efetuado pelo CNJ indica que há pelo menos 240 mil

ações na Justiça relativas ao direito à saúde, onde grande parte envolve planos e seguros de

saúde.95 

Desse  modo,  a  partir  das  informações  apresentadas,  esse  equilíbrio  na  boa

utilização da multa  coercitiva  parece ser  de difícil  obtenção,  quando se trata  do  sistema

privado de saúde. Tal afirmação é resposta ao questionamento: qual será o valor dado à multa

coercitiva capaz de conformar a conduta de um ente que compõe um setor bilionário a um

comando judicial?

Além disso, não se sabe qual o impacto econômico para o setor em decorrência

das milhares de ações que tramitam na Justiça que o envolvem, sendo possível cogitar que o

uso desmedido da multa coercitiva possa comprometer o seu próprio funcionamento.

Nessa linha,  a jurisprudência vem atuando na redução dos valores fixados na

multa coercitiva, sob o fundamento de violação da proporcionalidade:

PROCESSO  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS  MATERIAIS  CUMULADA  COM
COMPESAÇÃO POR DANOS MORAIS. MULTA DO ART. 461, § 4º, DO CPC.
OBRIGAÇÃO DE FAZER.  MANIFESTA  DESPROPORCIONALIDADE.  1.  É
exigível  o  imediato  cumprimento de ordem  judicial  confirmatória,  em  caráter
definitivo, de tutela  antecipada  concedida  para  custeio de tratamento de  saúde.  2.
Muito  embora  a  astreinte  não  deva  ser  reduzida  quando  o  único  obstáculo  ao
cumprimento de determinação  judicial  foi  o  descaso  do  devedor,  sua manifesta
desproporcionalidade, verificada na fixação exagerada do valor diário, impõe sua
redução  e  adequação  a  valores  razoáveis.  3.  Recurso especial  conhecido  e
parcialmente provido96. 

94ANS.  Agência  Nacional  de  Saúde  Suplementar.  Dados  e  indicadores  do  setor. Disponível :
http://www.ans.gov.br/materiais-para-pesquisas/perfil-do-setor/dados-gerais  . Acesso em: 10/10/2014. 
95CNJ. Conselho Nacional de Justiça. Ações contra planos de saúde serão monitoradas pelo CNJ. Disponível
em :   http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/14986-acoes-contra-planos-de-saude-serao-monitoradas-pelo-cnj.
Acesso: 10/10/2014. 
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No entanto, não obstante o que foi acima destacado acerca da aplicação da medida

nas relações  de saúde  privada,  acredita-se que ela  representa  um meio coercitivo  que,  a

depender do caso concreto, pode-se mostrar adequado e efetivo para entregar ao autor a tutela

jurisdicional requerida.

Tal afirmação parte da premissa de que a incidência ou não da multa depende de

uma conduta exclusiva do devedor, nada mais certo do que atribuir também ao devedor a

possibilidade e o dever de evitar a ocorrência de fraudes, até mesmo porque ele seria o mais

prejudicado. Um mecanismo muito eficaz para evitar a ocorrência de fraudes, no tocante à

multa, é o devedor cumprir a obrigação que lhe foi imposta dentro do prazo assinalado para

tanto, pois dessa forma, nem haveria que se falar em aplicação da multa.

Além disso, a jurisprudência registra em seu histórico casos de sucesso no intento

de impelir grandes grupos econômicos a cumprir decisões judiciais através do uso da multa

coercitiva.97

Contudo,  por  tudo  que  fora  exposto,  o  mesmo não  pode  se  dizer  acerca  da

utilização da medida nos processos em que o Poder Público figura como parte. 

O juiz tem de encontrar a medida executiva que seja capaz de tutelar o direito

levado a juízo, impelindo o executado ao cumprimento da obrigação. Isto é, à luz do caso

concreto, o juiz tem de descobrir qual a medida adequada àquela situação concreta, e, como

visto, a medida adequada é aquela que se mostra efetiva.98 

96 BRASIL.  Superior Tribunal de Justiça.  REsp  200900460522. Relator: Ministra  Nancy Andrighi.  Data da
Publicação: DJ 05/06/2013.
97BRASIL. STJ.  Astreintes:  multas diárias forçam partes a respeitar decisões judiciais. Disponível  em :
http://stj.jus.br/portal_stj/publicacao/engine.wsp?tmp.area=398&tmp.texto=100186. Acesso em 10/10/2014. 
98 Traz-se46 à tona novamente a lição de Luiz Guilherme Marinoni:  “Para resumir, basta evidenciar que há
direito  fundamental  à  tutela  jurisdicional  efetiva, tempestiva  e,  quando  houver  necessidade,  preventiva  A
compreensão desse direito depende da adequação da técnica processual aos direitos, ou melhor, da visualização
da técnica processual a partir das necessidades do direito material.  Se a efetividade (em sentido lato) requer
adequação e a adequação deve trazer efetividade, o certo é que os dois conceitos podem ser decompostos para
melhor explicar a necessidade de adequação da técnica às diferentes situações de direito substancial. Pensando-
se a partir  daí fica mais fácil  visualizar a técnica efetiva,  contribuindo-se para sua otimização e para que a
efetividade  ocorra  do  modo  menos  gravoso  ao  réu.”.  MARINONI,  Luiz  Guilherme.  Direito  à  Tutela
Jurisdicional  Efetiva  na  Perspectiva  dos  Direitos  Fundamentais. Disponível  em:
http://www.ensinosuperior.org.br/atividades_complementares/direito/docs2012/5e7/TUTELA.pdf. p. 12.
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Acredita-se que, nas demandas que envolvam o Poder Público, como responsável

por assegurar  o  direito  à saúde levado a juízo,  a multa coercitiva  não dispõe da aptidão

necessária para atender aos fins pretendidos pela tutela executiva. 

Desse modo, caso esse prognóstico se confirme no caso concreto, é imperioso

concluir que deve o magistrado se valer das outras medidas executivas postas à sua disposição

pelo  ordenamento  jurídico,  a  fim  obter  a  conduta  do Poder  Público  necessária  ao

cumprimento do comando judicial exarado.   

4.2 SEQUESTRO OU BLOQUEIO DE BENS OU VALORES

Na sequência do estudo, analisa-se o sequestro ou bloqueio de bens ou valores

como medida executiva decorrentes do art. 461, §5 do Código de Processo Civil. A medida

aqui examinada vem sendo chamada com ambos os nomes. 

Ainda, assente-se que tal medida vem sendo muito utilizadas na praxe judiciária

na busca pela efetivação de decisões judiciais que tutelem o direito à saúde, sobretudo em

face da Fazenda Pública.

 O tema gera mais discussão quando a medida é utilizada justamente contra o

Poder Público, uma vez que sua aplicação em face de entes privados não possui qualquer

especificidade que embarace a utilização do sequestro ou bloqueio pelo Código de Processo

Civil. 

Em seguida, é necessário distinguir o sequestro cautelar da medida de execução

indireta que se propõe analisar.

Inicialmente,  conceituando  o  sequestro  cautelar,  Marcus  Vinicius  Rios

Gonçalves:99

O sequestro não tem relação com uma divida em dinheiro. Sua finalidade é preservar
um ou alguns bens determinados e específicos, sobre os quais recaia o litígio, e que
estejam  em risco.  Apreende-se  um  bem determinado,  que  é  ou  será  objeto  de
demanda judicial, a fim de resguardar a sua entrega ao vencedor. 

Observe-se que o sequestro cautelar  está previsto como procedimento cautelar

típico no Capítulo II do Livro III do CPC, nos artigos 822 e seguintes.100    

99 GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Novo curso de processo civil: execução e processo cautelar. Volume
3. 5.ed. São Paulo Saraiva, 2012. p. 295. 
100 BRASIL. Código de Processo Civil (1973). Código de Processo Civil: Lei nº 5.869 de 11 de Janeiro de 1973.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5869compilada.htm. 
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No entanto, a medida executiva que aqui se analisa “trata-se não de um sequestro

com finalidade cautelar, mas sim de um ato de constrição do patrimônio do devedor destinado

a, criando-lhe embaraço, induzi-lo a cumprir a obrigação.”.101

Nesse sentido, a jurisprudência entende que tal medida decorre do art.  461 do

CPC e está à disposição do juiz como ferramenta de efetivação de decisões judiciais que

consignem  obrigações  de  fazer,  conforme  julgados  destacados  do  Superior  Tribunal  de

Justiça:

EMEN: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL
NO  RECURSO  EM  MANDADO DE SEGURANÇA.  ART.  461  DO  CPC.
MEDIDAS  EXCEPCIONAIS.  AUSÊNCIA DEJUSTIFICADO
RECEIO DE INEFICÁCIA DA ORDEM MANDAMENTAL. 1. Dispõe o art. 461
do  Código de Processo  Civil  que,  na  ação  que  tenha  por  objeto  o
cumprimento de obrigação defazer,  o  juiz  poderá  aplicar  multa  diária  ou mesmo
determinar  o  bloqueio de  bens para  assegurar  o  resultado  prático  equivalente  ao
adimplemento da tutela concedida. 2. Nesse sentido, este Superior Tribunal, sob o
regime  do  art.  543  -C  do  CPC,  entendeu  que,  "tratando-
se de fornecimento de medicamentos,  cabe  ao  Juiz  adotar  medidas  eficazes  à
efetivação  de suas  decisões,  podendo,  se  necessário,  determinar  até  mesmo,
o sequestro  de valores do devedor (bloqueio),  segundo o seu prudente arbítrio,  e
sempre  com  adequada  fundamentação"  (REsp  1.069.810/RS,  Rel.  Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 6/11/2013).  (...).102 

.EMEN:  PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DIVERGÊNCIA  EM
RECURSO  ESPECIAL.  FORNECIMENTO  DE MEDICAMENTOS PELO
ESTADO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL DE ANTECIPAÇÃO
DE TUTELA. BLOQUEIO DE  VERBAS  PÚBLICAS.  MEDIDA  EXECUTIVA.
POSSIBILIDADE, IN CASU. PEQUENO VALOR.  ART. 461, § 5.º,  DO CPC.
ROL EXEMPLIFICATIVO DE MEDIDAS. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À
SAÚDE,  À  VIDA  E  À  DIGNIDADE  DA  PESSOA  HUMANA.  PRIMAZIA
SOBRE  PRINCÍPIOS  DE  DIREITO  FINANCEIRO  E  ADMINISTRATIVO.
DISSENSO  JURISPRUDENCIAL  SUPERADO.  SÚMULA  168/STJ.
INCIDÊNCIA. 1. É cediço na Corte que: "Não cabem embargos de divergência,
quando  a  jurisprudência  do  Tribunal  se  firmou  no  mesmo  sentido  do  acórdão
embargado."  (Súmula  n.º  168/STJ).  2.  Recurso  de embargos de divergência  que
encerra questão referente à possibilidade de o julgador determinar,  em ação que
tenha  por  objeto  a  obrigação de  fornecer medicamentos à  pessoa hipossuficiente
acometida de osteoporose, medidas executivas assecuratórias ao cumprimento de
decisão judicial  antecipatória dos efeitos da tutela proferida em desfavor de ente
estatal, que resultem no bloqueio ou seqüestro de verbas deste depositadas em conta
corrente. 3. Depreende-se do art. 461, § 5.º do CPC, que o legislador, ao possibilitar
ao juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas assecuratórias como a
"imposição de multa por tempo de atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas e
coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva, se necessário com
requisição de força policial", não o fez de forma taxativa, mas sim exemplificativa,
pelo  que,  in  casu,  o seqüestro ou bloqueio da  verba  necessária  à  aquisição

101 GUERRA, Marcelo Lima. Execução Indireta. 1 ed., 2. tir. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999 p.
242. 
102BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AROMS 201304077536. Relator: OG Fernandes. Data da Publicação:
DJ 25/06/2014.
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dos medicamentos objetos da tutela deferida, providência excepcional adotada em
face da urgência e imprescindibilidade da prestação dos mesmos, revela-se medida
legítima, válida e razoável (Precedentes: AgRg no AG n.º 738.560/RS, Rel. Min.
José Delgado, DJU de 22/05/2006; AgRg no AG n.º 750.966/RS, Rel. Min. Castro
Meira,  DJU de  19/05/2006;  AgRg  no  AG n.º  734.806/RS,  Rel.  Min.  Francisco
Peçanha Martins, DJU de 11/05/2006; e AgRg no REsp n.º 795.921/RS, Segunda
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJU de 03/05/2006). (...). 103 

O principal ponto que envolve a medida ora estudada é: pode o juiz, sem previsão

legal  expressa  no  art.  461,  §5  da  CPC,  determinar  o bloqueio  de  verbas  públicas  para

pagamento e fornecimento de medicamentos, tratamentos, internações ou qualquer ação de

saúde à pessoa cujo direito à saúde está sob tutela? 

Registre-se, ainda, que o pagamento mencionado se faz com a determinação do

bloqueio ou sequestro dos valores, na conta do ente público, e sua imediata liberação para que

o indivíduo possa adquirir a medicação de que necessita.104

A partir da questão acima, a medida será analisada à luz dos prismas teóricos que

conduzem o capítulo. 

O bloqueio ou sequestro judicial de verbas públicas como medida apta a efetivar o

direito à saúde no caso concreto e amparar o indivíduo com a prestação material  de que

necessita é aceito pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

De  acordo  com  a  fundamentação  proferida  em  alguns  julgados  do  Tribunal

Superior105, o bloqueio de valores para aquisição de medicamentos, instrumento utilizado de

forma extraordinária para compelir o Estado a efetuar o gasto do dinheiro público sem que

haja previsão orçamentária, não fere dispositivos constitucionais orçamentários (artigo 167 e

incisos), uma vez que o direito fundamental à saúde, assegurado no artigo 196, da CF, imputa

aos entes estatais o dever de promoção, proteção e recuperação da saúde dos indivíduos.

Ademais,  no  REsp  200801389284,   também  no  tocante  ao  confronto  com  a

impenhorabilidade dos bens públicos, o Superior Tribunal de Justiça assentou: 

É  possível  ao  julgador  determinar  o  bloqueio de verba  pública  para  garantir  o
cumprimento  da  obrigação  do  Poder  Público de fornecer  medicamentos  para
portadores de doença grave, havendo nos autos comprovação de que o Estado não
esteja cumprindo essa obrigação, sobretudo quando a desídia do ente estatal implicar

103 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AeREsp 200600890202. Relator: Luiz Fux. Data da Publicação: DJE
30/10/2006.
104  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 890441 RS 2006/0211512-4, Relator: Ministro José Delgado,
Data de Publicação: DJE 02/04/2007
105 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 200801389284. Relator: Napoleão Nunes Maia Filho. Data de
Publicação: DJE 06/11/2013;  BRASIL.  Superior Tribunal  de Justiça.  AeREsp 200600890202.  Relator: Luiz
Fux. Data de Publicação: DJE 30/10/2006; BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 1033825 RS 2008/0039729-
1. Relator: Herman Benjamin. Data de Publicação: DJE 19/12/2008;
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grave  lesão à  saúde ou mesmo  risco à vida  do  paciente.  Isso  porque,  diante  das
circunstâncias do caso concreto, cabe ao magistrado aferir o modo mais adequado
para tornar efetiva a tutela, tendo em vista o fim da norma. Não se deve olvidar,
também, a prevalência  da  tutela  ao direito subjetivo à  saúde sobre  o  interesse
público, que, no caso, consubstancia-se na preservação da saúde em detrimento dos
princípios  do Direito Financeiro  ou  Administrativo.  Deve-se  concluir  que, em
situações de inconciliável  conflito  entre  o direito fundamental à  saúde e  o
da impenhorabilidade dos recursos da Fazenda Pública, prevalece o primeiro sobre o
segundo.106

Isto é, em que pese o inegável confronto entre a utilização da medida em destaque

com  princípios  do  Direito  Financeiro  e  Administrativo,  a  jurisprudência  inclina-se  para

possibilidade de sua mitigação em detrimento do direito à saúde. 

Informe-se que a medida não está imune a críticas,107 exatamente em decorrência

do relevo das normas jurídicas com as quais contrasta. 

Todavia, acerca da utilização da medida como forma de efetivação das decisões

judiciais que garantam o direito à saúde,  pela análise dos julgados apontados,  é possível

concluir que ela representa um importante instrumento na obtenção de tal escopo. Assim é

pela possibilidade de  determinação do bloqueio ou sequestro dos valores, na conta do ente

público, e sua imediata liberação para que o indivíduo possa arcar com as prestações das quais

necessita. 

Ademais, o bloqueio ou sequestro de bens público tem sido considerado medida

menos gravosa do que a própria aplicação da multa coercitiva, conforme julgado do Tribunal

Superior:

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO  –  FORNECIMENTO  DE
MEDICAMENTOS –  SUBSTITUIÇÃO  POR MEDIDA MENOS ONEROSA –
ART. 461, § 5º, DO CPC – BLOQUEIO DE VALORES PARA ASSEGURAR O
CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE. 1. O bloqueio
de  valores  na  conta  corrente  do  Estado,  embora  possa  parecer  mais  rigoroso,
apresenta-se como medida menos onerosa do que a imposição da multa diária. 2. A
maioria dos componentes da Primeira Seção tem considerado possível a concessão
de tutela específica para determinar o bloqueio de valores em contas públicas a fim
de garantir o custeio de tratamento médico indispensável, como meio de concretizar
o princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde. 3. Recurso
especial não provido108.

Contudo, é evidente que o fato de uma medida ser mais ou menos gravosa tem,

naturalmente, um caráter subjetivo.

106 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça.  REsp 200801389284.  Relator: Napoleão Nunes Maia Filho.  DJE
DATA:  06/11/2013. 
107 NUNES, António José Avelãs.  Os tribunais e o direito à saúde. Antônio José Avelãs Nunes, Fernando
Facury Scaff. – Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011. p. 34-35. 

108BRASIL.  Superior Tribunal de Justiça.  REsp 868039/RS,  Relator: Ministra ELIANA CALMON,  Data de
Publicação: DJE 27/05/2008. 
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Dessa  forma,  consigna-se  que  o  bloqueio  ou  sequestro  de  valores  públicos

representa medida apta a auxiliar  o juiz na busca da efetivação de decisões judiciais que

garantam o direito à saúde, não obstante sua colisão com princípios fundamentais do sistema,

como a impenhorabilidade de bens públicos. Assim, caberá ao juiz, à luz do caso concreto,

realizar a ponderação que se mostre mais adequada, sabendo, no entanto, que a jurisprudência

é amplamente favorável à satisfação do direito à saúde em detrimento dos demais princípios

referentes à Administração Pública. 

4.3 PRISÃO POR CRIME DE DESOBEDIÊNCIA OU PREVARICAÇ ÃO

A última medida a ser analisada neste capítulo é a ameaça de prisão por crime de

desobediência ou prevaricação ao cumprimento de uma decisão judicial que tutela o direito à

saúde. 

Definindo o instituto José Miguel Garcia Medina:109

Nos sistemas  jurídicos  de  common  law predomina  a  orientação  de  que  o  não-
cumprimento do determinado em decisão judicial caracteriza  contempt of court. O
fundamento de tal orientação está em que a Jurisdição, se não tivesse poder de fazer
respeitar  suas  decisões,  seria  atividade  jurisdicional  na  forma,  mas  careceria  de
substância. (grifos no original)

Dessa forma, a possibilidade de prisão por descumprimento decorreria da própria

imperatividade da jurisdição. 

Por isso, esclareça-se que não se trata da prisão civil por dívida prevista no art. 5º,

inc. LXVII da Constituição110, a espécie de prisão que se analisa decorre de desobediência à

ordem judicial. Isto é, está-se diante de sanção oriunda de ocorrência de um ilícito penal,

109 MEDINA, José Miguel Garcia.  Execução civil:  princípios fundamentais. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2002. p. 337. 
110 LXVII  -  não  haverá  prisão  civil  por  dívida,  salvo  a do  responsável  pelo  inadimplemento  voluntário  e
inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel.  BRASIL. Constituição (1988).  Constituição da
República  Federativa  do  Brasil:  promulgada  em  5  de  outubro  de  1988.  Disponível  em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso: 12/10/2014.
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prevista no art. 330, no caso de particular, ou art. 319, no caso de funcionário público, ambos

do Código Penal.111

Observe-se que a prisão em destaque não é medida executiva decorrente do art.

461,  §5,  do  CPC.  Na  verdade,  a  utilização  da  medida de  ameaça  de  prisão  por

descumprimento de ordem judicial está ligada à natureza da decisão que tutela o direito à

saúde – de natureza mandamental, ligadas às obrigações de fazer e não fazer – como visto

alhures.  Assim,  comentando  as  consequências  decorrentes  do  descumprimento  de  um

comando mandamental, Osmar Vieira da Silva:112 

Não cumprir um provimento mandamental,  no entanto, é “desobedecer” – e toda
desobediência a atos estatais comporta a reação da ordem jurídica e dos agentes do
poder público (no caso, o Estado-Juiz), seja no sentido de punir o infrator, seja para
coagi-lo legitimamente a cumprir.

 Dessa forma, é tradicional a concepção na doutrina de que o descumprimento de

decisões  judiciais  mandamentais,  finais  ou  interlocutórias,  tipificaria  os  crimes  de

desobediência ou de prevaricação, a depender de o agente responsável ser, respectivamente,

um particular ou um agente público.113

Ademais,  é  importante  destacar  que  o  juiz  cível  não tem  competência  para

decretar a ameaça de prisão por descumprimento de ordem judicial. Dessa forma, caso não

atendido o comando judicial, deve o magistrado remeter cópias do processo ao Ministério

Público  para  que  este  para  apure  eventual  ocorrência  de  crime  de  desobediência  ou

prevaricação.114  

A medida em destaque vem recebendo análise da doutrina115, bem como amparo

da jurisprudência nas situações quem envolvem a tutela do direito à saúde. 

111 Art. 319 - Retardar ou deixar de praticar ,  indevidamente,  ato  de  ofício,  ou  praticá-lo  contra  disposição
expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal: Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa;
Art. 330 - Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de quinze dias a seis meses, e
multa.  BRASIL.  Código  Penal  (1940).  Código  Penal:  Decreto-Lei  nº  2.848,  de  7  de  dezembro  de  1940
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848.htm. Acesso: 12/10/2014. 

112 SILVA,  Osmar  Vieira  da. O  CONTEMPT OF  COURT (desacato  à  ordem judicial)  NO BRASIL .
Disponível em: http://web.unifil.br/docs/juridica/04/Revista%20Juridica_04-7.pdf. Acesso em 12/10/2014. p. 6 e
7.
113 VENTURI,  Elton.  Da  prisão  como  instrumento  coercitivo  para  cumprimento  de  provimentos
jurisdicionais:  por  uma  releitura  da  prisão  civil  por  inadimplemento  de  dever  alimentar.  Disponível:
http://www.academia.edu/238082/DA_PRISAO_COMO_INSTRUMENTO_COERCITIVO_PARA_O_CUMP
RIMENTO_DE_PROVIMENTOS_JUDICIAIS_POR_UMA_RELEITURA_DA_PRISAO_CIVIL_POR_INAD
IMPLEMENTO_DE_DEVER_ALIMENTAR. Acesso em: 12/10/2014.  p. 7. 
114 BRASIL.  Superior  Tribunal  de  Justiça.  RESP  201202741369.  Relator:  Humberto  Martins.  Data  de
Publicação: DJE 18/03/2013. 
115 GOUVÊA.  Marcos  Maselli.  Direito  ao  fornecimento  estatal  de  medicamentos.  Disponível  em:
http://egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/15709-15710-1-PB.pdf. Acesso 08/10/2014. p.49-50. 
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Abaixo, destacam-se julgados referentes a agentes públicos e particulares, onde

lhes foi aplicada a medida em questão.

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
MEDICAMENTOS. NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM. ENVIO DOS AUTOS
À  PROMOTORIA  CRIMINAL.  CRIME  DE  DESOBEDIÊNCIA.
POSSIBILIDADE. COBRANÇA DA MULTA FIXADA. DESNECESSIDADE. I.
Restando  devidamente  comprovado  nos  autos  a  morosidade  do  Agravante  para
cumprimento da ordem judicial  de entrega de medicamento,  correto o envio dos
autos  à  Promotoria  Criminal  para  apuração  de  crime  de  desobediência.  II.  É
desnecessária a cobrança da multa fixada pelo descumprimento da ordem judicial já
que, sendo constatado o crime de desobediência, as penalidades a ele impostas são
bem mais severas.116

AGRAVO INOMINADO no AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE
FAZER.  MEDICAMENTOS.  DECISÃO  MONOCRÁTICA  QUE  negou
seguimento ao recurso, mantendo a decisão agravada que concedeu antecipação de
tutela, determinando que a parte ré providencie, em 05 (cinco) dias) a realização do
exame de Ressonância Nuclear Magnética, no intuito de averiguação de seu estado
clínico,  para posterior  tratamento  de moléstia  da qual  sofre,  além de fixação de
multa pessoal de 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, a incidir
sobre o patrimônio pessoal do Sr. Presidente da Fundação Municipal de Saúde e do
Sr. Prefeito.  (...) Descumprida a ordem judicial de entrega de medicamentos serão
ordenadas as seguintes providências: (a) busca e apreensão; (b) multa pessoal da
autoridade  responsável  pelo  cumprimento  da  obrigação,  nos  termos  do  art.  14,
parágrafo  único,  do  Código  de  Processo  Civil;  (c)  extração  de  peças  para  o
Ministério Público, pelo crime, em tese, de prevaricação, sem prejuízo da apuração
de possível  prática de ato de improbidade administrativa.¿ -  É facultado ao juiz
conceder  a  antecipação  dos  efeitos  da  tutela,  impondo  multa  única  e  pessoal  à
Fundação Municipal de Saúde de Petrópolis e do Sr. Prefeito para o caso de efetivo
descumprimento da ordem judicial. - Precedentes jurisprudenciais desta E. Câmara e
do Tribunal. - Manutenção da decisão recorrida - IMPROVIMENTO AO AGRAVO
INOMINADO. 117

Agora, analisa-se a medida a partir do seu conflito com direitos fundamentais do

executado ou normas jurídicas  do sistema,  bem como sua aptidão para  fazer  cumprir  as

decisões que a utilizam como medida de coerção. 

Acerca da colisão da medida com direitos fundamentais do executado, de plano,

percebe-se  que  ela  representa  uma  ameaça  à  liberdade  do  seu  destinatário.  No  entanto,

conforme visto, a ameaça de prisão é consequência de um ilícito penal cometido por parte

daquele que descumpriu a ordem judicial. Isto é, a imposição de prisão por descumprimento

de decisão judicial é mero exercício do ius puniendi118 de titularidade do Estado. 

116 BRASIL. Tribunal de Justiça de Minas Gerais - AI: 10702120255055001 MG , Relator: Washington Ferreira,
Data de Julgamento: 21/05/2013, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: DJE 24/05/2013
117 BRASIL.  Tribunal  de  Justiça  do  Rio  de  Janeiro.  AI:  00036110520138190000  RJ  0003611-
05.2013.8.19.0000, Relator: Desembargador Sidney Hartung Buarque - Data de Julgamento: 12/06/2013, Quarta
Câmera Cível, Data de Publicação: DJE 09/12/2013. 
118 Definindo o ius puniendi, Cezar Roberto Bitencourt: “Por sua vez, o Direito Penal Subjetivo emerge do bojo
do  próprio  Direito  Penal  Objetivo,  constituindo-se  no  ius  puniendi,  cuja  titularidade exclusiva  pertence  ao
Estado, soberanamente,  como manifestação do seu  poder de império.”  (grifos  no original).  BITENCOURT,
Cezar Roberto. Tratado de direito penal, volume 1: parte geral. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 5. 

47



48

Em relação à sua idoneidade em coagir os seus destinatários ao cumprimento dos

julgados que contém prestações relativas ao direito à saúde, cabem algumas considerações.

 Primeiramente, de acordo com o que já fora exposto, não é permitido ao juiz cível

que atua no processo de tutela do direito à saúde decretar a ameaça de prisão, devendo esta ser

feita por juiz penal, no bojo de processo autônomo.119 Tal realidade, inegavelmente, tolhe a

rapidez na sua aplicação. 

Ainda, tanto o delito de prevaricação - pena de detenção, de três meses a um ano,

e multa – quanto o de desobediência - pena de detenção, de quinze dias a seis meses, e multa

– são qualificados como crimes de menor potencial ofensivo, sujeitos à Lei nº 9.099/95 e ao

instituto da transação penal120 (art. 69 da Lei 9.099/95), bem como são passíveis de aplicação

da suspensão condicional do processo121 (art.  89 da Lei  9.099/95), desde que presentes os

requisitos necessários à aplicação de ambos.

Uma análise dos referidos institutos fugiria aos objetivos do presente trabalho,

cabendo  apenas  informar  que  ambos  visam,  justamente,  afastar  a  aplicação  de  penas

restritivas de liberdade como consequência do cometimento de ilícitos penais, pondo termo ou

suspendendo os processos que lhes veiculam. Nesse sentido, dispõe Cezar Roberto Bitencourt

acerca da transação penal e da suspensão condicional do processo que “os dois institutos têm

o mesmo objetivo prioritário:  evitar  o encarceramento,  com seus consequentes e nefastos

efeitos criminógenos.”. 122

119 BRASIL.  Tribunal  Regional  da  2ª  Região.  AG  200802010148699
AG - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 169543. Relator: Desembargador Federal Celso Raldênio Bonifácio
Costa. Data da Publicação: DJE 03/03/2009. 

120Art. 60.  O Juizado Especial Criminal, provido por juízes togados ou togados e leigos, tem competência para a
conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras
de conexão e continência.; Art. 61.  Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos
desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos,
cumulada ou não com multa. BRASIL. Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais (1995). Dispõe sobre os
Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá outras providências: Lei nº 9.099 de 26 de Setembro de 1995.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9099.htm. Acesso em: 13/10/2014. 

121   Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por
esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro
anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes
os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena.  BRASIL.  Lei dos Juizados Especiais
Cíveis e Criminais (1995). Dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá outras providências:
Lei nº 9.099 de 26 de Setembro de 1995.  Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9099.htm.
Acesso em: 13/10/2014
122 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal, volume 1: parte geral. 14. ed. São Paulo: Saraiva,
2009. p. 670. 
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Por conseguinte, não obstante a profícua aplicação dos mencionados institutos na

seara penal, quanto à utilização da ameaça de prisão por descumprimento de ordens judiciais,

é  evidente  que  resta  mitigado  o  caráter  coercitivo  dessa  medida,  uma  vez  afastada  a

possibilidade de encarceramento.

Além  disso,  a  doutrina  afasta  a  possibilidade  de  prisão  em  flagrante  em

decorrência do cometimento de tal ilícito penal, reforçando a ideia de que a medida carece de

coercibilidade. Nesse sentido, Sérgio Cruz Arenhart:123 

Realmente, na atualidade, é quase inviável obter a prisão em flagrante pelos delitos
que têm por finalidade a proteção das decisões judiciais. É que, em razão da pena
imposta  a tais  ilícitos,  estão eles sujeitos  ao regime dos Juizados Especiais.  No
procedimento previsto para tais infrações (designados de menor potencial ofensivo)
prevê a lei que, se o réu comprometer-se a comparecer à audiência, por termo nos
autos, não poderá ser ele preso em flagrante. É o que prevê o art. 69, parágrafo
único, da Lei n 9.099/95 (com a redação que lhe deu a Lei n. 10.455/02.:“Parágrafo
único.  Ao  autor  do  fato  que,  após  a  lavratura  do  termo,  for  imediatamente
encaminhado ao juizado ou assumir  o compromisso de a ele comparecer, não se
imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança. Em caso de violência doméstica,
o juiz poderá determinar, como medida de cautela, seu afastamento do lar, domicílio
ou local de convivência com a vítima.”. 

Desse  modo,  constata-se  que  a  ameaça  de  prisão  por  desobediência  ou

prevaricação pode carecer da coercibilidade pretendida, tendo como possível consequência a

ineficácia do processo judicial utilizado como instrumento de tutela do direito à saúde. 

Sendo assim, na mesma senda do que já se afirmou, deverá o juiz, imbuído do

poder geral de efetivação, perquirir a medida executiva que se mostre adequada e eficaz à

tutela do direito levado a juízo.

123 ARENHART,  Sérgio  Cruz.  A  prisão  civil  como  meio  coercitivo.  Disponível  em:
https://www.academia.edu/214441/A_PRISAO_CIVIL_COMO_MEIO_COERCITIVO.  p.  6.  Acesso  em
20/10/2014. 
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5.  (IM)POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA PRISÃO CIVIL COMO MEDIDA

EXECUTIVA INDIRETA.  

Este  capítulo  investiga  se  no  ordenamento  jurídico  brasileiro  está  prevista  a

possibilidade de utilização da prisão civil como medida de execução indireta decorrente do

art. 461, §5 do Código de Processo Civil. 

O questionamento é pertinente pelo fato de que o mencionado dispositivo legal

prevê de forma exemplificativa as medidas executivas postas à disposição do juiz na busca de

efetivar  as  decisões  judiciais  que  consignem  obrigações  de  fazer  ou  não  fazer  por  ele

prolatadas. 

Desse  modo,  pelo  caráter  aberto  do  enunciado  normativo  em  questão,  cabe

precisamente aos aplicadores do direito discutir se ele possibilita ou não a utilização da prisão

civil como medida executiva.

Inicialmente, relembre-se qual o papel do texto legal expresso no art. 461, §5 do

CPC:124 determinar que dispõe o juiz de medidas coercitivas que serão utilizadas na efetivação

de decisões judiciais que encerrem obrigações de fazer ou não fazer. 

Pela  forma  como  é  composto  este  enunciado  normativo,  utilizando-se  de

expressões abertas, a exemplo de “medidas necessárias” e “tais como”, é inegável que aqui o

legislador cedeu grande liberdade criativa ao juiz no uso das referidas medidas executivas. No

entanto, observe-se que o juiz, ao interpretar o texto legal, não está autorizado a extrair dele

qualquer medida executiva. Ao fazê-lo, o magistrado deve confrontá-la com sistema jurídico,

sobretudo com a Constituição Federal. 

Nesse sentido, comentando o comportamento do juiz perante o art. 461, §5 do

CPC, Marcelo Lima Guerra:125

Aqui  abre-se  ,  realmente,  grande  espaço  para  a  criatividade  judicial.  Repita-se,
contudo, que tal espaço não propicia, por si só, que arbitrariedades sejam cometidas.

124 § 5o 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, tais como a imposição de multa por tempo de
atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade
nociva, se necessário com requisição de força policial.  BRASIL. Código de Processo Civil (1973).  Código de
Processo  Civil:  Lei  nº  5.869  de  11  de  Janeiro  de  1973.   Disponível  em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5869compilada.htm. 
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É que o juiz deve efetivar sua opção por uma determinada medida coercitiva, mesmo
que é formada por ele mesmo, à luz dos limites impostos pela natureza e função de
tais medidas, assim como aquelas garantias processuais asseguradas ao devedor e,
acima  de  tudo,  o  Estado  Democrático  de  Direito  em que  se  deve  preservar  a
dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III). 

  

Fazendo esse confronto da prisão civil, como medida decorrente do art. 461, §5 do

CPC, com os limites impostos ao juiz pelo sistema jurídico, o primeiro ponto que deve ser

enfrentado é o que dispõe a Constituição Federal acerca da medida. 

O texto constitucional enuncia em seu art. 5º, LXVII que “não haverá prisão civil

por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação

alimentícia e a do depositário infiel;”126. 

A  partir  da  análise  do  trecho  legal,  duas  interpretações  possíveis  podem  ser

extraídas. A primeira enuncia que o termo “dívida” deve ser entendido restritivamente, isto é,

como obrigação pecuniária, e permite, portanto, interpretar a vedação constitucional como

restrita  a essa modalidade de obrigações.  A outra,  que toma o termo em sentido amplo,

informa que ele deve ser interpretado como obrigação civil,  ampliando assim a proibição

constitucional, entendendo-se que somente caberia a prisão civil nas exceções expressas no

artigo.127

Informe-se que há doutrina tendente a ambas as interpretações. 

Alguns dos que rechaçam a possibilidade de utilização da medida de prisão civil

como meio de coerção decorrente do art. 461, §5 do CPC afirmam que sua aplicação é vedada

pela  Constituição,  uma vez  que  ela  mesma  apontou  as hipóteses  em que  poderia  haver

exceção128 (atualmente,  o STF apenas  aceita a prisão civil  por  dívida alimentar).129Ainda,

adotando a acepção ampliativa do termo “dívida” previsto no  art.  5º,  LXVII  da CF, José

Miguel Garcia Medina.130 

125 GUERRA, Marcelo Lima. Execução Indireta. 1 ed., 2. tir. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999. p.
241. 
126 BRASIL.  Constituição (1988).  Constituição da República  Federativa  do Brasil:  promulgada em 5 de
outubro de 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm.

127 GUERRA, Marcelo Lima. Execução Indireta. 1 ed., 2. tir. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999. p.
244.
128 TALAMINI. Eduardo.  Tutela relativa aos deveres de fazer e não fazer e sua extensão aos deveres de
entrega de coisa (CPC. Arts. 461 e 461-A; CDC, Art. 84).  2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais 2003. p.
302. 
129 Súmula  Vinculante  25:  É ilícita  a  prisão civil  de depositário  infiel,  qualquer  que  seja a modalidade de
depósito. 
130 MEDINA, José Miguel Garcia.  Execução civil:  princípios fundamentais. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2002. p. 336
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A jurisprudência também não vem acolhendo o uso da prisão civil como medida

válida de buscar a efetivação de decisões que contenham obrigações de fazer ou não fazer,

afetas ou não ao direito à saúde. Nesse sentido:

AGRAVO  DE INSTRUMENTO.  DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO  DE
FAZER DETERMINADA PELO JUIZ. PEDIDO DE PRISÃO DO GERENTE DA
RÉ.  IMPOSSIBILIDADE.  AUSÊNCIA  DE  PREVISÃO  CONSTITUCIONAL.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Pedido de prisão do gerente da ré (pessoa jurídica),
fundado no descumprimento de obrigação de fazer. Indeferimento. Manutenção. 2.
Ausência de autorização constitucional.  Obrigação de natureza civil.  3.  Eventual
prática de crime que deverá ser apurada pelas vias adequadas. 4. Pedido de bloqueio
de contas que não foi objeto da decisão agravada. Impossibilidade de análise, sob
pena de supressão de instância. 5. Agravo de instrumento não provido.131

EMEN:  HABEAS  CORPUS. PRISÃO FUNDADA  EM  DESCUMPRIMENTO
DE ORDEM JUDICIAL (LIMINAR EM AÇÃO CAUTELAR DETERMINANDO
O  FORNECIMENTO  DE  PRODUTOS).  ILEGALIDADE. A  prisão  civil,  pela
vigente  ordem  constitucional (art.  5º,  LXVII),  está  circunscrita  aos  casos  de
depositário infiel e do devedor de pensão alimentícia, ao que não se ajusta a hipótese
dos autos. Não sendo caso de depositário infiel ou de devedor de alimentos, não tem
o juiz poderes para, no exercício da jurisdição civil,  decretar ou ordenar a prisão de
quem quer que seja (HC 6812/CE, DJ 27/04/1998, Relator Ministro FERNANDO
GONÇALVES;  HC 4031/DF,  DJ 26/02/1996, Relator Ministro JOSÉ DANTAS;
HC 4030/SP, DJ 26/02/1996, Relator Ministro ASSIS TOLEDO; HC 2737/AL, DJ
10/10/1994, Relator Ministro EDSON VIDIGAL; RESP 21021/GO, DJ 17/08/1992,
Relator Ministro ASSIS TOLEDO).132

No entanto, há também profícua parcela da doutrina que defende que o sistema

jurídico autoriza o juiz a utilizar a prisão civil como medida coercitiva da vontade do devedor.

Como exemplo, temos Fredie Diddier, Leonardo José Carneiro da Cunha, Paulo Sarna Braga,

Rafael  Oliveira133,  Luiz  Guilherme Marinoni134,  Sérgio  Cruz  Arenhart135 e  Marcelo  Lima

Guerra.136 

A partir daqui, examina-se os argumentos utilizados pelos referidos autores na

defesa da utilização prisão civil  como medida executiva, enfrentando-se, ainda, os demais

131 BRASIL.  TJ-SP  -  AI:  20715636920138260000 - SP  2071563-69.2013.8.26.0000,  Relator:  Alexandre
Lazzarini, 9ª Câmara de Direito Privado - Data de Publicação: DJE. 11/03/2014.
132 BRASIL. STJ. HC 199900006976- HC - HABEAS CORPUS – 8428, Relator: César Asfor Rocha - Quarta
Turma – Data da Publicação: DJ 21/06/1999.
133 DIDIER JR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. et al.  Curso de Direito Processual: 4ª ed. Salvador:
JusPODIVM, 2012, v.5. p. 471. 

134 MARINONI,  Luiz  Guilherme.  Direito  à  Tutela  Jurisdicional  Efetiva  na  Perspectiva  dos  Direitos
Fundamentais. Disponível em: http://www.marinoni.adv.br/artigos.php. p. 29. Acesso 20/10/2014. 
135 ARENHART,  Sérgio  Cruz.  A  prisão  civil  como  meio  coercitivo.  Disponível  em:
https://www.academia.edu/214441/A_PRISAO_CIVIL_COMO_MEIO_COERCITIVO.  p.20.  Acesso
20/10/2014. 
136 GUERRA, Marcelo Lima. Direitos Fundamentais e a Proteção do Credor na Execução Civil. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2003. p. 135.
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limites impostos pelo sistema jurídico à sua utilização. Para tanto, valer-se-á de todo o suporte

teórico que foi apresentado nos primeiros capítulos da obra.

Pode-se argumentar que a não utilização da prisão civil como medida executiva

do art. 461, §5 do CPC representa proteção do ordenamento jurídico à liberdade individual,

enquanto  direito  fundamental.  Assim,  nos  dizeres  de Marcelo  Lima  Guerra  “a  liberdade

individual estaria sendo privilegiada, de modo abstrato e absoluto, uma vez que independente

de qualquer circunstância concreta, não se utilizará medida coercitiva como prisão, que pode

redundar em restrição de liberdade”.137 

No entanto, o mesmo autor coloca que a prisão civil, enquanto medida coercitiva,

pode ser utilizada na promoção de outros direitos fundamentais, sem que isso se mostre uma

desconsideração absoluta do valor liberdade:

Logo, em defesa da “tese ampliativa” da prisão civil – aquela que atribui à expressão
“dívida” o significado de “obrigação pecuniária” – já se pode argumentar que ela
não implica, necessariamente, em deixar de levar em consideração e proteger, em
medida proporcional, o valor fundamental da proteção da liberdade.138 (grifos no
original). 

Dessa forma, não obstante o relevo que a liberdade individual possui enquanto

direito  fundamental  –  no  entanto  com  igual  importância  em  relação  aos  outros  direitos

fundamentais  -,  pode  ela  ser  mitigada  em decorrência  da  prevalência  de  outros  direitos

fundamentais, sendo esta uma interpretação possível, uma vez que consonante com a teoria

dos direitos fundamentais.

Ademais, seguindo o propósito do presente trabalho, está-se discutindo o tema das

medidas de execução indireta em torno do direito à saúde. Isto é, é possível cogitar que o

direito à liberdade seja atenuado por meio do uso da prisão civil como forma de coagir o

devedor no cumprimento de prestação que promovam o direito à saúde? 

Como  visto,  o  direito  à  saúde  também  compõe  a  categoria  dos  direitos

fundamentais,  sendo direito de essencial  garantia a todos, compreendido,  inclusive,  como

dever do Estado. Resumindo o duplo papel fundamental do direito à saúde no ordenamento

brasileiro, relembre-se o disposto por Mariana Filchtiner Figueiredo:139

137 GUERRA, Marcelo Lima. Direitos Fundamentais e a Proteção do Credor na Execução Civil. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2003. p. 135. 
138 GUERRA, Marcelo Lima. Direitos Fundamentais e a Proteção do Credor na Execução Civil. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2003. p. 136. 
139 FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner.  Direito à saúde de acordo com a Constituição Federal de 1988; Lei nº
8.080/90; Lei nº 8.142/90; Decreto nº 7.508/2011 e Lei Complementar nº 141/2012. 3ed. Salvador: JusPODIVM,
2014, p. 29
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A fundamentalidade material do direito à saúde está calcada na relevância da saúde
como condição social essencial para a manutenção da vida humana, bem como para
a fruição de todos os demais direitos pelo indivíduo, fundamentais ou não.

(...)

De sua vez, a fundamentalidade formal do direito à saúde decorre do regime jurídico
de proteção reforçada que lhe foi outorgada pelo texto constitucional (...).  

Com efeito, quando se questiona acerca dessa colisão entre o direito à liberdade e

outros direitos fundamentais - no caso representado pelo direito à saúde - cabe ao aplicador do

direito  dirimir  tal  conflito  através  da  proporcionalidade.  Em suma,  o  único  modo que  a

doutrina autoriza a utilização da prisão civil como medida de execução é, justamente, nos

casos em que o sacrífico da liberdade represente a promoção de outro direito fundamental.

Assim expõe Marcelo Lima Guerra:

Com efeito, uma interpretação que, no marco da teoria dos direitos fundamentais,
venha a considerar possível o uso da prisão civil fora das hipóteses do mencionado
dispositivo constitucional,  não permitiria,  de forma alguma,  o uso concreto desta
medida,  em  situações  concretas,  onde  não  se  revelasse  necessário,  exigível  e
proporcional  proteger  um outro  direito  fundamental, com sacrifício  da liberdade
individual140.   

O que não é admitido por tal doutrina é a proibição em abstrato do uso da medida,

uma vez que isto representa uma elevação do direito à liberdade em detrimento dos outros

direitos  fundamentais.  Nesse  sentido,  em  obra  conjunta,  Fredie  Diddier,  Leonardo  José

Carneiro da Cunha, Paulo Sarna Braga e Rafael  Oliveira comentam a impossibilidade de

prevalência prévia do direito à liberdade e do uso da proporcionalidade como forma de dirimir

eventual colisão deste direito com outros direitos fundamentais:

Analisando o problema sob a perspectiva da teoria dos direitos fundamentais – e não
sob a perspectiva meramente semântica (do termo dívida) – já se pode demonstrar a
fragilidade da tese restritiva da prisão civil, eis que ela pressupõe uma hierarquia
abstrata e absoluta de um direito fundamental (liberdade individual) em relação aos
demais direitos fundamentais  (vida, integridade física,  dignidade, outros tipos de
liberdade,  devido  processo  legal,  efetividade  da  tutela  jurisdicional  etc.).  Essa
hierarquização apriorística definitivamente não se coaduna com a teoria dos direitos
fundamentais, sobretudo quando se percebe que tais direitos são sempre relativos e
podem ser episodicamente afastados, quando o magistrado, à luz do caso concreto e
do princípio da proporcionalidade, assim o entender, como forma de efetivar outro
direito fundamental141.  

140 GUERRA, Marcelo Lima. Direitos Fundamentais e a Proteção do Credor na Execução Civil. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2003. p. 136.
141 DIDIER JR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. et al. Curso de Direito Processual: 4ª ed. Salvador: 
JusPODIVM, 2012, v.5. p. 471
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Outra questão enfrentada acerca da utilização da medida de prisão civil é o seu

caráter subsidiário em relação às outras medidas. Isto é, pela gravidade do ônus imposto ao

seu destinatário  (privação da liberdade enquanto  não cumprida a  decisão),  a  prisão só é

aplicada quando todas as outras medidas disponíveis se mostrarem ineficazes à luz do caso

concreto. Nesse sentido, um dos expositores da doutrina analisada, Luiz Guilherme Marinoni

afirma acercas dos meios de execução que “A prisão, como é óbvio, é o mais excepcional de

todos eles, sendo passível de utilização quando a multa e os meios de execução direta são

incapazes de levar à tutela do direito.”.142  

 Como exemplo,  no julgado do TJ-SP143 acima destacado que não admitira  a

utilização da medida, em seu relatório, consta que: 

Alegam que  o  MM.  Juiz  de  origem deferiu  tutela  antecipada,  a  fim  de  que  a
ré/agravada providencias e a manutenção dos autores no plano, sob pena de multa
diária, havendo confirmação em sede de sentença. Todavia, passados mais de dois
meses da concessão da tutela de urgência, e um mês da prolação e disponibilização
da sentença, a ré se recusa a cumprir  a obrigação. Ressaltam que várias petições
foram apresentadas para o valor da multa fosse majorado e as contas da agravada
bloqueadas, mas todos foram refutados pelo juiz, restando, como única tentativa, a
possibilidade de prisão do dirigente ou gerente da agravada.

O caso,  que  versava  sobre  contrato  de  seguro-saúde  que  foi  unilateralmente

rompido, após mais de 27 anos, e transferido a terceiros, pelas circunstâncias apresentadas,

seria, em tese, segunda a doutrina que a autoriza, passível de aplicação da prisão civil.  

Com efeito, no mesmo pensamento, Sérgio Cruz Arenhart atenta para utilização

da prisão civil como medida executiva com fulcro no art. 5º, inciso XXXV, da CF, do qual

decorre o princípio da inafastabilidade da jurisdição:

Ademais, encontra apoio na regra do art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal,
no que toca à garantia de um provimento jurisdicional útil.  Isto porque, em tese,
pode haver situações em que a única forma de se obter provimento jurisdicional
capaz  de  ser  eficaz  no  caso  concreto  será  contando  com a  colaboração  do  réu
(sujeito a uma ordem judicial); e, também, pode haver situações em que a única
forma de se obter provimento jurisdicional capaz de ser eficaz no caso concreto será
contando com a colaboração do réu (sujeito a uma ordem judicial); e, também, não é
difícil  imaginar  hipóteses (especialmente em sede de tutela  inibitória  em  que  a
imposição  de astreintes ou  de  outra  medida  de  apoio,  que  não  a prisão
civil, seja totalmente inadequada para garantir o cumprimento da determinação. Para
estes casos, então, será legítima a imposição da prisão civil como meio coercitivo,
sem que  se  vislumbre  qualquer  óbice  a  isto  na  regra constitucional  do  art.  5º,
LXVII. 144 

142 MARINONI,  Luiz  Guilherme.  Direito  à  Tutela  Jurisdicional  Efetiva  na  Perspectiva  dos  Direitos
Fundamentais. Disponível em: http://www.marinoni.adv.br/artigos.php p. 29. Acesso 21/10/2014.
143 BRASIL.  TJ-SP  -  AI:  20715636920138260000 - SP  2071563-69.2013.8.26.0000,  Relator:  Alexandre
Lazzarini, 9ª Câmara de Direito Privado - Data de Publicação: DJE. 11/03/2014.
144 ARENHART,  Sérgio  Cruz.  A  prisão  civil  como  meio  coercitivo.  Disponível  em:
https://www.academia.edu/214441/A_PRISAO_CIVIL_COMO_MEIO_COERCITIVO.  p.20.  Acesso
21/10/2014.
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Dessa forma,  pode-se relembrar  que do mencionado dispositivo constitucional

também decorrem os princípios da efetividade e adequação. Aqui há oportuna possibilidade

de aplicação de tais princípios, uma vez que o processo deve estar adequado à tutela do direito

material deduzido, de modo a torná-lo efetivo145.

Assim, também como reforço  para  utilização da prisão civil  como medida de

execução indireta, tem-se o próprio direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva que deve

ser preservado quando o jurisdicionado pretende obter em seu favor uma prestação – que para

o presente trabalho se traduzem nas ações de saúde – em virtude tutela executiva dispensada.

De outra forma, aduz-se a prisão civil pode ser empregada com fundamento no

direito fundamental à tutela executiva como medida coercitiva inominada,146 para além de sua

utilização como instrumento de realização de direitos fundamentais no processo, notadamente

o direito à saúde, conforme já comentado.    

Ante o exposto, parece lídimo consignar que, à luz dos critérios anteriormente

utilizados para analisar as outras medidas de execução indireta estudadas ao longo da obra, a

prisão civil representa profícua ferramenta de efetivação do direito à saúde nos processos que

o envolvam, se respeitadas a proporcionalidade e subsidiariedade de sua utilização. Ademais,

não  obstante  inegavelmente  mitigue  a  liberdade  individual  de  seu  destinatário,  há  bons

argumentos que sustentam a sua previsão no ordenamento jurídico brasileiro.  

6. CONCLUSÃO

O intuito do presente trabalho foi, primeiramente, fazer uma exposição acerca dos

direitos fundamentais, mais especificamente do direito à saúde enquanto pertencente àquela

categoria de direitos.

145 Na lição de Marinoni: Para resumir, basta evidenciar que há direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva,
tempestiva e, quando houver necessidade, preventiva A compreensão desse direito depende da adequação da
técnica processual aos direitos, ou melhor, da visualização da técnica processual a partir das necessidades do
direito material. Se a efetividade (em sentido lato) requer adequação e a adequação deve trazer efetividade, o
certo é que os dois conceitos podem ser decompostos para melhor  explicar a necessidade de adequação da
técnica às diferentes situações de direito substancial. Pensando-se a partir daí fica mais fácil visualizar a técnica
efetiva, contribuindo-se para sua otimização e para que a efetividade ocorra do modo menos gravoso ao réu.
MARINONI,  Luiz  Guilherme.  Direito  à  Tutela  Jurisdicional  Efetiva  na  Perspectiva  dos  Direitos
Fundamentais. Disponível em: http://www.marinoni.adv.br/artigos.php. p. 12. Acesso em 28/09/2014. 

146 GUERRA, Marcelo Lima. Direitos Fundamentais e a Proteção do Credor na Execução Civil. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2003. p. 136. 
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Considerando-se a eficácia dos direitos fundamentais e a importância da prestação

do direito à saúde, tanto para o indivíduo quanto para o próprio sistema jurídico, pareceu

correto considerar legítima a atuação do Poder Judiciário na tutela de tal direito, mesmo que

para isso fosse necessária a imposição de prestações positivas (obrigações de fazer), inclusive

em face do Estado. 

Ademais, a partir deste papel do Poder Judiciário como realizador do direito à

saúde, no âmbito público ou privado, considerou-se fundamental analisar o papel do processo

na consecução de tal escopo, uma vez que a jurisdição – função estatal precípua do judiciário

- só pode ser exercida processualmente. Neste ponto, consignou-se que o processo, que possui

relação intrínseca com o regime dos direitos fundamentais, deve ser capaz de proporcionar

uma  jurisdição  efetiva,  consagrando  o  princípio  da  efetividade,  bem  como  deve  estar

adequado à tutela dos direitos fundamentais, assentando o princípio da adequação.

Dessa forma, a jurisdição, na busca de ser um instrumento de realização concreta

de direitos fundamentais, notadamente do direito à saúde, vale-se da tutela executiva, sendo

esta,  precisamente,  a proteção dispensada pelo ordenamento jurídico visando à satisfação

material do direito subjetivo violado. 

Com  efeito,  fez-se  análise  de  algumas  das  medidas  de  execução  indireta  -

instrumentos de coerção da vontade do devedor - enquanto componentes da tutela executiva,

sob duas perspectivas: colisão com outras normas jurídicas ou direitos do executado; aptidão

para  efetivar  decisões  judicial  que  tutelam o  direito  a  saúde,  a  partir  das  consequências

jurídicas de sua utilização. 

Neste trecho do trabalho, verificou-se que a multa diária, embora represente uma

evolução  teórica  enquanto  medida  executiva  por  incidir  apenas  sobre  o  patrimônio  do

devedor,  por vezes, pode carecer  da coercibilidade necessária a compelir seu destinatário,

sobretudo quando este for um ente público, ao cumprimento de prestação da qual depende a

realização do  direito  à  saúde.  Em seguida,  acerca  do sequestro  ou bloqueio  de bens  ou

valores,  fixou-se que sua utilização representa hábil  ferramenta  na tutela jurisdicional  do

direito à saúde, uma vez que satisfaz de imediato a pretensão do indivíduo que necessita de

alguma ação material  de saúde (medicamento,  internação etc.),  pois fornece para este os

meios aptos para seu custeio. No entanto, percebeu-se que sua utilização em face de entes

públicos vai de encontro a princípios basilares do ordenamento jurídico brasileiro, como a

impenhorabilidade de bens públicos e previsão orçamentária em ações de políticas públicas.

Por fim, no tocante a ameaça de prisão por crime de desobediência ou prevaricação, constou-
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se que, além de não ser uma medida de execução indireta decorrente do art. 461, §5 do CPC,

não obstante sua larga utilização nos processos que envolvem a tutela do direito à saúde, não

representaria violação do direito à liberdade do seu destinatário, porque sua utilização seria

mera  expressão  legítima  do  ius  puniendi  estatal.   Por  outro  lado,  consignou-se  que  as

consequências de sua utilização parecem estar despidas de aptidão para conformar a vontade

do devedor  com o  comando  judicial,  uma vez que os crimes previstos  na medida estão

sujeitos à transação penal e suspensão condicional do processo, medidas de despenalização,

bem como, pelo entendimento dominante, não caber prisão em flagrante para ambos os casos.

Ao final,  concluiu-se que a prisão civil  está prevista no ordenamento jurídico

brasileiro como medida decorrente do art. 461, §5 do CPC, estando o juiz autorizado a utilizá-

la para a proteção e realização de outros direitos fundamentais, como o direito à saúde. Ainda,

outros  condicionantes  de  utilização  da  medida  foram fixados:  subsidiariedade  e

proporcionalidade. A prisão civil só deve ser utilizada quando os outros meios executivos

(multa, bloqueio etc.) não se mostrarem aptos à tutela do direito à saúde no caso concreto,

haja vista representar uma mitigação da liberdade individual do seu destinatário. Do mesmo

modo,  a  proporcionalidade  orienta  o  juiz  na  utilização  da  prisão  civil,  determinando  ao

magistrado que considere a necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito da

medida, traduzindo-se esta na verificação se a medida promove mais os direitos fundamentais

que pretende efetivar, ou, ao revés, os suprime em maior medida. 

Ante o exposto, é lídimo assentar que, a partir desse binômio colisão com normas

fundamentais e direitos do executado e efetividade da medida, as medidas mais invasivas de

direitos e conflitantes com normas jurídicas acabaram se mostrando as mais efetivas (bloqueio

ou sequestro de bens ou valores e prisão civil), ao passo que as medidas menos invasivas e

harmônicas ao sistema jurídico acabaram se mostrando, muitas vezes, ineptas à tutela do

direito à saúde. 

Dessa forma, caberá exclusivamente ao magistrado, à luz da proporcionalidade e

dos princípios da efetividade e adequação, perquirir qual a medida executiva que se mostre

correta para o caso concreto, buscando a realização do direito à saúde, sem se descurar de

outros direitos e normas fundamentais que podem vir a ser suprimidos com sua utilização,

servindo-se aqui, exatamente, do juízo de proporcionalidade. 
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