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"Justiça atrasada não é justiça senão injustiça qualificada e 

manifesta" 

(Rui Barbosa) 



 

RESUMO 

 

O trabalho apresentado trata do tema da efetividade da tutela jurisdicional, tema esse presente 

nas discussões de magistrados, doutrinadores e legisladores para garantir o direito a uma 

duração razoável do processo. O objetivo geral da pesquisa consiste em analisar o momento 

em que poderiam ser exigidas as astreintes nos casos de descumprimento de uma decisão 

judicial e a sua relação com a garantia constitucional de um processo célere de maneira que a 

tão buscada efetividade do processo não seja prejudicada. Como objetivos específicos, 

buscou-se elucidar a noção de efetividade processual, a razoável duração do processo como 

direito fundamental, as possíveis atuações executivas mediante o constrangimento da vontade 

do devedor e, por fim, os aspectos fundamentais das astreintes. A verificação dos objetivos 

específicos culminará na convergência máxima com a análise dos objetivos gerais, sendo 

possível interpretar o melhor momento para exigibilidade das astreintes para garantia da 

efetividade processual. O trabalho concluiu que, em grande parte dos casos, pela inferência da 

literatura levantada sobre o assunto e da jurisprudência observada, não há necessidade de 

esperar o trânsito em julgado da sentença para realizar a cobrança das astreintes, tendo em 

vista seu caráter processual desvinculado da obrigação principal. Dessa maneira, fica 

garantida a autoridade da decisão do juiz, conferindo legitimação ao poder judiciário, nesse 

caso representante do Estado. 

 

Palavras-chave: Efetividade. Astreintes. Devedor 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This work is based on the theme of the effectiveness of the jurisdictional tutelage, theme 

actually present among the discussions of judges, scholars and legislators to guarantee the 

right to the reasonable length of the process. The general objective of the research consists in 

analyzing the moment in which the astreintes could be required in cases regarding the 

disobeying of a judicial decision and its relation with the constitutional guarantee to a fast 

process in a way that the processual effectiveness shall not be damaged. For specific 

objectives, it was tried to elucidate the Conception of the processual effectiveness, the 

Reasonable Length of the Process as a Fundamental Right, the possible executive actions 

through the coercion of the debtor's volition and, finally, the fundamental aspects of the 

astreintes. The examination of the specific objectives will culminate in the maximum 

convergence with the analysis of the general objectives, being possible to distinguish the best 

moment to demand astreintes to guarantee the processual effectiveness. This work concludes 

that, in an abundant part of the cases, by the interference of the enrolled literature about the 

subject and by the observed jurisprudence, it is not necessary to wait for the moment where 

the process is no more susceptible to receive any kind of applies to demand the astreintes, 

because its processual nature is disentailed of the main obligation. Therefore, the legal power 

of the judge's decision is assured, providing legitimation to the judiciary power, in this case 

representing the State. 

 

Keywords: Effectiveness. Astreintes. Debtor. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Abordaremos, nesta introdução, o tema que será trabalhado, assim como os 

objetivos gerais e específicos, a relevância do assunto analisado e fatos que contextualizam e 

apresentam de forma superficial o tema tratado de maneira que o futuro leitor para possa ter 

uma interpretação mais coerente e navegue pelos diversos conteúdos específicos sem deixar 

de lado a necessária coesão. 

O presente trabalho tem com objetivo analisar, de maneira sintética, o instituto da 

astreinte no direito processual brasileiro, abordando a origem, natureza jurídica, valor e seus 

limites, termo inicial e final de incidência, titularidade do crédito decorrente da multa, 

possibilidade de cominação de multa contra o Estado e, principalmente, seu momento da 

exigibilidade.  

O tema da efetividade da tutela jurisdicional possui grande visibilidade e 

importância, estando presentes nas discussões de magistrados, doutrinadores e legisladores 

para garantir, em um primeiro plano, o direito a uma duração razoável do processo e, em um 

plano mais genérico, o devido processo legal. O objetivo geral da pesquisa consiste em 

analisar o momento em que poderiam ser exigidas as astreintes nos casos de descumprimento 

de uma decisão judicial e a sua relação com a garantia constitucional de um processo célere 

de maneira que a tão buscada efetividade do processo não saia prejudicada.  

Como objetivos específicos, buscou-se elucidar a noção de efetividade processual, 

a razoável duração do processo como direito fundamental, as possíveis atuações executivas 

mediante o constrangimento da vontade do devedor e, por fim, os aspectos fundamentais das 

astreintes. A verificação dos objetivos específicos culminará na convergência máxima com a 

análise dos objetivos gerais, sendo possível interpretar o melhor momento para exigibilidade 

das astreintes para garantia da efetividade processual.  

Deixamos uma fase processual na qual, reduzidamente, tudo se resolvia em perdas 

e danos, em que o jurisdicionado, após um grande período de espera, recebia, em pecúnia, o 

valor “correspondente” ao seu real direito, e entramos em um processo de busca pela 

celeridade e eficácia da tutela jurisdicional.  

No contexto exposto anteriormente, as técnicas executivas e mandamentais 

obtiveram fundamental importância para o alcance da efetiva tutela específica. Trazendo, 

portanto, ao processo judicial mais ferramentas para perseguir os resultados que o credor teria, 

se a obrigação tivesse sido tempestiva e normalmente cumprida.  



11 

 

Sem dúvida, tais procedimentos nunca levariam ao credor a mesma satisfação de 

que se o devedor tivesse cumprido a obrigação naturalmente, contudo é exatamente para 

resolver esses conflitos causados pelo não adimplemento das obrigações que o Direito surge 

através do poder jurisdicional do Estado para garantir a efetividade das normas postas com o 

intuito de preservar a paz social. 

A inserção em nosso ordenamento jurídico da Lei n 8.952/94, que alterou o art. 

461 do CPC1, bem como da Lei n 10.444/02, que acrescentou o art. 461-A do mesmo 

diploma2, demonstram a tendência do legislador em elaborar reformas que buscam dar maior 

efetividade3 ao processo, tornando-o cada vez mais célere e menos dispendioso4. 

As modificações trazidas pela nova legislação, além de outras, como a prisão 

civil, permitem ao juiz a utilização de meios coercitivos para obrigar o devedor a cumprir a 

determinação judicial, visando à satisfação, por exemplo, da tutela específica, contribuindo de 

forma significativa para a duração razoável do processo.  

Tal meio coativo, também conhecido como astreintes5, com evidente influência do 

direito francês, compreende a aplicação de multa prevista no arts. 461, §4º, 5º e 6º, 461-A, §3, 

621, parágrafo único, 644 e 645 do CPC, além do art. 84, §4, da Lei n 8.078/90 do Código de 

Defesa do Consumidor e art. 52, V, da Lei 9.099/95 que dispõe sobre os Juizados Especiais.  

O escopo principal dessas multas é subsidiar o processo com meios para atuação 

executiva mediante constrangimento do devedor, alcançado pela permanência de temor 

causado no devedor que se mantém inerte perante o descumprimento de uma decisão judicial. 

Percebe-se, dessa forma, a forte característica patrimonial e psicológica das astreintes. 

Não é pena, nem indenização. É simples ameaça com a intenção de constranger o 

devedor ao cumprimento da ordem judicial. Daí a importância, no momento da fixação do 

                                                           
1 CPC, Art. 461. 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. 
2 CPC, Art. 461-A. Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa, o juiz, ao conceder a tutela específica, fixará 
o prazo para o cumprimento da obrigação. 
3 Mas o que é essa tal “efetividade” do processo? Etimologicamente, a expressão quer dizer qualidade de efetivo, 
ou seja, algo que produz o resultado ou fim desejado. Assim, o processo será efetivo quando produzir seus 
resultados, seus escopos. (...) Ao lado de seu escopo jurídico, de atuação ao direito material – aliás, talvez até em 
um plano de maior importância - , há outros escopos que o processo visa a realizar, quais sejam, os escopos 
sociais e políticos. VIANA, Juvêncio Vasconcelos. Efetividade do Processo em Face da Fazenda Pública, p.17. 
4 O Anteprojeto de Código de Processo Civil, elaborado pela Comissão de Juristas não apenas manteve, mas 
também aperfeiçoou os avanços alcançados sob a égide das recentes reformas, dispondo sobre o cumprimento 
das obrigações de fazer e não fazer em seus arts. 502 e 503 do PLS 166/2010. No PLC 8.046/2010, a disciplina 
encontra-se entre os arts. 521 a 522. 
5 Origem francesa. “No direito comparado, a Lei francesa 91-650, de 9 de julho de 1991, em seu art. 34, prevê 
que “l’astreinte est indépendante de dammages-intérêts”. Marinoni, Luiz Guilherme, Tutela Específica. São 
Paulo: RT, 2000, p. 105. 
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valor pelo juiz, de uma quantia condizente com as condições econômicas e financeiras do 

devedor, compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.  

A razão da escolha do tema se prende ao fato das experiências cotidianamente 

enfrentadas nas oportunidades de práticas de estágio tanto na Defensoria Pública da União - 

DPU quanto na Procuradoria Regional do Trabalho - PRT, onde a fixação de multa-diária é 

uma constante tanto nos Termo de Ajustamento de Conduta (TACs) como nas Ações Civis 

Públicas (ACPs) com a finalidade de coibir as infrações à legislação trabalhista. 

Com base em Vergara (1998), o projeto de pesquisa está genuinamente baseado 

no referencial teórico acerca dos assuntos tratados A pesquisa é classificada como de natureza 

qualitativa, de meios bibliográficos e de campo e de fins exploratório e descritivo. 

Várias são as discussões sobre o problema, dentre eles a quem cabe cobrar as 

multas e a quem o valor delas deve ser dado. Contudo, o trabalho abordará o aspecto anterior 

a esse momento. A problemática discutida pelo trabalho será quando é possível exigir a multa. 

É preciso esperar o trânsito em julgado da sentença? Se sim, isso não prejudica a finalidade 

principal da multa que é coibir condutas ilegais? Não prejudica a autoridade do Judiciário? A 

efetividade do processo tão buscada pela nova ordem constitucional não restaria violada? 

O presente trabalho se divide em três principais assuntos específicos que 

permitiram a conclusão que ser apresentará. O primeiro deles é a efetividade processual, na 

qual comentaremos um pouco sobre os parâmetros existentes para verificação do alcance dos 

objetivos do processo. Posteriormente, tratamos da atuação executiva mediante o 

constrangimento da vontade do devedor, analisando as alternativas possíveis para garantia do 

devido cumprimento do estabelecido a priori pelo processo. Por último, tratamos das 

astreintes, estudando os conceitos fundamentais para o seu entendimento e sua aplicação com 

o intuito de apresentar o instituto, objeto principal do trabalho e permitir entendimento do 

ponto de vista defendido.  
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2 EFETIVIDADE PROCESSUAL 

 

2.1 NOÇÃO DE EFETIVIDADE 

 

Etimologicamente, a expressão efetividade significa qualidade de efetivo, isto é, 

aquilo que produz o resultado ou o fim desejado. Dessa forma, quando o processo produzir 

seus objetivos, seus resultados consideram-se efetivo6. 

É preciso definir quais são os resultado que se esperam do processo. Para isso, é 

necessário identificar quais são os escopos e resultados desejados com o intuito de dizer se ele 

é ou não efetivo. Para alcançar o conceito de efetividade, a ideia de instrumentalidade deve 

estar presente, pois elas se interrelacionam7. 

Costuma-se dizer que o direito processual é instrumental em face do direito dito 

substancial, uma vez que constitui, precisamente, o instrumento para a tutela do direito 

substancial nas hipóteses em que sua observância não se verifique espontaneamente. De outra 

maneira, é possível dizer que o direito substancial trata-se da matéria sobre que versa a 

atividade jurisdicional disciplinada pelo direito processual8. 

Apesar de bastante utilizada, a afirmação de que o processo é um instrumento, tal 

expressão é vaga e pouco acrescenta ao conhecimento do processo, enquanto não 

acompanhada da indicação dos objetivos a serem alcançados mediante o seu emprego. Todo 

instrumento é meio que só se legitima em função dos fins a que se destina, portanto a fixação 

dos propósitos norteadores do processo e das condutas dos agentes que o utilizam confere um 

conteúdo substancial à ideia de instrumentalidade do processo9. 

Atualmente, o processo superou essa ideia de apenas ser um instrumento técnico 

de aplicação aos casos concretos do Direito Substancial, referindo-se apenas à ligação com o 

direito material, para também ser considerado um poderoso instrumento ético voltado a servir 

à sociedade e ao Estado10. 

                                                           
6 VIANA, Juvêncio Vasconcelos. Efetividade do processo em face da Fazenda Pública. São Paulo: Dialética, 
2003, p. 17 
7 VIANA, Juvêncio Vasconcelos. Efetividade do processo em face da Fazenda Pública. São Paulo: Dialética, 
2003, p. 17 
8 Tal concepção deve ser vista com reserva. Não se pode esquecer que o próprio direito substancial é também 
instrumental a respeito dos interesses que tutela, a mostrar que a instrumentalidade é da essência do direito 
enquanto tal, e não só do direito processual. ROCHA, José de Albuquerque , Teoria Geral do Processo, 8ª 
Edição, São Paulo: Editora Atlas S.A, 2005, p. 34 
9 DINAMARCO, Cândido Rangel, A instrumentalidade do processo, 12ª Edição, revista e atualizada. São Paulo: 
Editora Malheiros, 2005. p.181 
10 VIANA, Juvêncio Vasconcelos. Efetividade do processo em face da Fazenda Pública. São Paulo: Dialética, 
2003, p. 17 
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Estabelecer os escopos do processo equivale a revelar o grau de sua utilidade, no 

sentido de que não basta apenas delimitar os seus objetivos é preciso também estar atento ao 

modo como seus escopos são recebidos e sentidos pela sociedade para que o processo garanta 

a sua legitimidade como uma instituição Estatal11. 

Além do escopo jurídico, de atuação ao direito material, mostram-se, talvez com 

até mais importância, os escopos sociais e políticos12. 

Trataremos, primeiramente, do escopo social caracterizado pela função 

pacificadora de que é detentora a jurisdição, função estatal que o processo desenvolve. 

A jurisdição possui como finalidade a realização da justiça em cada caso concreto, 

em virtude da vida em sociedade causar insatisfações. A prática reiterada dessa função estatal, 

eliminando as insatisfações, cria um clima social de justiça que o Estado se propõe a produzir 

na vida da sociedade lhe conferindo legitimidade13.  

A eliminação das insatisfações pela jurisdição geram decisões estatais nas quais, 

inevitavelmente, uma das partes restará contrariada. Cabe ao Estado através do seu legislador 

ou da jurisdição utilizar meios idôneos capazes de fazer com as partes mesmo descontentes 

aceitem a decisão prolatada pelo juiz, considerando que o teor das decisões deve remeter ao 

valor justiça. Resolver conflitos mediante critérios justos é o escopo mais elevado das 

atividades jurídicas do Estado14. 

Essa função pacificadora reflete a atuação da jurisdição perante a sociedade e a 

vida gregária dos seus membros. Dessa maneira, o processo aparece como um instrumento a 

serviço da paz social assim como a legislação15. 

Já sobre o escopo político podemos inicialmente dizer que há, fundamentalmente, 

três apectos, no sistema processual, capazes de influir politicamente. Primeiro, o poder do 

Estado de impor as suas decisões, necessário para a manutenção dele mesmo. Considera-se o 

processo como meio legítimo para que o Estado se organize e subsista através do exercício de 

um poder legítimo. Ao decidir e impor suas decisões, o Estado busca alcançar objetivos 

predeterminados através da afirmação do seu poder e sua autoridade cedida 

                                                           
11 DINAMARCO, Cândido Rangel, A instrumentalidade do processo, 12ª Edição, revista e atualizada. São 
Paulo: Editora Malheiros, 2005. p.181 
12 VIANA, Juvêncio Vasconcelos. Efetividade do processo em face da Fazenda Pública. São Paulo: Dialética, 
2003, p. 17 
13 DINAMARCO, Cândido Rangel, A instrumentalidade do processo. cit. p.193/194 
14 DINAMARCO, Cândido Rangel, A instrumentalidade do processo. cit. p. 195/196 
15 “Ainda aponta-se a educação para o exercício dos próprios direitos como algo integrante desse escopo social 
do processo, uma consequência do advento do denominado Estado Social e da busca do bem comum.” VIANA, 
Juvêncio Vasconcelos. Efetividade do processo em face da Fazenda Pública. São Paulo: Dialética, 2003, p. 17/18 
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instrumentalmente aos seus agentes. Além disso, se faz necessário a imunização das decisões, 

no sentido de que, soberanamente, não se permite revisões do que foi imposto16. 

Segundo, o culto ao valor liberdade para a preservação da dignidade dos 

indivíduos sobre os quais o Estado exerce o seu poder. Consiste nas liberdades públicas, e 

principalmente das garantias de preservação do princípio liberal nas relações entre o Estado e 

o indivíduo. A esfera de liberdade dos indivíduos deve ser preservada através da limitação do 

poder do Estado democrático respeitando a vida em grupo e ao desenvolvimento dos objetivos 

em comum17. 

Por fim, outro escopo político considerado é assegurar a participação dos 

cidadãos, direta ou indiretamente através de suas associações, nos destinos da sociedade 

política, o que garante a legitimidade do processo político. Canalizar a participação popular 

esta à base da ação popular, instituto da jurisdição constitucional das liberdades, no qual se vê 

o cidadão contribuindo para a fiscalização da moralidade pública e podendo criar condições 

de anulamento de atos administrativos lesivos ao patrimônio público, e também nas demandas 

relativas ao meio ambiente, bem como na legitimação das associações para demandas de 

proteção ao meio-ambiente e outros valores18. 

Finalmente, há o escopo mais conhecido, o jurídico. É o processo, enquanto meio 

de atuação da vontade concreta do direito, é a aplicação da norma ao caso concreto, em 

virtude do direito material violado e inobservado19. Segundo Cândido Rangel Dinamarco, o 

escopo jurídico da jurisdição não é a composição das lides, ou seja, o estabelecimento da 

regra que disciplina e dá solução a cada uma delas em concreto, a regra do caso concreto já 

existia antes, perfeita e acabada, interessando agora dar-lhe efetividade, isto é, promover a sua 

atuação, a regra do caso concreto já existia antes, perfeita e acabada, interessa agora dar-lhe 

efetividade, isto é, promover a sua atuação20. 

Esses escopos processuais podem chegar a se contradizer, repelir-se. É caso, por 

exemplo, de querer a segurança, com a melhor aplicação do direito ao caso concreto, mas 

também, se pretende, ao mesmo tempo, a resolução rápida do conflito. Observa-se, nessa 

situação, o conflito entre os escopos jurídico e social. 

A instrumentalidade do processo apresenta um aspecto positivo e outro negativo. 

O positivo caracteriza-se pela preocupação de que o processo, como instrumento, ofereça o 

                                                           
16 DINAMARCO, Cândido Rangel, A instrumentalidade do processo. cit. p.204/206 
17 DINAMARCO, Cândido Rangel, A instrumentalidade do processo. cit. p.204 e 207 
18 DINAMARCO, Cândido Rangel, A instrumentalidade do processo. cit. p.204 e 207/208 
19 VIANA, Juvêncio Vasconcelos. Efetividade do processo em face da Fazenda Pública. São Paulo: Dialética, 
2003, p. 17 
20 DINAMARCO, Cândido Rangel, A instrumentalidade do processo. cit. p.255. 
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máximo de proveito quanto ao alcance dos escopos do sistema. O processo deve ser apto a 

cumprir na sua plenitude toda a sua função sócio-político-jurídica, atingindo integralmente 

todos os seus escopos institucionais. O negativo consiste na recusa do processo como valor 

em si mesmo e repúdio aos exageros processualísticos a que o aprimoramento da técnica pode 

insensivelmente conduzir. 21 

Na conclusão de Cândido Dinamarco, demonstra-se ainda particularmente 

sensível a efetividade do processo por meio da capacidade, que todo o sistema tenha, de 

realizar verdadeiramente a situações de justiça desejadas pela ordem social, política e jurídica. 

A tutela específica dos direitos, execução em espécie, obtenção de óbices à plena satisfação 

do direito são fatores para a efetividade do processo. A tendência do direito processual 

moderno é também no sentido de conferir maior utilidade aos provimentos jurisdicionais22. 

 

2.2 A RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO COMO DIREITO FUNDAMENTAL 

 

Instituído pelo EC-45/2004 com o acréscimo do inciso LXXVIII ao art. 5º da 

Constituição, esse direito assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável 

duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Positiva-se, 

desse modo, no direito constitucional, orientação há muito adotada nas convenções 

internacionais sobre direito humanos23 e que alguns autores já consideravam implícita na ideia 

de proteção judicial efetiva, no princípio do Estado de Direito e no próprio postulado da 

dignidade da pessoa humana24. 

O termo, “a todos” será assegurada a duração razoável do processo contém uma 

carga isônomida que abrange todo e qualquer tipo de pessoa. Corretamente, evitou-se dizer 

“as partes”, o que poderia dar eficácia restritiva à norma.25 

                                                           
21 DINAMARCO, Cândido Rangel, A instrumentalidade do processo. cit. p.391. 
22 DINAMARCO, Cândido Rangel, A instrumentalidade do processo. cit. p.393. 
23 A Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, no art. 8, I, prevê: “Toda 
pessoa tem o direito a ser ouvida com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou 
tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer 
acusação penal formulada contra ela, ou para que se determinem os seus direitos ou obrigações de natureza civil, 
trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza”. Também assim, o Tratado de Roma: “Toda pessoa tem direito 
a que sua causa seja examinada equitativa e publicamente num prazo razoável, por um tribunal independente e 
imparcial insituído por lei, que decidirá sobre seus direitos e obrigações civis  ou sobre o fundamento de 
qualquer acusação em matéria penal contra ela dirigida.” ( art. 6º, 1, Convenção Européia para Salvaguarda dos 
Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, subscrita em Roma no dia 4 de novembro de 1950). 
24 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Martires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito 
Constitucional.cit. p. 597. 
25

 VIANA,  Juvêncio Vasconcelos.Da Duração Razoável do Processo. São Paulo: Revista Dialética de Direito 

Processual nº 34, janeiro – 2006, p. 63. 
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Nesse trabalho, interessa o processo judicial, que é o resultado do exercício do 

direito de acesso à Justiça previsto no inciso XXXV da Constituição Federal, uma das 

maiores conquistas do Estado Democrático de Direito26, manifestada pela inafastável 

prerrogativa de provocar a atuação do Poder Judiciário para a defesa de um direito, a garantia 

da inafastabilidade da jurisdição, com o que proibiu qualquer lei ou ato limitar o acesso ao 

Judiciário. Dessa maneira, condicionar a possibilidade de acesso ao Judiciário à exaustão 

prévia do percurso administrativo, equivaleria a excluir da apreciação do Judiciário uma 

possível lesão ao direito individual em ostensiva ofensa à garantia do art. 5º, XXXV da 

Constituição Federal27. 

Embora o acesso à justiça só por si já inclui uma prestação jurisdicional em tempo 

hábil para assegurar o gozo do direito pleiteado, a morosidade crônica do aparelho judiciário o 

frustrava. Por essa razão criou-se mais essa garantia constitucional, com o mesmo risco de 

gerar novas frustações pela sua ineficácia, uma vez que não é suficiente uma declaração 

formal de um direito ou de uma garantia individual para que, milagrosamente, tudo se realize 

como declarado28. 

A duração indefinida ou ilimitada do processo judicial influencia não apenas 

diretamente a ideia de proteção judicial efetiva, como também compromete de modo decisivo 

a proteção da dignidade da pessoa humana, na medida em que permite a transformação do ser 

humano em objeto dos processos estatais29. 

A Constituição ao consagrar o princípio da dignidade da pessoa humana como 

fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1º, III, da CF/88), lhe conferiu significado 

especial, consagrando-o como postulado essencial da ordem constitucional. Originariamente, 

esse princípio possui a acepção de proibir a utilização ou transformação do homem em objeto 

dos processos e ações estatais. O Estado está vinculado ao dever de respeito e proteção do 

indivíduo contra exposição a ofensas ou humilhações30. 

Além disso, a norma deve ser aplicada observando a regra da razoabilidade a qual 

deixa espaço para amplas interpretações, sempre de acordo com o caso concreto. Ocorre que a 

                                                           
26 A ordem constitucional brasileira assegura, de forma expressa desde a Constituição de 1946 (art. 141, §4º), 
que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito (CF/88, art. 5º, XXXV). O 
texto de 1988 inova ao garantit o acesso à justiça também no caso de ameaça a direito. MENDES, Gilmar 
Ferreira; COELHO, Inocêncio Martires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. cit. 
p. 591. 
27 CUNHA JR., Dirley da, Curso de Direito Constitucional, cit, p. 715/716. 
28 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo, cit. p.432 
29 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Martires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito 
Constitucional.cit. p. 597 
30 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Martires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito 
Constitucional.cit. p. 598 
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enorme quantidade de trabalho dos magistrados será, sempre, um parâmetro a ser levado em 

conta na apreciação da razoabilidade da duração dos processos incumbidos a eles. 31 

Por outro lado, outro aspecto da norma deve ser analisado, qual seja: a 

organização dos meios que garantam a celeridade da tramitação dos processos. O 

reconhecimento de um direito subjetivo a um processo célere – ou com razoável duração – 

impõe ao Poder Público em geral e ao Poder Judiciário, em particular, a adoção de medidas 

destinadas a realizar esse escopo. 32 

Constitui-se um modo de impor limites à regra da razoabilidade a garantia de 

celeridade da tramitação do processo através de meios organizados, de modo que, se o 

magistrado demora no exercício de sua judicatura por causa, por exemplo, de excesso de 

trabalho, a questão se põe quanto à busca de meios para dar maior celeridade ao cumprimento 

de suas funções, prevendo-se mesmo que o Congresso Nacional promova alterações na 

legislação federal, com o intuito de tornar mais amplo o acesso à Justiça e mais célere a 

prestação jurisdicional (EC-45/2004, art. 7º); se, no entanto, a morosidade decorrer de desídia 

do magistrado, deve tomar as providências para o cumprimento das garantias asseguradas no 

inciso em apreço33.  

A EC nº 45 trouxe ao texto constitucional “normas de apoio”, as quais, direta ou 

indiretamente, buscam por maior celeridade ao processo. Dentre elas, podemos citar a não 

promoção do julgador por retenção indevida de autos (art. 93,II, c); o fim das férias coletivas 

e o plantão permanente (art. 93, XII); o equilíbrio da equação população x número de juízes 

(art. 93, XIII); os atos processuais praticados por servidores (art. 93, XIV); e a distribuição 

imediata (art. 93, XV).34 

Nesse cenário, abre-se um campo institucional destinado ao planejamento, 

controle e fiscalização de políticas públicas de prestação jurisdicional que se referem à própria 

legitimidade de intervenções estatais que importem, ao menos, potencialmente, lesão ou 

ameaça a direitos fundamentais35. 

A modernização, a criação de órgãos judiciais em número adequado, a própria 

modernização e controle de prestação jurisdicional e de questões relacionadas à efetividade do 

                                                           
31 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo, cit. p.432 
32 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Martires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito 
Constitucional.cit. p. 598 
33 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo, cit. p.433 
34 VIANA, Juvêncio Vasconcelos.Da Duração Razoável do Processo. São Paulo: Revista Dialética de Direito 
Processual nº 34, janeiro – 2006.  p.67/68.  
35 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Martires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito 
Constitucional.cit. p. 598 
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acesso à justiça e a simplificação do sistema processual são um dos temas complexos e 

pretensões variadas que envolvem o assunto36. 

Além disso, a imposição constitucional da duração razoável do processo 

fudamenta e realça a responsabilidade do Poder Público competente por danos decorrentes da 

demora indevida da prestação jurisdicional, contudo, apenas, a análise do caso concreto 

poderá revelar se houve descaso do Poder Público ou se a falha da prestação se deu por não 

estar dentro da  discutida ideia da reserva do possível.37 

O relaxamento da prisão cautelar que tenha ultrapassado determinado prazo, a 

legitimação da adoção de medidas antecipatórias, ou até o reconhecimento da consolidação de 

uma dada situação com fundamento na segurança jurídica são alguns dos efeitos imediatos 

capazes de serem produzidos através da aplicação do direito à razoável duração do processo, 

apesar da sua complexa implementação38. 

Processo devido é, pois, processo com duração razoável, o que nos remete ao 

princípio da tempestividade da prestação jurisdicional, que, apesar de não estar previsto na 

Constituição, nas palavras de José Albuquerque Rocha, decorre da própria efetividade do 

direito à tutela jurisdicional, significando que as partes têm direito a um processo sem 

dilações indevidas, pois a ideia de uma justiça tardia é a própria negação da justiça39. 

Diante do apresentado, é importante fazer um contraponto. Não há um princípio 

da celeridade. O processo não deve ser rápido, deve demorar o tempo necessário e adequado à 

solução do caso concreto submetido à análise do Poder Judiciário. Na verdade, ao longo da 

história, conquistou-se o direito à demora na solução dos conflitos. A consagração do direito 

fundamental ao devido processo reconheceu, implicitamente, o direito de que a resolução do 

conflito em cada caso deve cumprir, inevitavelmente, uma série de atos obrigatórios 

concatenados. Os processos da Inquisição poderiam ser rápidos. Não parece, porém, que se 

sinta falta deles40. 

Dessa forma, deve se buscar a real aplicação do direito fundamental da razoável 

duração do processo, como é no caso da condenação do devedor a medidas coercitivas para 

que cumpra obrigação firmada em título executivo, dentre elas a multa diária.  

  
                                                           
36 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Martires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito 
Constitucional.cit. p. 598 
37 VIANA, Juvêncio Vasconcelos. Da Duração Razoável do Processo. São Paulo: Revista Dialética de Direito 
Processual nº 34, janeiro – 2006. p. 58/60. 
38 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Martires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito 
Constitucional.cit. p. 598 
39 ROCHA, José de Albuquerque , Teoria Geral do Processo. cit. p. 47. 
40 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil, cit., p. 69. 
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2.3 PODER GERAL DE EFETIVAÇÃO  

 

O princípio da efetividade, extraído da cláusula geral do “devido processo legal”, 

estabelece que os direitos devam ser, além de reconhecidos, efetivados.41 O princípio da 

efetividade garante o direito fundamental à tutela executiva, que consiste “na exigência de um 

sistema completo de tutela executiva, no qual existam meios executivos capazes de 

proporcionar pronta e integral satisfação de qualquer direito merecedor de tutela executiva” 42. 

Segundo Marcelo Lima Guerra, o direito fundamental à tutela executiva precisa 

de um sistema de tutela jurisdicional “capaz de proporcionar pronta e integral satisfação a 

qualquer direito merecedor de tutela executiva” 43, ou seja, a interpretação das normas que 

regulamentam a tutela executiva tem de ser realizada no sentido de permitir a maior 

efetividade possível; o juiz tem o poder-dever de não aplicar uma norma que imponha uma 

restrição a um meio executivo, sempre que essa restrição não se justificar, à luz da 

proporcionalidade, como maneira de proteção a outro direito fundamental; o juiz possui o 

dever-poder de adotar meios executivos que se revelem necessários à prestação integral de 

tutela executiva44. 

Graças às técnicas processuais adequadas à tutela de obrigação de fazer e não 

fazer elaboradas pelo legislador, os pronunciamentos judiciais ganharam um reconhecimento 

pela eficiência com que são efetivados. De acordo com Fredie Didier Jr., Leonardo J.C. 

Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira as técnicas processuais de efetivação de tais 

decisões aliam cinco importantes elementos de aceleração e de obtenção de um resultado 

prático satisfatório: a dispensa do ajuizamento de um novo processo para buscar a execução 

do direito a um prestação já certificado judicialmente45; o fato de a efetivação dessas decisões 

poder contar, ou não, com a participação direta do devedor46; a concessão de um poder geral 

de efetivação ao magistrado, mediante a ampliação do leque das possíveis medidas executivas 

                                                           
41 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil, cit., p. 78 
42 GUERRA, Marcelo Lima. Direitos fundamentais e a proteção do credor na execução civil, cit. p. 102. 
43 GUERRA, Marcelo Lima. Direitos fundamentais e a proteção do credor na execução civil, cit. p. 102-103 
44 GUERRA, Marcelo Lima. Direitos fundamentais e a proteção do credor na execução civil, cit. p. 103-104. 
45 As sentenças que impõem o cumprimento de um prestação de fazer e não-fazer efetivam-se no mesmo 
procedimento em que são proferidas, ou seja, podem ser executadas no mesmo processo em que foram 
proferidas, mediante a tomada de providências executivas numa fase complementar à fase de certificação do 
direito. DIDIER JR., Fredie; DA CUNHA, Leonardo Carneiro; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. 
Curso de Direito Processual Civil, cit., p. 440 
46 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. DIDIER 
JR., Fredie; DA CUNHA, Leonardo Carneiro; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito 
Processual Civil, cit., p. 441 
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de que se pode utilizar para concretização de suas decisões; a não adstrição da decisão judicial 

ao pedido quanto à medida coercitiva a ser imposta; e a possibilidade de alteração da medida 

que se mostrou ineficaz. Essas duas últimas não deixam de ser uma manifestação também do 

poder geral de efetivação47. 

Após a última reforma do Código, com a inserção do art. 461-A do CPC, às 

obrigações de dar coisa distinta de dinheiro estendeu-se a possibilidade de serem efetivadas 

por coerção indireta à luz do caso concreto48. 

Diante do exposto, é possível dizer que o poder geral de efetivação se aplica tanto 

as obrigações de fazer e não fazer quanto às de dar coisa distinta de dinheiro. 

O poder geral de efetivação, cláusula geral de atipicidade dos meios executivos é 

consagrado no art. 461, §5º, do CPC: 

“§5º. Para 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” 49. 
 

Obersava-se nesse dispositivo um rol meramente exemplificativo das medidas 

executivas que podem ser adotadas pelo magistrado que à luz do caso concreto aplicará a 

providência que entender necessária à efetivação da decisão judicial50. 

 Diante da finalidade do mencionado dispositivo, que consiste em permitir a 

concretização do direito fundamental à tutela executiva, tem-se admitido que o julgador 

impusesse qualquer medida que, à luz do caso concreto, se mostre necessária, adequada e 

razoável para a realização do direito reconhecido, seja mediante cognição exauriente ou 

sumária. O meio mais adequado se mostrará de acordo com o caso concreto, como por 

exemplo: 

“(...), que o juiz (i) obste a divulgação de matéria jornalística na imprensa falada ou 
escrita nos casos em que a veiculação da matéria configurar ato ilícito ou puder 
causar dano a alguém; (ii) imponha a veiculação de anúncio em jornal ou outdoor no 

                                                           
47 DIDIER JR., Fredie; DA CUNHA, Leonardo Carneiro; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de 
Direito Processual Civil, cit., p. 440 
48 DIDIER JR., Fredie; DA CUNHA, Leonardo Carneiro; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de 
Direito Processual Civil, cit., p. 441 
49

 No Anteprojeto do Novo Código de Processo Civil, o enunciado de  tal dispositivo juntamente com o do art. 
461 darão lugar ao que se encontra no art. 502  que dispõe que para cumprimento da sentença que reconheça 
obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela 
específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do 
credor, podendo requisitar o auxílio de força policial, quando indispensável; e no seu parágrafo único que 
estabelece que para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de 
multa por tempo de atraso, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras, a 
intervenção judicial em atividade empresarial ou similar e o impedimento de atividade nociva. 
50 DIDIER JR., Fredie; DA CUNHA, Leonardo Carneiro; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de 
Direito Processual Civil, cit., p. 442. 
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sentido de que uma determinada empresa está descumprindo ordem sua; (iii) 
determine a interdição de estabelecimento comercial por não atendimento às normas 
de segurança do trabalho, ou por causar danos ao meio ambiente; (iv) determine a 
retirada das prateleiras de produtos expostos ao consumidor em desconformidade 
com as regras de informação publicitária ou de segurança e conservação, além de 
outras medidas possíveis” 51. 
 

Eduardo Talamini, considerando o rol exemplificativo do §5º do art. 461 do CPC, 

acredita na possibilidade da aplicação da chamada sanção premial, que é aquela por meio da 

qual, em vez de buscar o cumprimento da obrigação incutindo o medo ao devedor, procura-se 

a satisfação com imposição de uma “sanção positiva”, que incentive o cumprimento, a 

exemplo do que ocorre na ação monitória, em que o pagamento feito à luz do mandado 

monitório libera o réu dos honorários advocatícios e das custas do processo (art. 1.102-C, §1º, 

CPC) 52. 

Diante de tudo que foi exposto, evidencia-se que o processo caracterizado pela sua 

natureza instrumental legitima-se pela busca dos fins a qual se destina. Instrumento ético, 

voltado a servir à sociedade e ao Estado, o processo deve ter uma duração razoável, pois a 

justiça tardia é a própria negação da justiça. Tendo em vista tal fundamento, o legislador 

permitiu que o julgador, de acordo com o caso concreto, aplicam-se medidas coercitivas 

capazes de forçar o cumprimento da obrigação pelo devedor. 

                                                           
51 DIDIER JR., Fredie; DA CUNHA, Leonardo Carneiro; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de 
Direito Processual Civil, cit., p. 442 
52 TALAMINI, Eduardo. Tutela relativa aos deveres de fazer e de não fazer e sua extensão aos deveres de 
entrega de coisa (CPC, Arts. 461 e 461-A;CDC, Art. 84), ob. Cit., p.179-180. 
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3. ATUAÇÃO EXECUTIVA MEDIANTE O CONSTRANGIMENTO DA VONTADE DO 

DEVEDOR 

 

3.1 EXECUÇÃO ATRAVÉS DE MULTA 

 

À época do direito liberal, era expressamente proibida a utilização de multa para 

persuadir o obrigado a não fazer ou a fazer. O art. 1.142 do Código de Napoleão estabeleceu 

que toda a obrigação de fazer ou de não fazer resolvia-se em perdas e danos e juros, em caso 

de descumprimento pelo demandado. Não havia maneira de se obter a tutela em natura da 

prestação inadimplida, mas apenas a sua conversão em dinheiro, até porque o Estado, nesta 

época, não estava preocupado em garantir ao credor o bem objeto do contrato, mas apenas em 

manter em funcionamento os mecanismos de mercado, para o que uma sanção negativa 

supria, como a nulidade ou pagamento do equivalente em dinheiro53. 

Acontece que, mais tarde, a própria prática forense dos juízes franceses, contra a 

lei, constatou a necessidade da aplicação da multa para atuar sobre a vontade do inadimplente, 

surgindo, assim, as astreintes, medida coercitiva imposta pelo juiz quando do descumprimento 

de uma ordem judicial54. 

Tempo depois, o ordenamento brasileiro adotou a aplicação de multas periódicas, 

versão brasileira das astreintes concebidas pelos tribunais franceses com a mesma finalidade, 

para dá-la maior grau de efetividade às decisões proferidas em juízo. Em razão disso, na vida 

forense, as multas periódicas ou astreintes são os meios de coerção mais divulgados e de 

maior aplicação nos órgãos do Poder Judiciário autorizado pelo Código de Processo Civil55. 

Trata-se de atuação executiva mediante o constrangimento do devedor, uma vez 

que a multa é uma medida coercitiva, pois é aplicada com total independência da indenização 

de perdas e danos resultantes do não cumprimento específico da obrigação. Esse caráter 

coercitivo da multa é previsto expressamente no §2º do art. 461 do CPC, segundo o qual “a 

indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa (art. 287)” 56.  

Com o escopo de criar no espírito do demandado a consciência de que lhe será 

mais gravoso descumprir do que cumprir a obrigação emergente do título executivo, as multas 

periódicas atuam, no sistema, mediante o agravamento da situação do obrigado resistente a 

cumprir a decisão judicial, onerando-o mais e mais a cada hora que passa, ou a cada dia, mês 

                                                           
53 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Curso de Processo Civil. Cit. p.72. 
54 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Curso de Processo Civil. Cit. p.73. 
55 DINAMARCO, Cândido Rangel.  Instituições de Direito Processual Civil. Volume IV, p..469 
56 GUERRA, Marcelo Lima. Execução Indireta. Editora Revista dos Tribunais, 1998, p. 188 
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ou ano, ou a cada ato indevido que ele venha a repetir, tal periodicidade ficará a critério do 

juiz. 57 

Muitos outros aspectos e peculiaridades das multas periódicas, objeto do presente 

trabalho, será abordado em um capítulo especial abaixo. 

 

3.2 A PRISÃO COMO MEIO EXECUTIVO 

 

Não se pode dizer que a multa consiste na única forma de coerção indireta e tão 

pouco que ela é suficiente para a efetiva prestação da tutela jurisdicional. Por isso, o Código 

de Processo Civil prevê outras formas. 

Assim como a multa, outro meio de coerção indireta é a prisão civil como meio 

executivo, que imediatamente nos remete ao art. 5º, LXVII, da Constituição Federal, que 

dispõe: “Não haverá prisão por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário 

e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel”. 

A prisão civil diferencia-se da prisão penal, na medida em que não se trata de uma 

resposta estatal à prática de infração penal, mas antes corresponde a um meio processual 

reforçado de coerção do inadimplemento, posto à disposição do Estado para a execução da 

dívida. Por essa razão, não possui natureza penal, destinando-se apenas a compelir o devedor 

a cumprir uma obrigação contraída, persuadindo-o da ineficácia de qualquer tentativa de 

resistência quanto à execução do débito58. 

Segundo Gilmar Ferreira Mendes, “há consenso a respeito da 

desproporcionalidade da restrição à liberdade do indivíduo como meio de coerção ao 

pagamento da dívida e, ao mesmo tempo, como retribuição ao prejuízo causado ao credor" 59. 

Existem outros meios menos gravosos para coagir o devedor a adimplir adequadamente o 

débito, como a execução civil. O papel da proporcionalidade é de vital importância na 

                                                           
57 Em sua redação original, o Código de Processo Civil fazia alusão a uma “multa por dia de atraso” (art. 644), 
com o quê inspirou a denominação multas diárias; também a primeira Reforma falou em multa diária, no §4º que 
trouxe ao art. 461 do Código (red. Lei n. 8.952, de 13. 12. 1994). Foi só com a segunda das Reformas do Código 
de Processo Civil que veio a ideia de falar em multas periódicas, porque o novo §6º então acrescido ao art. 461 
do Código veio a cuidar da alteração da periodicidade das multas (red. lei n. 10. 444, de 7.5.02). DINAMARCO, 
Cândido Rangel.  Instituições de Direito Processual Civil. Volume IV, p..469 
58 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Martires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito 
Constitucional.cit. p. 787. 
59 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Martires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito 
Constitucional.cit. p. 788. 
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verificação da legitimidade constitucional das intervenções na esfera de liberdade 

individual60. 

Se o objetivo da norma fosse o de proibir toda e qualquer prisão, com exceção dos 

casos do devedor de alimentos e do depositário infiel, implicaria tirar qualquer significado da 

expressão “por dívida”. Percebe-se que a norma buscou proibir uma determinada espécie de 

prisão civil e não todas. Diante do fato que uma espécie de prisão civil foi vedada, e não toda 

e qualquer prisão civil, que somente pode ser a prisão por débito61. 

Na interpretação do art.5º, LXVII, da CF, devem ser levados em consideração os 

direitos fundamentais, esclarecendo que, apesar de ser necessário vedar a prisão do devedor 

por dívida, muitas vezes o uso do meio de prisão pode ser imprescindível à tutela dos direitos 

fundamentais62. 

 Quando não podem ser efetivamente tutelados, os direitos perdem sua qualidade. 

Além disso, o uso da coerção indireta, diante de certas situações de direito substancial, se faz 

necessário no curso do processo, pois a multa não tem efetividade diante de um réu que não 

possui patrimônio 63.  

É necessário admitir a prisão como forma de coerção indireta, uma vez que a 

jurisdição precisa ter em mãos meios para prestar a tutela jurisdicional efetiva. Do contrário, o 

ordenamento jurídico apenas proclamaria, de forma retórica, direitos que não podem ser 

efetivamente tutelados, conforme o exemplo: 

“Perceba-se, por exemplo, que soará absolutamente falsa e demagógica a afirmação 
da Constituição Federal, no sentido de que “todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações” (art. 225, caput), se 
não for viável a utilização da prisão como meio de coerção indireta. Seria o mesmo 
que interpretar esta norma constitucional como se ela dissesse que o meio ambiente, 
embora fundamental para a sadia qualidade de vida e para as futuras gerações, 
infelizmente não poder efetivamente tutelado em face de um réu que não se importa 
com os efeitos da multa. Ora, esta interpretação seria, para dizer o mínimo, 
incoerente” 64. 
 

De maneira contrária, entende Eduardo Talamini, argumentando que o art. 5º, 

LXVII, veda toda e qualquer prisão por dívida, pois tal expressão aludiu ao inadimplemento 

                                                           
60 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Martires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito 
Constitucional.cit. p. 788. 
61 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Curso de Processo Civil. Cit. p. 84 
62 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Curso de Processo Civil. Cit. p. 85 
63 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Curso de Processo Civil. Cit. p. 85 
64 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Curso de Processo Civil. Cit. p. 85-86 
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de obrigações em geral, não só as de conteúdo pecuniário. De outro modo, como se poderia 

explicar que uma das duas exceções prevista na norma trata-se do depositário infiel65. 

Realizando uma interpretação realmente atenta aos direitos fundamentais e à 

moderna hermenêutica constitucional, deixa-se de lado a ideia de que a prisão civil é 

puramente um atentado contra a liberdade dos cidadãos e passa-se a enxergar a necessidade 

do uso dessa coerção pessoal para a efetiva tutela dos direitos, surgem da necessidade de 

observância de deveres de fazer e de não fazer que não dependam do desembolso de 

dinheiro66. 

O art.461, §5º, do Código de Processo Civil e o art. 84, §5º, do Código de Defesa 

do Consumidor67 autorizam o uso da prisão como meio de execução, pois conferem ao juiz o 

poder para utilizar o meio executivo “necessário” a cada caso conflitivo concreto, justificando 

a oportunidade para a sua utilização diante das particularidades do caso concreto e da 

insuficiência das demais modalidades de execução para dar efetividade à decisão68. 

Fredie Didier Jr, Leonardo J. C. Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira 

optam por uma tese ampliativa da prisão civil, ressalvando que o termo “dívida” refere-se a 

uma “obrigação de conteúdo patrimonial”, não absolutamente de conteúdo pecuniário, ou 

seja, uma obrigação de fazer, não fazer ou de dar coisa distinta de dinheiro de cunho 

patrimonial não pode ser efetivada por prisão civil. Dessa forma, cabe a prisão civil para a 

efetivação de decisão judicial que reconheça direito de cunho não patrimonial e não apenas 

não pecuniário69. 

Sob a perspectiva da teoria dos direitos fundamentais, se pode demonstrar a 

fragilidade da tese restritiva da prisão civil, uma vez que ela pressupõe uma hierarquização 

abstrata e absoluta de um direito fundamental (liberdade individual) em relação aos demais. 

Essa hierarquização não se coaduna com esta teoria que permite a relativização dos direitos e 

eventualmente afastá-los à luz do caso concreto e do princípio da proporcionalidade. 70 

                                                           
65 TALAMINI, Eduardo. Tutela relativa aos deveres de fazer e não fazer..., ob. cit., p. 302. 
66 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Curso de Processo Civil. Cit. p. 86 
67 CDC, art. 84,   § 5° Para a tutela específica ou para a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz 
determinar as medidas necessárias, tais como busca e apreensão, remoção de coisas e pessoas, desfazimento de 
obra, impedimento de atividade nociva, além de requisição de força policial. 
68 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Curso de Processo Civil. Cit. p. 87 
69 DIDIER JR., Fredie; DA CUNHA, Leonardo Carneiro; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de 
Direito Processual Civil. Execução. Vol. 5. 4º Edição revista, ampliada e atualizada. Bahia: Editora Juspodivm. 
2012, P.471 
70 DIDIER JR., Fredie; DA CUNHA, Leonardo Carneiro; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de 
Direito Processual Civil. Execução. Vol. 5. 4º Edição revista, ampliada e atualizada. Bahia:Editora Juspodivm. 
2012, p. 471 



27 

 

A regra da proporcionalidade se subdivide nas regras da adequação, da 

necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito. Nessa situação importam as duas 

primeiras. Adequado no sentido de que as outras normas, inclusive constitucionais, a respeito 

da legitimidade da execução das decisões judiciais e das garantias da liberdade do réu. 

Necessário a ponto de garantir a efetividade no caso concreto para tutelar o direito e causar a 

menor restrição possível à esfera jurídica do réu. 

Não vigora mais o princípio da tipicidade dos meio executivos, que dizia que os 

meios de execução deveriam estar expressamente previsto em lei. Por essa razão, não basta 

dizer que o meio utilizado é adequado e necessário, o juiz deve justificar de maneira precisa, 

clara e racional a adequação e a necessidade do meio de execução, aplicando-se o princípio da 

concentração dos poderes de execução em que ao juiz foi outorgada ampla latitude de poder 

destinada à determinação da modalidade executiva a ser utilizada no caso concreto71. 

Diante do exposto, o juiz somente poderá se valer da prisão quando estiver em 

condições de justificar a impossibilidade de efetivação da tutela mediante o emprego da multa 

ou de qualquer outro meio executivo. 72 

Por essa razão, quem a admite reconhece que a prisão civil deve ser utilizada em 

último caso, quando nenhum outro meio coercitivo se mostrou capaz de garantir a efetivação 

da tutela jurisdicional cuja exigência não deve impor uma disposição patrimonial ou no 

mínimo pecuniária. Além disso, o juiz deve garantir o exercício do contraditório e fixar desde 

logo o seu prazo de duração, deixando claro que o cumprimento da obrigação faz cessar de 

imediato a incidência dessa medida coercitiva73. 

 

3.3 EXECUÇÃO MEDIANTE OUTRAS MODALIDADES DE CONVENCIMENTO 

 

A principal discussão que envolve a adoção de outras modalidades de 

convencimento do demandado consiste na circunstância de não haver previsão legal para elas, 

contudo o art. 461, §5º do Código de Processo Civil74 eliminou qualquer obstáculo que 

                                                           
71 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Curso de Processo Civil. Cit. p.88 
72 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Curso de Processo Civil. Cit. p. 88 
73 DIDIER JR., Fredie; DA CUNHA, Leonardo Carneiro; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de 
Direito Processual Civil. Execução. Vol. 5. 4º Edição revista, ampliada e atualizada.Bahia:Editora Juspodivm. 
2012, p.473. 
74 No Antrepojeto do Novo Código Civil, o conteúdo do  art. 461, §5º estará presente no parágrafo único do art. 
502 que estabelece que para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a 
imposição de multa por tempo de atraso, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de 
obras, a intervenção judicial em atividade empresarial ou similar e o impedimento de atividade nociva. O rol 
permanecerá exemplificativo, tendo em vista a locução conjuntiva “entre outras medidas” 



28 

 

poderia ser levantado contra a possibilidade de utilização de um meio coercitivo não 

tipificado em lei75. 

Diferentemente do que ocorria na época do direito liberal, quando ao juiz não era 

possível dispor de qualquer meio executivo destinado a convencer o réu a realizar algo contra 

a sua vontade, em razão dos princípios de defesa da liberdade e da autonomia da vontade76. 

As medidas constantes no §5º não se tratam de uma enumeração de medidas 

exaustiva, haja vista a locução conjuntiva “tais como” que a antecede. Isso não significa que o 

juiz recebeu poderes ilimitados e poderá estabelecer qualquer tipo de medida na decisão 

judicial. Nenhum mecanismo vedado pelo ordenamento poderá ser adotado. A medida 

adotada não pode causar sacrifício ao réu maior que o necessário, guardando respeito à 

relação de utilidade, adequação e proporcionalidade77. 

Junto com as multas periódicas, as outras medidas de convencimento 

caracterizam-se como atos de execução indireta, não incidem sobre bens, mas sobre a 

vontade, como um mecanismo de pressão psicológica, e não produzem elas próprias os 

resultados desejados, na verdade, tem a finalidade de persuadir o obrigado a produzi-los. 78 

Restrições de ordem legal e constitucional limitam o poder do juiz para 

estabelecer meios coercitivos mais idôneos, ou seja, aquele que é eficaz para tutelar o direito 

e, ao mesmo tempo, exercer a menor restrição possível à esfera jurídica do demandado. Não 

só os mecanismos restritivos estão autorizados para efetivar a tutela específica, o juiz também 

está autorizado a criar sanções premiativas para a obtenção do resultado desejado79. 

Importante lembrar que no momento da escolha da medida coercitiva mais 

adequada os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade ditam os limites da aplicação 

não com contornos fixos, mas como um guia para a atuação do juiz ao mesmo tempo 

energética e prudente capaz de causar o temor necessário ao obrigado sem humilhá-lo com 

medidas incompatíveis com a dignidade humana, nem ceder a óbices ilegítimos à efetividade 

da tutela jurisdicional, como temores e preconceitos irracionais·. 

Ao invés de aplicar uma coerção, o juiz pode utilizar um estímulo para o 

cumprimento da decisão judicial. No ordenamento, ocorre, por exemplo, na ação monitória e 

na execução de títulos extrajudiciais, em que o imediato pagamento do valor exigido dispensa 

o devedor, total ou parcialmente, das despesas processuais (arts. 1.102-C, §1º, e 652-A, 

                                                           
75 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Curso de Processo Civil. Cit. p.89. 
76 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Curso de Processo Civil. Cit. p.72. 
77 WAMBIER,  Luis Rodrigues. Curso Avançado de Processo Civil v.2. Execução. 10ª edição revista, ampliada 
e atualizada. São Paulo: RT, 2007, p. 
78 DINAMARCO, Cândido Rangel.  Instituições de Direito Processual Civil. Volume IV, p..453. 
79 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Curso de Processo Civil. Cit. p.89. 
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parágrafo único, do CPC). Em muitos casos, tal alternativa é a melhor maneira de levar maior 

efetividade à decisão judicial80. 

 

3.4 NÃO-ADSTRIÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL AO PEDIDO QUANTO À MEDIDA 

COERCITIVA A SER IMPOSTA 

 

O magistrado não se restringe ao pedido formulado pelo autor quanto à escolha da 

medida coercitiva que tem por finalidade dar efetividade à decisão judicial, ou seja, o julgador 

pode determinar meio executivo não requerido pela parte ou até mesmo distinta da escolhida 

pelo demandante para buscar a efetivação da prestação imposta ao obrigado81. 

Esse entendimento pode ser auferido tanto da leitura do §5º82 do art. 461 do CPC 

quanto do §4º83 do mesmo artigo. Apesar de este fazer menção apenas à multa diária, o 

dispositivo estabelece que, considerando os amplos poderes do magistrado, quanto às medidas 

que podem e devem ser tomadas para a efetivação de suas decisões, toda e qualquer 

providência executiva pode ser imposta pelo magistrado independentemente de requerimento 

da parte. Caso tal interpretação não fosse possível, não haveria razão para existir o poder geral 

de efetivação. Além disso, a interpretação ampliativa é mais coerente com o texto 

constitucional, uma vez que protege o direito fundamental a efetivação da tutela executiva84. 

Observa-se com isso que a regra da congruência é mitigada para dar lugar a uma 

atuação oficiosa do juiz, tendo em vista oferecer uma proteção maior ao direito fundamental à 

tutela executiva. O legislador optou por adotar o regime da atipicidade dos meios executivos, 

possibilitando ao magistrado impor a providência, à luz do caso concreto, se revele mais 

apropriada à efetivação da sua decisão, por essa razão atenua-se o princípio da inércia da 

jurisdição85, para dar maior liberdade ao juiz que não pode ficar sujeita aos limites formulados 

                                                           
80 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Curso de Processo Civil. Cit. p.90 
81 DIDIER JR., Fredie; DA CUNHA, Leonardo Carneiro; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de 
Direito Processual Civil. cit. p. 446 
82 CPC, art. 461, §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. 
83 CPC, art. 461, §4ª. O juiz poderá, na hipótese do parágrafo anterior ou na sentença, impor multa diária ao réu, 
independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando-lhe prazo 
razoável para o cumprimento do preceito 
84 DIDIER JR., Fredie; DA CUNHA, Leonardo Carneiro; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de 
Direito Processual Civil, cit. p. 447 
85 CPC, art. 2º. Nenhum juiz prestará a tutela jurisdicional senão quando a parte ou o interessado a requerer, nos 
casos e forma legais. 



30 

 

pelo autor, que, por exemplo, pode não requerer a imposição de medida coercitiva ou pedir a 

aplicação de uma medida claramente ineficaz. 86 

Vale lembrar também que essa desnecessidade do juiz se restringir ao pedido da 

parte lhe permite impor ao réu uma medida coercitiva direta ou sub-rogatória (art. 475 – J do 

CPC), mesmo quando o autor tenha requerido o estabelecimento de uma medida coercitiva 

indireta. O inverso também é verdadeiro. A não adstrição do juiz ao pedido mediato da parte, 

a prestação de fazer ou não fazer, não pode ser confundida com a sua não vinculação ao 

pedido de imposição de determinada medida para a efetivação dessa prestação87. 

Diante do exposto, não há dúvida de que o juiz não está adstrito ao pedido da 

parte, podendo aplicar a medida coercitiva que achar mais conveniente a depender do caso 

concreto. 

 

3.5 POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA MEDIDA COERCITIVA 

 

Quando a medida coercitiva se mostrar ineficaz para a efetivação da decisão 

judicial ou excessiva para a obtenção do resultado almejado, é licito ao magistrado, de ofício 

ou a pedido da parte interessada, modificar a medida coercitiva imposta, conforme se pode 

extrair do art. 461, §6º 88, do CPC e do próprio poder geral de efetivação consagrado no art. 

461, §5º, do CPC89, que permitem a troca de uma medida indireta por uma sub-rogatória, e 

vice-versa, bem como uma indireta por outra, ou uma sub-rogatória por outra, ou cumulação 

das duas espécies ou cessação de uma delas. 

Importante lembrar que não se pode olvidar do direito que assiste ao devedor de 

requerer a modificação da medida coercitiva quando esta se torna extremamente excessiva em 

razão da sua garantia à observância do princípio do devido processo legal substancial, 

sobretudo na noção de proporcionalidade90. 

Dessa maneira, pode o magistrado tanto majorar a medida coercitiva ou substituí-

la por outra que garanta maior efetividade à sua decisão judicial quanto atenuar a medida 

                                                           
86 DIDIER JR., Fredie; DA CUNHA, Leonardo Carneiro; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de 
Direito Processual Civil. cit. p. 447 
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Direito Processual Civil. cit. p 448 
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Direito Processual Civil. cit. p. 448-449. 
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Direito Processual Civil. cit. p. 449 
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imposta, se, por exemplo, parte da obrigação foi cumprida pelo devedor e as circunstâncias 

concretas não justificam ainda a manutenção daquela coerção indireta nas mesmas forma e 

gravidade anteriormente estipulada, pois o réu, embora com dificuldades, demonstra a 

intenção de cumprir a tutela executiva91. 

Assim como na aplicação da prisão civil, a alteração da medida de coerção deve 

ser devidamente justificada pelo magistrado, observando o princípio da proporcionalidade, em 

sentido amplo, e submetida, sempre que possível, ao contraditório das partes com o intuito de 

que elas se pronunciem sobre a conveniência e possibilidade de mudança. Vale lembrar que, é 

sempre possível a parte procurar a via recursal junto aos órgãos de segunda instância de 

julgamento quando tais garantias forem suprimidas pelo magistrado ao proferir sua decisão92. 

A possibilidade de alteração posterior da medida coercitiva para induzir 

psicologicamente ao cumprimento pelo devedor não representa ofensa à coisa julgada 

material, pois as medidas coercitivas indiretas, como as multas, não se sujeitam aos efeitos da 

coisa julgada material, podendo ser alteradas, inclusive, na fase da execução processual93. 

A modificação da multa diária, conforme forte corrente jurisprudencial não ofende 

a coisa julgada material. Isso porque, não caracteriza a causa de pedir, pois sequer integrava o 

pedido. 

Quando o magistrado concede o pedido formulado pela parte, impondo ao 

demandado um fazer ou não fazer, todas as providências cabíveis devem ser tomadas, 

inclusive, alterá-las posteriormente se necessário, para garantir a efetividade do direito à tutela 

executiva. A alteração das medidas de efetivação não influencia no comando decisório, a 

natureza acessória dos meios coercitivos impede a alteração da norma jurídica 

individualizada, uma vez que a sua finalidade é exercer pressão psicológica no obrigado para 

que ele cumpra a decisão judicial94. 

Outro importante questionamento consiste na dúvida de se haveria alteração na 

natureza da sentença, executiva ou mandamental, quando da substituição de uma medida sub-

rogatória por uma indireta ou o contrário95. 
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Direito Processual Civil. cit. p. 449 
93  DIDIER JR., Fredie; DA CUNHA, Leonardo Carneiro; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de 
Direito Processual Civil. cit. p. 450 
94  DIDIER JR., Fredie; DA CUNHA, Leonardo Carneiro; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de 
Direito Processual Civil. cit. p. 450 
95  DIDIER JR., Fredie; DA CUNHA, Leonardo Carneiro; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de 
Direito Processual Civil. cit. p. 450 
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Diante do exposto, conclui-se que a resolução imediata dos conflitos em perdas e 

danos deu lugar a adoção de medidas coercitivas caracterizadas pelo constrangimento da 

vontade do devedor a fim de que cumpra a obrigação executiva. A aplicação de multas diárias 

ou de prisão civil são apenas dois exemplos das medidas coercitivas que podem vir a ser 

utilizadas pelo juiz, uma vez que o rol do art. 461, §5º do Código de Processo Civil não é 

exaustivo, devendo o magistrado, a partir da análise do caso concreto decidir pela medida que 

melhor se adeque à situação, não se restringindo a coerção formulada, no pedido, pelo credor. 

Além disso, o juiz, verificando que a medida escolhida não casou o temor necessário no 

devedor para que este cumpra a decisão a ele imposta, poderá alterar a medida coercitiva. 
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4 ASTREINTES 

 

4.1 ORIGEM E NATUREZA JURÍDICA 

 

A astreinte é fruto da criação jurisprudencial francesa para a realização da 

execução indireta, recentemente disciplinada em lei. Consiste numa condenação em uma 

quantia determinada por cada dia (ou qualquer outra unidade de tempo) de atraso do devedor 

em cumprir a obrigação estipulada no título executivo, ou por cada violação do que, naquele 

instrumento, lhe é imposto, tratando-se, portanto, de uma medida coercitiva de caráter 

patrimonial. 

Vários ordenamentos jurídicos contemporâneos adotaram, com pequenas 

variações, a astreinte como paradigma a ser seguido, dentre eles os da Suíça, Portugal e 

notadamente o do Brasil, razão pela qual se faz necessária uma análise cuidadosa desse 

instituto jurídico, tendo em vista que ela constitui-se em um autêntico modelo de medida 

coercitiva judicial96. 

No início do século XIX, com o intuito de sanar a lacuna deixada pela doutrina 

francesa que ao admitir que o credor tenha sempre o direito ao cumprimento in natura das 

obrigações de fazer e de não fazer, não armou o juiz de instrumentos hábeis a garantir a 

execução específica de suas decisões, deixando o credor na injusta situação de ter de se 

conformar com uma indenização pelo prejuízo resultante do inadimplemento do devedor, os 

magistrados franceses utilizaram-se da astreinte. Por essa razão, os doutrinadores, na época, 

repudiavam unanimamente, o uso desse instrumento, por considerá-lo contra legem97.  

Com o passar do tempo, no entanto, a partir de intenso movimento 

jurisprudencial, a astreinte passou a oficialmente a existir no direito francês com a Lei 72.226, 

de 5 de julho de 1972, sem necessidade de se recorrer a meios alternativos, tais como a 

imposição de uma indenização muito superior ao valor real do prejuízo decorrente do 

inadimplemento do devedor.  Consagrando-se como uma medida coercitiva de extrema 

importância para o direito francês e influenciando diversos outros ordenamentos jurídicos98. 

Na França, atualmente, a Lei 91.650, de 9 de julho de 1991 traz com bastante 

precisão os contornos desse instituto, enfatizando as suas características e a sua forma de 

atuação. A lei, na sua seção intitulada “L’astreinte”, afirma que o juiz pode, até mesmo de 

                                                           
96 GUERRA, Marcelo Lima. Execução Indireta. Editora Revista dos Tribunais, 1998, p. 108 
97 GUERRA, Marcelo Lima. Execução Indireta, cit., p.109 e 110 
98 GUERRA, Marcelo Lima. Execução Indireta, cit,  p.115 
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ofício, ordenar uma astreinte, esclarecendo que esta independe da indenização, o que, sem 

dúvida, demonstra o caráter coercitivo da astreinte, fundamental para assegurar a execução 

das decisões judiciais99. 

No Brasil, a aplicação de multa para cumprimento de uma ordem judicial foi 

inicialmente contemplada pelo art. 11 da Lei de Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/85). Em 

seguida os arts. 287, 644 e 645 do Código de Processo Civil, todos tendo como base a multa. 

Posteriormente, houve a ampliação das possibilidades do juiz através do art. 461100 e também 

o art. 461-A101, permitindo, inclusive o estabelecimento da multa de ofício e tornando 

obsoleta a Súmula 500 do STF cujo posicionamento é de que não cabe a ação cominatória 

para compelir-se o réu a cumprir obrigação de dar.   

É consenso em toda a doutrina que a astreinte é uma medida coercitiva destinada a 

induzir o devedor a cumprir uma obrigação que lhe é imposta por uma decisão judicial e não a 

reparar eventuais prejuízos resultantes do inadimplemento, ou seja, não se pode confundir 

ressarcimento do dano e multa voltada a constranger ao cumprimento de uma ordem 

judicial102. 

De fato, mencionada confusão só foi esclarecida em meados do século passado, 

quando a Corte de Cassação Francesa103 deixou claro o objeto e a razão de ser de uma e outra, 

considerando a astreinte como uma multa e não uma indenização104. 

Corroborando com tal afirmação o próprio Código de Processo Civil brasileiro em 

seu art. 461, §2º dispõe que a indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo de multa, 

                                                           
99 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Curso de Processo Civil. vol.3. Execução.Editora 
Revista dos Tribunais, 2007, p. 73 
100 CPC, Art. 461. 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. 
101 CPC, Art. 461-A. Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa, o juiz, ao conceder a tutela específica, 
fixará o prazo para o cumprimento da obrigação. 
102 GUERRA, Marcelo Lima. Execução Indireta. Editora Revista dos Tribunais, 1998, p. 115 
103 A Justiça francesa divide-se em dois grandes ramos, absolutamente independentes: Justiça Administrativa e 
Justiça Judiciária. Para julgar os conflitos de jurisdição entre estas duas Justiças, há o Tribunal de Conflitos, 
formado por 8 juízes com mandato de 3 anos. A Justiça Judiciária tem na Corte de Cassação o seu órgão de 
cúpula. Criada em 1790, como órgão do Poder Legislativo, ela é composta de 87 Conselheiros, que não julgam 
matéria de fato, mas apenas de Direito. Ao reformar um Acórdão de Tribunal de Apelação, a Cassação não 
reexamina o mérito da matéria, mas apenas determina a outro Tribunal que julgue novamente a apelação. A 
Corte de Cassação, como de resto a Justiça francesa, é conservadora.  Abaixo da Corte de Cassação encontram-
se 35 Cortes de Apelação, constituídas por magistrados de carreira. Na primeira instância atuam os chamados 
Tribunais de Grande Instância (TGI), que decidem de forma colegiada (3) e os Tribunais de Instância, em que o 
juiz julga sozinho. Há, ainda, muitos Tribunais especializados, como do Comércio e  de Incapazes DE 
FREITAS, Vladimir Passos. A Justiça na França. http://www.ibrajus.org.br/revista/artigo.asp?idArtigo=170. 
Acessado em 17/10/2012. 
104 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Curso de Processo Civil. vol.3. Execução.Editora 
Revista dos Tribunais, 2007, p. 74 
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reafirmando o que já dizia o art. 84 do Código de Defesa do Consumidor, deixando evidente 

que a multa é devida independentemente de também ser devido o valor da indenização105. 

A indenização possui como principal finalidade responder por um dano mediante 

pecúnia, geralmente por uma obrigação de dar ou fazer não cumprida, tem vinculação com a 

tutela ressarcitória da obrigação. Tal escopo nada tem a ver com o da multa que guarda 

relação com a efetivação da tutela jurisdicional, independentemente da reparação do dano, 

buscando o cumprimento de uma decisão judicial ou a exclusão, ou inibição, de determinado 

ilícito106. 

A mesma distinção é esclarecida por Marcelo Lima Guerra: 

“De outra parte, do caráter coercitivo da multa diária decorre também a 
possibilidade de ela ser imposta mesmo na ausência total de qualquer prejuízo. Com 
efeito, se a multa diária não tem qualquer finalidade ressarcitória – o que justifica a 
sua cumulabilidade com a indenização – e destina-se, exclusivamente, a pressionar o 
devedor a cumprir a obrigação, é óbvio que a existência de danos apuráveis não 
pode constituir requisito para sua aplicação. Vale salientar que esse aspecto do 
instituto – até agora despercebido pela doutrina nacional – é de grande importância 
na sua utilização para obter a tutela específica dos chamados “novos direitos”, os 
quais, como regra geral, não são dotados de um conteúdo econômico facilmente 
mensurável, a inviabilizar a fixação de um equivalente pecuniário para a sua 
violação” 107. 
 

Convém mencionar que, além da possibilidade de cumulação da multa com perdas 

e danos, como visto, é plenamente possível a sua cumulabilidade com a obrigação principal, 

tendo em vista o seu caráter acessório que visa assegurar o cumprimento específico desta. É 

importante salientar que a astreinte é acessória de outra condenação e não da obrigação 

reconhecida ou imposta por essa mesma condenação108. 

 Ainda não há que se confundir o caráter coercitivo da multa com qualquer 

aspecto de cunho sancionatório. A astreinte com o intuito de levar o réu a adimplir a 

obrigação, não tem o intuito de puni-lo pelo descumprimento, uma vez que a multa não pode 

ser imposta diante da impossibilidade prática de execução específica ser realizada. Quando se 

verifica que não pode ser satisfeita a pretensão, por exemplo, por perecimento do objeto, não 

há que se falar em multa como meio de coerção109. 

Por fim, vale a pena salientar que a previsão de multas com caráter repressivo no 

direito positivo brasileiro, a exemplo da multa imposta ao litigante de má-fé (art. 18 do CPC) 

                                                           
105 É prevista alteração do art. 461, §2º pelo Anteprojeto de Código de Processo Civil (Projeto de Lei do Senado 
nº 166, de 2010, através do art. 481 que dispõe que a indenização por perdas e danos se dará sem prejuízo da 
multa fixada periodicamente para compelir o réu ao cumprimento específico da obrigação. 
106 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Curso de Processo Civil. vol.3. Execução.Editora 
Revista dos Tribunais, 2007, p. 74 
107 GUERRA, Marcelo Lima, Execução Indireta, p. 189 
108 GUERRA, Marcelo Lima, Execução Indireta, p.115 
109 GUERRA, Marcelo Lima, Execução Indireta,-p. 192 
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110, da multa contra ato atentatório ao exercício de jurisdição (art. 14 do CPC) 111, e da multa 

imposta por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 601 do CPC) 112, sendo este caráter de 

sanção exatamente uma das mais importantes diferenças entre a multa do art. 461 e as 

referidas sanções quando do desrespeito de uma ordem judicial. Tudo isso demonstra que a 

astreinte não se confunde com uma sanção, mas sim um meio de coerção, pois uma vez que a 

obrigação principal se torne inexigível, ela perde a razão de existir, pois não há mais nada a 

ser cobrado que enseje o constrangimento do devedor. 

O art. 14 do CPC introduziu, no Brasil, o instituto do contempt of court113 do 

direito anglo-saxônico. Enquanto a sua natureza é claramente de cunho administrativo com a 

finalidade de reprimir o descumprimento ou turbação dos provimentos judiciais, a multa do 

art. 461, do CPC, é estritamente processual com o intuito único de obter a efetivação da 

decisão mandamental concedida114. 

Por essa razão, se considera completamente possível a cumulação das multas 

acima mencionadas, tendo em vista que suas naturezas jurídicas e suas funções processuais 

são inegavelmente distintas. 

 

 

 

 

                                                           
110 CPC, Art. 18. O juiz ou tribunal, de ofício ou a requerimento, condenará o litigante de má-fé a pagar multa 
não excedente a um por cento sobre o valor da causa e a indenizar a parte contrária dos prejuízos que esta sofreu, 
mais os honorários advocatícios e todas as despesas que efetuou. 
111 CPC, Art. 14. São deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo:   I -
 expor os fatos em juízo conforme a verdade;  II - proceder com lealdade e boa-fé;  III - não formular pretensões, 
nem alegar defesa, cientes de que são destituídas de fundamento;  IV - não produzir provas, nem praticar atos 
inúteis ou desnecessários à declaração ou defesa do direito. V - cumprir com exatidão os provimentos 
mandamentais e não criar embaraços à efetivação de provimentos judiciais, de natureza antecipatória ou final. 
Parágrafo único. Ressalvados os advogados que se sujeitam exclusivamente aos estatutos da OAB, a violação do 
disposto no inciso V deste artigo constitui ato atentatório ao exercício da jurisdição, podendo o juiz, sem prejuízo 
das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa em montante a ser fixado de 
acordo com a gravidade da conduta e não superior a vinte por cento do valor da causa; não sendo paga no prazo 
estabelecido, contado do trânsito em julgado da decisão final da causa, a multa será inscrita sempre como dívida 
ativa da União ou do Estado. 
112 CPC, Art. 601. Nos casos previstos no artigo anterior, o devedor incidirá em multa fixada pelo juiz, em 
montante não superior a 20% (vinte por cento) do valor atualizado do débito em execução, sem prejuízo de 
outras sanções de natureza processual ou material, multa essa que reverterá em proveito do credor, exigível na 
própria execução. 
113 A doutrina do contempt of court define o microssistema normativo composto por regras e princípios que vêm 
garantir a boa administração da justiça e o prestígio do Poder Judiciário. Tem o condão de regrar os atos tidos 
por contempt of court, que representam, precisamente, o desprezo à corte ou desacato ao tribunal, conduta 
ofensiva punível de diversas maneiras. GUERRA, Marcelo Lima. Execução Indireta. São Paulo: RT, 1999, p.72. 
114 DIDIER JR., Fredie; DA CUNHA, Leonardo Carneiro; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de 
Direito Processual Civil. Execução. Vol. 5. 4º Edição revista, ampliada e atualizada.Bahia:Editora Juspodivm. 
2012, p. 458 
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4.2 A FIXAÇÃO DA MULTA E SEUS LIMITES  

 

Cabe à doutrina estabelecer as limitações aplicáveis à fixação da multa, uma vez 

que a legislação em vigor não as identifica expressamente. 

Importante lembrar que a multa não pode ser imposta quando, na prática, a 

realização da execução específica for impossível, o que equivale dizer que não se pode 

pressionar o devedor a realizar uma prestação que é ou se tornou irrealizável. 

Na mesma linha, eis o pensamento de Marcelo Lima Guerra: 

“Na verdade o caráter coercitivo é da essência do instituto da multa diária como 
garantia da execução específica. Como corolários diretos desse caráter coercitivo, a 
aptidão da multa para coagir o devedor a adimplir e a possibilidade concreta do 
adimplemento ser realizado são critérios que devem ser observados no momento da 
aplicação concreta da multa e não apenas no da sua fixação, sob pena de, se não o 
forem, conduzirem a um uso distorcido e inaceitável dessa medida. É que o 
ordenamento só autoriza a utilização da multa diária para compelir o devedor a 
adimplir e não para impor-lhe uma pena pelo inadimplemento” 115. 
 

Tendo em vista a destinação da multa diária em induzir o réu a cumprir o 

mandado, dar-se-á a fixação de seu valor. Como a multa não possui caráter indenizatório, 

conforme acima exposto, a sua imposição não se trata de simplesmente limitar o valor da 

multa ao da obrigação. Deverá se estabelecer montante tal que concretamente influa no 

comportamento do demandado – o que, diante das circunstâncias do caso, pode ultrapassar o 

quantum que se atribuiu ao bem jurídico visado116. 

Embora, a priori, não haja um limite máximo para a multa, conforme o art. 461, 

§6º, do CPC, cabe ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte interessada, alterar o 

valor da multa, caso ela se mostre insuficiente ou excessiva, é possível, quando a medida se 

tornar desproporcional em relação ao bem da vida que com ela se pretende resguardar, o seu 

montante seja adequado a parâmetros razoáveis117. 

 Tal controle deve ser feito pelo magistrado, como já decidiu o STJ, no seguinte 

acórdão: 

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA POR 
DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. EXCESSO. REDUÇÃO. A 
multa pelo descumprimento de decisão judicial não pode ensejar o enriquecimento 
sem causa da parte a quem favorece, como no caso, devendo ser reduzida a 

                                                           
115 Op. Cit., p. 193 
116 WAMBIER,  Luis Rodrigues. Curso Avançado de Processo Civil v.2. Execução. 10ª edição revista, ampliada 
e atualizada. São Paulo: RT, 2007, p. 353. 
117 117 DIDIER JR., Fredie; DA CUNHA, Leonardo Carneiro; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso 
de Direito Processual Civil. Execução. Cit. p. 451 
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patamares razoáveis. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, 
provido” 118. 
 

Em sentido contrário, Nelson Nery Jr. e Rosa Maria Nery aduzem que “a 

diminuição da multa é injustificável, porque a multa não é destinada a fazer com que o 

devedor a pague, mas que a não pague e cumpra a obrigação na forma específica” 119. 

Antes da Lei 10.444/2002, o art. 461 não continha expressa regra acerca da 

possibilidade de alteração do valor da multa para mais ou para menos, em decisão motivada, 

conformem variem as circunstâncias concretas (diferentemente do que já ocorria no processo 

executivo – art. 645). Ao acrescentar um sexto parágrafo, mencionada lei só veio ratificar o 

entendimento de que em decorrência da própria natureza da multa, de mecanismo coercitivo 

de afirmação da autoridade jurisdicional, sua imposição independe de pleito do autor, 

igualmente a revisão de seu valor poderá ser procedida de ofício, sempre para adequá-la aos 

parâmetros da suficiência e compatibilidade120. 

Com o escopo de evitar o enriquecimento sem causa da parte adversa, limitando a 

possibilidade de ganho do adversário e também ratificar que não há um teto, o enunciado nº 

132 do XXVI Encontro Nacional dos Juizados Especiais (que incorpora a redação do 

enunciado nº 25), dispõe que: 

“A multa cominatória não fica limitada ao valor de 40 salários mínimos, embora 
deva ser razoavelmente fixada pelo Juiz, obedecendo ao valor da obrigação 
principal, mais perdas e danos, atendidas as condições econômicas do devedor. Na 
execução da multa processual (astreinte), que não tem caráter substitutivo da 
obrigação principal, a parte beneficiária poderá receber até o valor de 80 salários 
mínimos. Eventual excedente será destinado a fundo público estabelecido em norma 
estadual”. 
 

Diante do exposto, a multa, para vencer a resistência do réu, deve ser fixada de 

maneira a convencê-lo que é mais conveniente cumprir a obrigação a desconsiderar a ordem 

do juiz, considerando o valor em litígio e a capacidade econômica daquele a quem é 

dirigida121. 

O juiz ao determinar o valor da multa deve levar em conta, sempre, os parâmetros 

da suficiência e da compatibilidade da multa com a obrigação de acordo com o art. 461, §4º, 

                                                           
118 STJ, 4ª T., REsp 793.491/RN, rel. Min. César Asfor Rocha, j. em 26.09.2006, publicado no DJ de 06.11.2006, 
p.337 
119 NERY JR. Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e legislação 
extravagante. 11ª Edição revista, ampliada e atualizada. São Paulo: RT, 2010, p.702. 
120 WAMBIER,  Luis Rodrigues. Curso Avançado de Processo Civil v.2. Execução. 10ª edição revista, ampliada 
e atualizada. São Paulo: RT, 2007, p. 353 e 354. 
121 Marinoni p.78 
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do CPC122, o que significa que a fixação do valor da multa pelo magistrado não é ato 

discricionário, impassível de controle. Quando fixada na decisão interlocutória que antecipa 

tutela, caberá agravo de instrumento (art. 522 do CPC), uma vez que há perigo de dano. Por 

outro lado, quando estabelecida na sentença, deverá ser impugnada por apelação, conforme o 

art. 513, do CPC123. 

A viabilidade de revisão das multas ditada em sentença é explicada por Marcelo 

Lima Guerra como sendo coisa julgada sujeita à cláusula “rebus sic stantibus”, ou seja, o 

caráter imutável da sentença estaria condicionado à continuidade da situação fática que existia 

quando ela foi proferida: alterando-se os fatos, poderia ser mudado o comando124. 

Embora estabelecida em sentença, parte da doutrina considera mais adequado 

compreender a multa como mero instrumento de efetivação dos comandos judiciais, não 

estando, portanto, abrangida pela coisa julgada. É isso que justifica, inclusive, sua fixação 

pelo juiz ainda quando a sentença não a previu125. 

Apesar de abordagens diferentes, ambos os entendimentos convergem para o 

mesmo sentido de que a multa, ainda que fixada em sentença, é passível de modificação para 

atender as circunstâncias fáticas de cada caso concreto. 

 

4.3 A TITULARIDADE DO CRÉDITO DECORRENTE DA MULTA 

 

Questão bastante interessante e polêmica é a relativa à titularidade do crédito 

decorrente da multa. 

O Código de Processo Civil brasileiro silencia quanto à legitimidade ativa para a 

execução das astreintes e a sua recente reforma, infelizmente, não preencheu essa lamentável 

omissão do legislador. 

Como já dito o fim da multa é convencer o demandado a cumprir a decisão. 

Quem, de fato, se beneficia com a outorga da multa, não é o lesado ou o autor, mas sim o 

Estado, pois uma vez atingindo o seu objetivo, este cumpriu a sua missão jurisdicional de 

                                                           
122 CPC, art. 461, § 4º.  O juiz poderá, na hipótese do parágrafo anterior ou na sentença, impor multa diária ao 
réu, independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando-lhe prazo 
razoável para o cumprimento do preceito. 
123 WAMBIER,  Luis Rodrigues. Curso Avançado de Processo Civil v.2. Execução. 10ª edição revista, ampliada 
e atualizada. São Paulo: RT, 2007, p. 353 
124 GUERRA, Marcelo Lima, p.193. 
125WAMBIER,  Luis Rodrigues. Curso Avançado de Processo Civil v.2. Execução. 10ª edição revista, ampliada 
e atualizada. São Paulo: RT, 2007 354. 
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trazer solução para o caso concreto da maneira mais efetiva possível, tornando se merecedor 

do valor da multa126. 

A tese de que o valor da multa deve ser destinado ao Estado é adotada pelo direito 

positivo alemão, que se mostra mais coerente com a finalidade reconhecidamente atribuída às 

medidas coercitivas, uma vez que lá, as quantias arrecadadas com a aplicação das 

Zwangstrafen (medida coercitivas pecuniárias) são destinadas, integralmente ao Estado127. 

Observa-se que a multa possui caráter processual, não tendo qualquer ligação 

direta com o direito substancial para o qual se pede a tutela executiva, o que justifica no 

direito alemão uma visão nitidamente publicista, ou seja, de que a multa é voltada a reprimir a 

violação da autoridade do Estado-juiz128. 

Não há racionalidade em o lesado receber valor que não diz respeito ao dano 

sofrido, portanto, em termos lógicos jurídicos, parece que a multa deve reverter para o Estado. 

O ressarcimento é inerente ao dano, e para tanto serve, o pagamento em pecúnia, não 

existindo motivo para se admitir que, ao lado do ressarcimento, o lesado receba o valor da 

multa devida, em razão da não observância da decisão judicial129. 

Segundo Luiz Guilherme Marinoni, o fato de o Estado poder ser o próprio 

devedor da multa possa se constituir em argumento favorável à tese de que a soma resultante 

da sua aplicação deva ser dirigida ao autor. Nesse caso basta que se preveja o 

encaminhamento da multa para um fundo130. 

Diversamente, entende Marcelo Lima Guerra: 

“É que não sendo o credor o beneficiário da multa, não seria dele, e sim, do Estado, 
a legitimidade ad causam para a cobrança, in executivis da quantia devida com a 
aplicação daquela medida. Para que o credor gozasse dessa legitimidade, ela, por ser 
extraordinária, necessitaria ser lhe atribuída por expressa determinação legal. Dessa 
forma, a eficácia coercitiva da multa diária poderia ficar a depender da inciativa de 
órgãos públicos, com os conhecidos problemas de excesso de trabalho e de entrave 
burocrático” 131. 
 

Sem previsão legal no direito brasileiro, a adoção do sistema alemão revela-se 

problemática, reduzindo seriamente a eficácia de multa diária.  

Diante do teor do art. 461 do CPC, que afirma que “a indenização por perdas e 

danos dar-se-á sem prejuízo da multa”, é preciso admitir que o direito brasileiro entende que, 

assim como a indenização, a multa é devida ao autor. 

                                                           
126 Marinoni. Ob cit. p. 74 
127 GUERRA, Marcelo Lima. Ob cit. p. 207 
128 MARINONI. Ob cit. 75 
129 MARINONI, p.75 
130 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela Inibitória, cit, item 3.27.1.5 
131 GUERRA, Marcelo Lima. Ob cit. p. 209 
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Essa orientação é aceita de modo singelo e sem nenhum questionamento, como se 

não existisse uma lacuna do CPC sobre o assunto. Talvez, porque essa solução seja a adotada 

pela legislação francesa, a qual manteve o caráter privado para a astreinte, ou seja, uma 

sanção pecuniária que reverte em benefício do credor e não do Estado132. 

 Nessa perspectiva, o direito positivo português representa um exemplo 

interessante de solução intermediária entre os sistemas francês e alemão, quando lá se 

introduziu a sanção pecuniária compulsória, ou seja, uma multa diária de contornos 

nitidamente semelhantes aos da astreinte, Nos termos do art. 829, A, n. 3 do Código Civil 

português, com redação dada pelo Dec.-Lei 262/83, o valor dessa multa será destinado metade 

ao credor e metade ao Estado. 

Por fim, precisas as palavras de Marcelo Lima Guerra: 

“Urge, porém, que o legislador intervenha o quanto antes para sanar essa grave 
lacuna, dispondo normas expressas sobre a titularidade do crédito resultante da 
multa diária e da legimatio ad causam para promover sua respectiva execução. Nessa 
oportunidade, parece recomendável que se adote disciplina semelhante à germânica, 
ou, pelo menos, à do direito português, no sentido de que as quantias apuradas com a 
aplicação da multa diária revertam inteiramente em favor do Estado, ou seja, 
divididas entre ele e o credor da execução, sempre mantendo-se a legitimidade 
extraordinária desse último para promover a cobrança executiva daquelas quantias” 
133. 
 

Por essa razão, é de extrema importância a supressão dessa lacuna legislativa, 

conforme a sugestão exposta acima, principalmente para evitar o enriquecimento sem causa 

do autor da ação134. 

 

4.4 TERMO INICIAL E FINAL DA INCIDÊNCIA DA MULTA  

 

Relevante questão é a que diz respeito à data a partir da qual a multa diária é 

devida. Determina o art. 461, §4º, que o juiz, ao impor a multa diária, fixe prazo razoável para 

o cumprimento do preceito, sendo que a multa processual só incidirá a partir do escoamento 

                                                           
132 GUERRA, Marcelo Lima. Ob cit. p. 205 
133 Ibidem, p. 210 
134 O Anteprojeto do Código de Processo Civil abraçou solução intermediária optando por destinar o montante 
equivalente  ao da obrigação ao Estado (art. 503, §§ 5º, 6º e 7º, do PLS 166/2010). §5º O valor da multa será 
devido ao autor até o montante equivalente ao valor da obrigação, destinando-se o excedente à unidade da 
Federação onde se situa o juízo no qual tramita o processo ou à União, sendo inscrito como dívida ativa. A 
redação do §7º foi alterado pelo Senado (PLC 8.046/2010) dispondo que quando o executado for a Fazenda 
Pública, a parcela excedente ao valor da obrigação principal a que se refere o §5º, será destinada a entidade 
pública ou privada, com finalidade social.  Portanto, caso prevaleça a redação atual PLC 8.046/2010, a parcela 
da multa excedente ao valor da obrigação será revertida à Fazenda Pública, salvo quando esta for ré, quando a 
quantia será destinada a entidade pública ou privada, com finalidade social. CANTOARIO. Diego Martinez 
Fervenza. Breves Comentários sobre a Destinação das Astreintes (Multa) no Novo Código de Processo Civil. 
Revista de Processo 2012. RePro 206. Cadernos sobre o novo CPC. 
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do decurso do prazo estabelecido para cumprir a ordem judicial. No mesmo sentido dispõe o 

art. 645 do CPC: “[...] fixará multa por dia de atraso no cumprimento da obrigação e a data a 

partir da qual será devida”. 

A multa possui eficácia desde o momento em que a decisão e a sentença 

produzem efeitos. Por exemplo, se a multa é fixada para dar efetividade à tutela antecipatória 

(art. 273 do CPC), os seus efeitos são imediatos, já que a decisão que concede tutela 

antecipatória igualmente produz efeitos imediatamente135. 

A regra no sistema do Código de Processo Civil, de acordo com o art. 520 do 

CPC, é de que a sentença não produz efeitos imediatos consequentemente a multa a ela 

agregada não produzirá efeitos imediatos. Somente quando a sentença é recebida apenas no 

efeito devolutivo, é que a multa fixada e a própria sentença possuem efeitos imediatos. O 

mesmo acontece quando o relator do recurso de agravo de instrumento, interposto contra a 

decisão que concedeu tutela antecipatória, recebe-o no efeito suspensivo, conforme os arts. 

527, III e 558 do CPC, deixando a multa de produzir os seus efeitos136. 

De acordo com o art. 542, §2º, do CPC137, os recursos especial e extraordinário 

não são recebidos no efeito suspensivo, o que faz com que a multa produza efeitos na sua 

pendência. 

Diante do exposto, observa-se que o termo inicial da multa está inteiramente 

ligado ao momento em que a decisão, a qual a multa está atrelada, produz os seus efeitos. 

No caso de alteração das circunstâncias concretas, sendo diminuída a multa 

judicial, o novo valor incidirá apenas a partir desses fatos que ensejaram a mudança. Já se 

houver aumento do montante originariamente fixado, esse incidirá a partir da sua 

comunicação ao demandado (que se fará acompanhar de reiteração da ordem para que cumpra 

– não mais dentro de certo prazo, mas imediatamente) 138. 

Ao juiz não é concedida margem alguma para fixar a data a partir da qual começa 

a incidir a multa diária. A referência da lei à fixação da data pelo juiz não deve ser entendida 

como uma autorização para que ele arbitre uma data qualquer. Quando não houver a indicação 

                                                           
135 Nesse sentido, STJ, 3ª T., REsp 200702997604, rel. Min. Sidnei Beneti, DJE:21/02/2011. STJ, 2ª T., REsp 
201000397182, rel. Min. Eliana Calmon, DJE:14/04/2010. STJ, 3ªT., REsp 663774, rel. Min. Nancy Andrighi, 
DJU 20.11.2006, p. 30; STJ, 1º T., REsp 591044/BA, rel. Min. Denise Arruda, DJU 14.11.2005, p. 186; STJ, 1ª 
T., REsp 638806/RS, rel. Min. Luiz Fux, DJU 17.12.2004, p. 449. 
136 WAMBIER,  Luis Rodrigues. op cit. p. 354 
137 CPC, art. 542, § 2º. Os recursos extraordinário e especial serão recebidos no efeito devolutivo.  
138 WAMBIER,  Luis Rodrigues. op cit. p. 354 
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de uma data específica, deve-se admitir que ela seja a do transcurso do período que se 

concedeu ao devedor para adimplir139. 

Nesse sentindo, eis o seguinte julgado: 

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO 
RETIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. 
TOMBAMENTO COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MINISTÉRIO 
PÚBLICO FEDERAL. RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 
SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. MODIFICAÇÃO DE IMÓVEL 
TOMBADO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO SPHAN. 
AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CULTURAL. DEMOLIÇÃO DA 
OBRA. POSSIBILIDADE. MULTA. TERMO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DA 
ORDEM JUDICIAL. 1. As partes foram intimadas para especificarem as provas que 
desejavam produzir (fl. 89), quedando-se o réu inerte. Cerceamento de defesa não 
configurado. 2. A ação civil pública proposta contra a UNIÃO deve ser processada e 
julgada na Justiça Federal. Cancelamento da súmula 183 do STJ. 3. Não são devidos 
honorários advocatícios ao Ministério Público Federal - autor da ação civil pública - 
em razão da procedência do pedido. Entendimento recente da 1ª Seção do STJ. 4. O 
artigo 18, do Decreto-Lei 25/37, obsta aos proprietários de imóveis localizados nas 
adjacências do bem tombado a realização de obras sem autorização do SPHAN. 
Estando comprovada por prova documental e pericial a realização de obra sem a 
autorização do órgão responsável pela proteção do patrimônio histórico-cultural e 
sem observar as restrições impostas, devem ser demolidos os acréscimos realizados 
irregularmente e recomposto o imóvel original tombado. 5. A multa fixada nos 
termos do artigo 12 § 2º da Lei 7.347/85 somente é devida a partir do dia seguinte 
ao do termo final do prazo fixado judicialmente para cumprimento da obrigação de 
fazer imposta na sentença, uma vez que não houve decisão liminar determinando a 
reconstrução do imóvel. 6. Agravo retido a que se nega provimento. Apelação do 
réu a que se dá parcial provimento para desconstituir a condenação para pagamento 
de honorários advocatícios em favor do MPF. Apelação da União a que se nega 
provimento” 140. 

 

Por essa razão, é imprescindível a fixação do termo inicial da incidência da multa, 

todavia os dispositivos mencionados são omissos quanto ao termo final, uma vez que, 

obviamente, a multa só deverá deixar de ser aplicada quando cumprida a obrigação ou quando 

se tornar impossível o cumprimento da ordem judicial, seja pela insolvência do réu ou pela 

inviabilidade do cumprimento específico da obrigação. 

Como já dito tornando-se impossível a obtenção do resultado, a multa deixará de 

incidir a partir daí. Nesse caso, cumprirá ao réu pagar o valor o crédito decorrente da multa 

diária que incidiu antes desse mencionado termo cumulado com a indenização por perdas e 

danos (art. 461, §1º, do CPC). A mesma ideia vale para situação de o autor optar pela 

conversão por perdas e danos141. 

 

 

                                                           
139 GUERRA, Marcelo Lima. Cit. p. 153 
140 TRF1, 6ª T., AC 200001000616796, Juiz Federal Rodrigo Navarro de Oliveira, e-DJF1 Data:08/02/2010 
Página:85. (grifo nosso) 
141 WAMBIER,  Luis Rodrigues. op cit. p. 354 
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4.5 A POSSIBILIDADE DE COMINAÇÃO DE MULTA CONTRA O ESTADO 

 

Conforme o art. 5°, inciso XXXV, da Constituição Federal, a lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, o que significa que nem mesmo a 

Fazenda Pública com todas as suas prerrogativas, inclusive as de ordem processual, se exime 

da submissão à ordem jurídica pré-estabelecida.  

 Dessa forma, a tutela jurisdicional sobre os atos praticados pela Administração 

não fere a Teoria da Separação dos Poderes, pelo contrário reforça o que dispõe o art. 2°, da 

Carta Magna e a aplicação do Sistema de Freios e Contrapesos. 

Por esse motivo, nada obsta que o Judiciário ao proferir uma decisão que imponha 

a Fazenda Pública uma obrigação de fazer ou não fazer estabeleça meios coercitivos, como 

uma multa para cada dia de descumprimento com o escopo de garantir maior efetividade das 

demandas judiciais. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência, senão vejamos: 

 
ADMINISTRATIVO. Concurso público. Preterição de nomeação. Contratação 
emergencial. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FAZENDA PÚBLICA. ASTREINTES. 
POSSIBILIDADE. 1. Esta Corte firmou compreensão de que são cabíveis astreintes 
contra a Fazenda Pública como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação 
de fazer ou entregar coisa. 2. Agravo regimental a que se nega provimento142. 
 
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE COMBATE AOS 
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. 
REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 
7/STJ. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO. PROTEÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS. DIREITO À VIDA E 
À SAÚDE. DEVER CONSTITUCIONAL. MEDIDA EXECUTIVA. 
POSSIBILIDADE. ART. 461, § 4º, CPC. 1. Ausência de ataque específico a 
fundamento do acórdão recorrido atrai incidência da Súmula 283/STF, por analogia. 
2. Hipótese em que o Tribunal de origem concluiu, com base na prova dos autos, 
que, "Em sentido contrário ao que alega a União Federal, os documentos 
colacionados às fls. 99 e seguintes e os depoimentos colhidos na fase de instrução 
processual demonstram que há irregularidades no fornecimento de medicamentos 
pela União, ou seja, o ente estatal não vem cumprindo a Portaria nº 371/GM do 
Ministério da Saúde, dispensando medicamentos em quantia insuficiente". A revisão 
desse entendimento implica reexame de fatos e provas, obstado pelo teor da Súmula 
7/STJ. 3. Legitimidade ativa do Ministério Público para propor Ação Civil Pública 
em defesa de direito indisponível, como é o direito à saúde. Precedentes do STJ. 4. É 
possível a fixação, pelo juízo ou a requerimento da parte, de astreintes contra a 
Fazenda Pública pelo inadimplemento de obrigação de dar, nos termos do art. 461, 
§ 4º, do CPC. 5. Agravo Regimental não provido143. 
 

Leonardo Carneiro da Cunha afirma que é “em razão da própria atividade de 

tutelar o interesse público, a Fazenda Pública ostenta condição diferenciada das demais 
                                                           
142 STJ, AGRESP 201000096969, HAROLDO RODRIGUES DESEMBARGADOR CONVOCADO DO 
TJ/CE), STJ - SEXTA TURMA, DJE DATA:20/09/2010. (grifo nosso) 
143  STJ, AGA 200902139526, Herman Benjamin, Segunda Turma, DJE DATA:01/07/2010. Nesse mesmo 
sentido, por exemplo: REsp 778217/BA, REsp 840782/RS, AgRg no REsp 796255/RS e REsp 738511/RS. 
(grifo nosso) 
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pessoas físicas ou jurídicas de direito privado” 144, contudo, vale lembrar, que a multa de 

caráter coercitivo é instrumento de efetivação do processo que representa medida de interesse 

público.  

Dessa forma, a Fazenda Pública que possui todas as suas prerrogativas sob o 

argumento de defesa do interesse público não faria sentido ser imune à imposição de multa, 

pois iria de encontro ao que defende. 

Há, entretanto, quem discorde da imposição de multa à Fazenda Pública, a 

exemplo de Vicente Greco Filho, que manifesta entendimento no sentido de: 

“serem inviáveis a cominação e a imposição de multa contra pessoa jurídica de 
direito público. Os meios executivos contra a Fazenda Pública são outros. Contra 
esta a multa não tem nenhum efeito cominatório, porque não é o administrador 
renitente que irá pagá-la, mas os cofres públicos, ou seja, o povo. Não tendo efeito 
cominatório, não tem sentido sua utilização como meio executivo” 145. 
 

Sucede que tal argumento, superado pelas jurisprudências já mencionadas, não 

pode ser utilizado, tendo em vista que, além de proteger a má conduta do administrador 

público, exime os entes públicos da submissão a esse tipo de coerção.  

Com todo o respeito ao entendimento supra, a possibilidade de uso de meios 

coercitivos em face da Administração vem em reforço dos princípios relacionados com o 

Estado de Direito (legalidade, isonomia, moralidade). Não existe razão, nesse caso, para 

tratamento privilegiado à Fazenda Pública. Alegar que a fixação da multa pode surtir pouco 

ou nenhum efeito, é argumento que pode questionar a eficácia dessas, mas não a sua validade 

(legalidade) 146. 

Além da imposição de multa a Fazenda Pública, há doutrinadores, a exemplo de 

Fredie Didier Júnior e Eduardo Talamini, que acreditam na possibilidade de cominação de 

astreintes contra o agente público que impede a efetivação da tutela jurisdicional por esse o 

responsável para a liberação dos recursos para viabilizá-la a realização das obrigações de 

fazer ou não fazer. 

“De qualquer sorte, para evitar a renitência dos maus gestores, nada impede que o 
magistrado, no exercício do seu poder geral de efetivação, imponha as astreintes 
diretamente ao agente público (pessoa física) responsável por tomar a providência 
necessária ao cumprimento da prestação. Tendo em vista o objetivo da cominação 
(viabilizar a efetivação da decisão judicial), decerto que aí a ameaça vai mostrar-se 
bem mais séria e, por isso mesmo, a satisfação do credor poderá ser mais facilmente 
alcançada” 147. 
 

                                                           
144  DA CUNHA, Leonardo Carneiro. A Fazenda Pública em Juízo. 9 ed. São Paulo: Editora Dialética, 2011. 
145 GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. 17 ed. São Paulo: Saraiva, 2005, v.3, p. 68-69. 
146 VIANA, Juvêncio Vasconcelos. Efetividade do Processo em Face da Fazenda Pública, p. 266/267. 
147 DIDIER JÚNIOR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 4 ed. São Paulo: Editora JusPodvim, 2012, v. 5, 
p. 457-458. 
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Em sentido contrário, o julgamento abaixo estabelece a ilegalidade de tal 

procedimento, uma vez que não há norma que autorize sua imposição pessoal ao agente 

estatal ainda que o seu intuito seja a efetividade do processo. 

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. 
ASTREINTES. APLICAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. 
EXTENSÃO DA MULTA DIÁRIA AOS REPRESENTANTES DA PESSOA 
JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme 
jurisprudência firmada no âmbito desta Corte, a previsão de multa cominatória ao 
devedor na execução imediata destina-se, de igual modo, à Fazenda Pública. 
Precedentes. 2. A extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à 
Fazenda Pública, ainda que revestida do motivado escopo de dar efetivo 
cumprimento à ordem mandamental, está despida de juridicidade. 3. As autoridades 
coatoras que atuaram no mandado de segurança como substitutos processuais não 
são parte na execução, a qual dirige-se à pessoa jurídica de direito publico interno. 4. 
A norma que prevê a adoção da multa como medida necessária à efetividade do 
título judicial restringe-se ao réu, como se observa do § 4º do art. 461 do Códex 
Instrumental. 5. Recurso especial provido148. 
 

Com o mesmo entendimento, encontramos Juvêncio Vasconcelos Viana, que 

entende que para fixar tal multa diretamente contra o servidor, que não é parte no processo, se 

faz preciso uma reforma legislativa, tendo em vista não poder ser o funcionário penalizado, à 

falta de disposição expressa, contudo vale a pena recordar aqui a ideia de regressivamente 

buscá-la em face do agente causador da lesão ao erário149. 

Por esses motivos, é perfeitamente aplicável a multa coercitiva contra os Entes 

Federados, existindo a possibilidade da imposição da mesma contra o agente público que 

impede a efetivação da tutela jurisdicional. 

 

4.6 MOMENTO DE EXIGIBILIDADE DA MULTA 

 

Um dos temas mais polêmicos e controvertidos que envolvem as astreintes é o 

momento da exigibilidade da multa. 

De um lado, a tese da execução imediata da multa, tendo em vista a eficácia da 

multa instituída e a intensidade de seu poder de coerção. Por outro lado, sobretudo no caso 

das multas impostas em sede de antecipação de tutela, revela-se temerário o ingresso na esfera 

patrimonial do particular, tendo em vista a insubsistência da decisão em que foi estabelecida a 

multa. Examinaremos os dois posicionamentos e suas respectivas vantagens e desvantagens. 

Em defesa da cobrança imediata da multa, alega-se que postergar a execução 

diminui ou retira do instituto o seu poder de coercibilidade. Assim se posiciona Eduardo 

                                                           
148 STJ, RESP 200500736827, JORGE MUSSI,  QUINTA TURMA, DJE DATA:26/04/2010. (grifo nosso) 
149 VIANA, Juvêncio Vasconcelos. Efetividade do Processo em Face da Fazenda Pública, p.268. 
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Talamini, entendo que a multa é exigível “assim que eficaz a decisão que a impôs – ou seja, 

quando não mais sujeita a recurso com efeito suspensivo ex lege” 150.  

Ainda segundo Talamini, se ao final do processo o autor for vencido, perdendo o 

direito à tutela específica, “ficará sem efeito o crédito derivado da multa que eventualmente 

incidiu.” 151 Dessa forma, perderá o objeto a execução provisória eventualmente iniciada.  

No mesmo sentido se posiciona Garcia Medina: 

“Na doutrina, tem-se defendido que a multa fixada liminarmente só é exigível após a 
sentença, orientação esta que decorre, na verdade, da aplicação analógica de outros 
preceitos legais, tais como o art. 12, § 2º, da lei da Ação Civil Pública e o art. 213, 
§3º do Estatuto da Criança e do Adolescente. O art. 461 do CPC, no entanto, não 
estabelece similar restrição. Argumenta-se, na doutrina, que a coerção neste caso 
consistiria na ameaça de pagamento da multa, e não na sua imediata exigibilidade. 
Esta não é, contudo, a nossa opinião, pelo menos ante o que dispõe o art. 461 do 
CPC, que, como se viu, não estabelece tal orientação. No que tange à atuação das 
medidas executivas, há que se ter em consideração o princípio do meio mais idôneo, 
tantas vezes referido. Ademais, considerando que a sentença final pode demorar a 
ser proferida, a exigibilidade imediata da multa contribuiria para um maior grau de 
coercibilidade” 152. 
 

Apoiando a mesma corrente, encontra-se Joaquim Spadoni que sustenta que “a 

exigibilidade da multa pecuniária não recebe nenhuma influência da relação jurídica de direito 

material” 153. Segundo o doutrinador, o que permite a incidência da multa é a violação a uma 

ordem do juiz, a violação de uma ordem processual, e não da obrigação de direito material.  

Spadoni defende que a execução definitiva e imediata da multa é o de que esta 

incide sobre o descumprimento da ordem judicial por si só, que seria a norma vigente no 

momento do ilícito154. 

Por essa razão, o autor acredita na possibilidade de execução imediata e definitiva 

do montante da multa, independentemente do resultado final do processo, sustentando: 

“(...) a multa cominatória é medida coercitiva, destinada a dar maior efetividade ao 
processo. Por isso, ela realmente deve dispor de poder de coerção, que influencie o 
réu a cumprir imediatamente o que o juiz determina. Para tanto, seu poder coercitivo 
deve ser atual e certo, para que o réu se conscientize que de seu ato transgressor 
realmente advirão determinadas consequências, e em espaço breve de tempo. Uma 
vez se admitindo que a multa só pode ser cobrada após o trânsito em julgado da 
decisão de procedência, dá-se à multa cominatória um poder de coerção debilitado, 
que não será atual a certo, mas sim futuro e incerto” 155. 
 

                                                           
150 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: RT, 2003, p. 258 
151 Ibidem, p. 259. 
152 MEDINA, José Miguel Garcia. Execução Civil, Coleção Estudos de Direito de Processo Enrico Tullio 
Liebman, v.48, São Paulo: RT, 2002, p. 80. 
153 SPADONI, Joaquim Felipe. Ação Inibitória: a ação preventiva prevista no art. 461 do CPC. São Paulo: RT, 
2002, p. 182. 
154 SPADONI, Joaquim Felipe. Ação Inibitória..., cit., p. 182. 
155 SPADONI, Joaquim Felipe. Ação Inibitória..., cit., p. 184. 
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Criticando tal entendimento argumenta Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da 

Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira: 

“Parece-nos equivocada a opinião de Joaquim Felipe Spadoni, citada linhas atrás, no 
sentido de que a multa estaria desvinculada da obrigação material imposta, 
configurando uma resposta à violação de uma obrigação processual (ordem judicial). 
Parece que o autor faz aqui uma confusão entre as astreintes e a multa por contempt 
of court, que, como já se viu acima, são coisas diferentes” 156. 
 

De fato, quanto mais célere e imediata for a cobrança, maior o grau de coerção 

inerente à multa arbitrada, contudo o real problema não é saber se a multa pode ser cobrada 

antes do trânsito em julgado, mas sim verificar se ela é devida no caso em que o julgamento 

final não confirma a tutela antecipatória, uma vez que, na maioria das vezes, a cognição 

exercida pelo juiz é sumária e superficial, à luz da verossimilhança de direito, ou a sentença 

que já foi executada, quando ainda pendia recurso157. 

Como justificar a diminuição do patrimônio do particular que tinha razão desde o 

início e que seria gravemente prejudicado por uma decisão injusta, talvez não por nenhum 

outro motivo senão as circunstâncias em que foi proferida? 

O fato de a multa não poder ser cobrada pelo autor que a final é declarada sem 

razão retira seu caráter coercitivo. O que atua sobre a vontade do réu é a ameaça do 

pagamento da multa. A ameaça do pagamento da multa é o que atua sobre a vontade do réu. O 

poder de coerção da multa não será mitigado apenas porque o réu sabe que não terá que pagá-

la na hipótese de o julgamento final não confirmar a tutela antecipatória ou a sentença que foi 

“provisoriamente executada”, uma vez que é possível que o julgamento final confirme o 

conteúdo da tutela antecipada e da sentença. O réu temerá ter que pagar a multa, pois ninguém 

pode ter segurada convicção de qual será o “último julgamento” 158. 

No mesmo sentido, leciona Cândido Rangel Dinamarco: 

“A exigibilidade dessas multas, havendo elas sido cominadas em sentença 
mandamental ou em decisão antecipatória da tutela específica (art. 461, § 3º - supra, 
n. 1.630), ocorrerá sempre a partir do trânsito em julgado daquela – porque, antes, o 
próprio preceito pode ser reformado e, eliminada a condenação a fazer, não-fazer ou 
entregar, cessa também a cominação (exigibilidade: supra, n. 1422). Não seria 
legítimo impor ao vencido o efetivo desembolso do valor das multas enquanto ele, 
havendo recorrido, ainda pode ser eximido de cumprir a obrigação principal e, 
consequentemente, também de pagar pelo atraso. Isso significa, que, entre o começo 
da desobediência (não-cumprimento do prazo estabelecido) e o trânsito em julgado 
da sentença mandamental, acumular-se-ão valores devidos a título de multa, para 
que só afinal a soma de todos eles possa ser cobrada” 159. 

                                                           
156 DIDIER JR., Fredie; DA CUNHA, Leonardo Carneiro; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de 
Direito Processual Civil, cit., p. 463. 
157 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Curso de Processo Civil. vol.3. Execução.Editora 
Revista dos Tribunais, 2007, p. 81 
158 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Cit. p. 81 e 82. 
159 DINAMARCO, Cândido Rangel.  Instituições de Direito Processual Civil. Volume IV, p.474 
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Esse entendimento se baseia em outros dispositivos legais, entre eles, o art. 12, 

§2º, da Lei nº 7.347/85 que dispõe que “a multa cominada liminarmente só será exigível do 

réu após o trânsito em julgado da decisão favorável ao autor, mas será devida desde o dia em 

que se houver configurado o descumprimento”. 

Comentando esse dispositivo, Nelson Nery Jr. e Rosa Maria Andrade Nery 

afirmam que: 

“§2º. Exigibilidade da multa. A multa é devida desde o descumprimento da liminar, 
mas exigível somente após o trânsito em julgado da sentença de procedência do 
pedido. Sendo este improcedente, não será mais devida a multa, por força da eficácia 
ex tunc da sentença, retroagindo a liberação do pagamento à data da concessão da 
liminar revogada pela sentença” 160. 
 

Tratando-se de ACP, é conveniente que a decisão concessiva de liminar seja 

acompanhada de imposição de multa, a qual, entretanto, só poderá ser cobrada após a 

formação da coisa julgada, eis o que já decidiu o STJ: 

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CÍVEL PROPOSTA PELO MINISTÉRIO 
PÚBLICO. INTERVENÇÃO DO "PARQUET" COMO FISCAL DA LEI: 
DESNECESSIDADE. CONCESSÃO DE LIMINAR "IN INITIO LITIS". 
IMPOSIÇÃO DE MULTA INICIAL: CONVENIÊNCIA. RECURSO 
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - Tratando-se de ação cível 
proposta pelo Ministério Público, é desnecessária a intervenção do "parquet" como 
fiscal da lei. II - A multa diária prevista no art. 11 da Lei nº 7.437/85 não pode ser 
confundida com a multa liminar inserta no art. 12 do mesmo diploma. III - Tratando-
se de ação civil pública, é conveniente que a decisão concessiva de liminar seja 
acompanhada de imposição de multa, a qual, entretanto, só poderá ser cobrada após 
a formação da coisa julgada. IV - Recurso especial conhecido e parcialmente e 
provido” 161. 
 

Também o art. 213, § 3º, da Lei nº 8.069/1990 (ECA – Estatuto da Criança e do 

Adolescente), estabelece que “a multa só será exigível do réu após o trânsito em julgado da 

sentença favorável ao autor, mas será devida desde o dia em que se houver configurado o 

descumprimento”. 

Com redação idêntica àquelas da LACP e do ECA, a Lei nº 10.741/2003 (Estatuto 

do Idoso), em seu art. 83, §3º confirma o entendimento acima exposto com a seguinte 

redação: “a multa só será exigível do réu após o trânsito em julgado da sentença favorável ao 

autor, mas será devida desde o dia em que se houver configurado”.  

Aplicando esse entendimento, eis o que diz a jurisprudência: 

“LOCAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. MULTA DIÁRIA. ASTREINTE. ART. 461, 
§ 4.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSIÇÃO POR 
DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA 
COERCITIVA. COMINAÇÃO CONCOMITANTE COM A MULTA PREVISTA 

                                                           
160 NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria Andrade. Código de processo civil comentado e legislação 
processual extravagante, cit., p. 1550 
161 STJ, 2ª T., REsp 156291-SP, rel. Min. Adhemar Maciel, v.u, j. 9.10.1998, DJU 1º. 2.1999, p.149. 



50 

 

NO ART. 921, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NATUREZA 
POSSESSÓRIA. POSSIBILIDADE. EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO. 
QUANDO CONFIGURADO O DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO 
JUDICIAL OU AO FINAL DO PROCESSO. VALOR DA MULTA DIÁRIA. 
RAZOÁVEL. NÃO DEVE PROPORCIONAR O ENRIQUECIMENTO SEM 
CAUSA DA OUTRA PARTE.  
1. A multa imposta com base no art. 461, § 4.º, do Código de Processo Civil tem 
natureza coercitiva e visa compelir o devedor a cumprir determinação judicial, 
possuindo natureza distinta da multa prevista no art. 921, inciso II, do Código de 
Processo Civil, que tem cunho sancionatório, aplicável na hipótese de nova turbação 
à posse; possuindo, inclusive, fatos geradores distintos. Enquanto a multa do art. 
461, § 4.º, do Código de Processo Civil, decorre do não cumprimento da decisão 
judicial, a do art. 921, inciso II, origina-se de novo ato do Réu, atentando contra a 
posse do Autor.  
2. As astreintes são devidas desde o momento em que ocorre o descumprimento da 
determinação judicial do cumprimento da obrigação de fazer ou não-fazer; sendo 
exigível, contudo, apenas depois do trânsito em julgado da sentença, tenha sido a 
multa fixada antecipadamente ou na própria sentença, consoante os §§ 3.º e 4.º do 
art. 461 do Código de Processo Civil.  
3. A coercibilidade da multa diária, prevista no art. 461, § 4.º, do Diploma 
Processual, reside justamente na possibilidade de cobrança futura, de modo a vencer 
a obstinação do devedor. Desse modo, quando maior a recalcitrância do devedor, 
maior será o valor da multa devido pelo devedor em razão do não cumprimento da 
determinação judicial; a qual será devida a partir da ciência até o cumprimento do 
ordem.  
4. No caso concreto, a sentença deixou de prever a aplicação da multa, a qual foi 
restabelecida pelo acórdão. Todavia, é inequívoco que até a sentença o Réu mostrou 
recalcitrância no cumprimento da ordem, razão pela qual é devida a multa diária 
desde a intimação das decisões de fls. 41 e 91 até a prolatação da sentença.  
5. Recurso especial parcialmente provido” 162. 
 

Diante do exposto, pode-se dizer que a multa não deve ser cobrada antes do 

trânsito em julgado da decisão definitiva, nos casos de ter sido fixada em decisão que aprecia 

o pedido de antecipação de tutela e também, quando fixada na própria sentença ou acórdão 

pendentes de recurso163. 

 A imposição de multa de per si exerce suficiente poder de coerção sobre o 

devedor, independentemente da perspectiva de sua cobrança de pronto ou a posteriori. 

Além disso, acredita-se que postergar a cobrança da multa mantém a segurança 

jurídica necessária, ao eliminar a possibilidade de uma constrição ou um pagamento que se 

revele injusto com o findar do processo, após a cognição plena, exauriente e definitiva, 

embora em outro momento pudesse ter se considerado devido. 

                                                           
162 STJ, 5ª T., REsp. 200602528890, rel. Min. Laurita Vaz, DJE: 06/12/2010. 
163

 No anteprojeto do Novo Código Civil, o art. 503, § 1º estabelece que a multa fixada liminarmente ou na 
sentença se aplica  na execução provisória, devendo ser depositada em juízo, permitido o seu levantamento após 
o trânsito em julgado ou na pendência de agravo contra decisão denegatória de seguimento de recurso especial 
ou extraordinário e o  § 2º que o requerimento de execução da multa abrange aquelas que se vencerem ao longo 
do processo, enquanto não cumprida pelo réu a decisão que a cominou. Desse modo, o PL do Senado  nº 166 de 
2010, prevê a possibilidade da execução provisória das multas diárias, mantendo o seu levantamento 
condicionado ao trânsito em julgado da decisão. 
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Dessa maneira, podemos concluir que a astreinte, produto da jurisprudência 

francesa, foi adotada por inúmeros ordenamentos jurídicos, dentre eles o brasileiro. 

Essencialmente coercitiva, a fixação da multa diária deve obedecer a um montante que 

concretamente influencie a vontade do devedor. Quanto à titularidade do crédito decorrente da 

multa ainda não há previsão no CPC, contudo o Anteprojeto do Novo Código Civil prevê o 

credor como destinatário desse montante, devendo o que ultrapassar o valor da obrigação ser 

entregue à Fazenda Pública. Tal projeto de lei também prevê o Estado como devedor da 

astreinte, o que encerraria de uma vez por todas a dúvida quanto à possibilidade de aplicação 

de multa diária contra a Fazenda Pública, sendo o valor superior à obrigação doado a uma 

instituição social. 

Ademais, em que pese os argumentos que indicam a possibilidade de execução 

das astreintes apenas com o trânsito em julgado da decisão, a multa diária é um instrumento 

coativo cujo objetivo é atuar na vontade do devedor para que este cumpra a decisão 

independentemente da sua imutabilidade. Dessa forma, a execução imediata das astreintes se 

faz necessária para garantir a efetividade processual e a credibilidade das decisões judiciais, 

uma vez que uma prestação jurisdicional fora de hora fomenta descrenças nos jurisdicionados, 

levando os cidadãos a procurar resolver os seus conflitos por seus próprios meios e força, que 

por consequência enfraquece o Poder Judiciário e o Estado. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Após o levantamento bibliográfico realizado e o estudo da jurisprudência recente 

é possível buscarmos uma inferência em resposta aos questionamentos levantados pelos 

objetivos gerais e específicos. Vamos, nesta etapa do trabalho, portanto, avaliar o que pode 

ser concluído em relação a cada ponto inicialmente levantado. 

O objetivo geral da pesquisa consistia em analisar o momento que poderia ser 

exigido as astreintes nos casos de descumprimento de uma decisão judicial e a sua relação 

com a garantia constitucional de um processo célere de maneira que a tão buscada efetividade 

do processo não saia prejudicada.  

Como objetivos específicos, buscou-se elucidar a noção de efetividade processual, 

a razoável duração do processo como direito fundamental, as possíveis atuações executivas 

mediante o constrangimento da vontade do devedor e, por fim, os aspectos fundamentais das 

astreintes. A verificação dos objetivos específicos culminará na convergência máxima com a 

análise dos objetivos gerais, sendo possível interpretar o melhor momento para exigibilidade 

das astreintes para garantia da efetividade processual. 

Convém acrescentar que o instituto das astreintes ainda carece de maior 

aprofundamento da doutrina a fim de resolver questões controvertidas como a que está sendo 

aqui tratada: o momento da exigibilidade das astreintes. 

Ocorre que, em virtude das diversas questões aqui trazidas, esse instituto é um 

imperativo à determinada ordem judicial que deve ser rigorosamente cumprida, sob pena de 

perder a função do processo, meio pelo qual se procura garantir o conflito de interesses e 

consequentemente a legitimidade do Estado. 

Tal instituto deve ser aplicado tanto pelo magistrado como pelos tribunais sempre 

que houver pertinência, com a finalidade de alcançar o resultado prático equivalente previsto 

no art. 461 do CPC, pois, como já visto, a multa tem por objetivo coagir o demandado ao 

cumprimento de uma obrigação que no momento em que restou fixada, era perfeitamente 

exigível. 

A multa tem natureza eminentemente coercitiva, uma vez que se trata de uma 

atuação executiva mediante o constrangimento da vontade do devedor, sob pena de pagar um 

valor pecuniário determinado. Por essa razão, não se confunde com a indenização por perdas 

e danos, podendo perfeitamente, ser cumulada com esta. Não há motivo também para 

confundir esse caráter coercitivo da multa com qualquer aspecto de cunho sancionatório 
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Quando da aplicação da multa, deve-se escolher o meio menos gravoso ao 

requerido e não se deve onerá-lo além da medida razoável, analisando o poder econômico 

desta para que a multa cumpra o seu papel coercitivo (um devedor insolvente, por exemplo, 

não possui capacidade financeira nem para adimplir a obrigação tão pouca a multa), e ainda 

não poderá ser imposta, quando, na prática a realização da execução específica for impossível. 

É perfeitamente possível a aplicação das medidas coercitivas previstas no 

ordenamento jurídico, incluindo aquelas dispostas no art. 461 do CPC, contra o Estado, 

embora o credor deva obedecer ao trâmite do precatório, prerrogativa da Fazenda Pública nos 

processos de execução, para ver satisfeito o seu crédito. 

A multa diária, a astreinte no direito processual brasileiro, poderá ser estabelecida 

a qualquer tempo, por meio de simples decisões interlocutórias ou na sentença, na fase 

recursal e, ainda, na fase executiva, ou seja, sempre que for necessária a utilização de uma 

medida coercitiva para pressionar o devedor a cumprir suas obrigações. Pode ser cominada de 

ofício ou a requerimento da parte e, a depender do caso concreto, pode ser alterada para um 

valor maior ou menor, ser revogada ou substituída por outro meio coercitivo. 

A efetividade processual não se logra somente com a declaração do direito, é 

preciso fazer este ser garantido e cumprido. Deve-se perseguir um resultado prático 

equivalente ao adimplemento espontâneo da obrigação, ou seja, a efetiva entrega do bem da 

vida perseguido pelo jurisdicionado.  

Para isso, é realmente preciso esperar o trânsito em julgado da sentença? Se sim, 

isso não prejudica a finalidade principal da multa que é coibir condutas ilegais? Não prejudica 

a autoridade do Judiciário? A efetividade do processo tão buscada pela nova ordem 

constitucional não restaria violada? 

A respeito desses questionamentos, o entendimento do trabalho leva a crer que o 

melhor momento para a exigibilidade das astreintes é quando a decisão prolatada pelo juiz 

gera os seus efeitos, tendo em vista o seu caráter público e processual, dissociado da 

obrigação principal, sendo perfeitamente possível a sua cumulação com a multa. 

A eficácia do instituto está associada à sua exigibilidade imediata. Por esse 

motivo, para se dar um maior grau de coerção para as decisões judiciais, faz-se imprescindível 

conceber a autonomia da multa pecuniária em relação ao direito material invocado, uma vez 

que a coerção inerente à multa exige a sua imediata cobrança, pois, para que haja coerção, é 

necessária uma cobrança imediata e grave.  

Esperar o trânsito em julgado da sentença para cobrar a multa minimiza o efeito 

coativo da astreinte. Daí a importância de sua exigibilidade imediata, atribuindo, dessa 
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maneira, um maior grau de executividade para as decisões judiciais, fortalecendo a autoridade 

do Poder Judiciário e consequentemente garantindo maior grau de legitimidade para o Estado, 

por intermédio do cumprimento dos escopos processuais estabelecidos e pautados na ordem 

jurídica, dentre eles, a razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da 

Constituição Federal, como direito fundamental. 
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