
UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ 

 

JULIANA DE CASSIA BOMTORIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL E A EFETIVIDADE DA 

TUTELA DE DIREITOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURITIBA 

2017 



 

 
 

JULIANA DE CASSIA BOMTORIN 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

O CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL E A EFETIVIDADE DA 

TUTELA DE DIREITOS 

 
Monografia apresentada ao Curso de Direito da 

Faculdade de Ciências Jurídicas da Universidade Tuiuti 

do Paraná, como requisito para obtenção do Título de 

Bacharel em Direito. 

Orientador: Prof. Dr. Elton Venturi 

 

 

 

 

 

 

 

CURITIBA 

2017 



 

 
 

TERMO DE APROVAÇÃO 

 
 

JULIANA DE CASSIA BOMTORIN 

 

 
 

 
O CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL E A EFETIVIDADE DA 

TUTELA DE DIREITOS 

 
 
 

Esta Monografia foi julgada e aprovada para a obtenção do título de Bacharel no Curso de Direito da 

Universidade Tuiuti do Paraná. 

 
 

Curitiba,  , de  de 2017 

 

 

 

 

 
Prof. Dr. PhD. Eduardo de Oliveira Leite 
 Coordenador do Núcleo de Monografia  

Universidade Tuiuti do Paraná 

 
 
 
 
 

 
Orientador: 

                                                                       Prof. Dr. Elton Venturi 

Universidade Tuiuti do Paraná  

Curso de Direito 

 
 

Professor: 

Universidade Tuiuti do Paraná  

Curso de Direito 

 

 
Professor: 

Universidade Tuiuti do Paraná  

Curso de Direito 

 

 



 

 
 

AGRADECIMENTOS 
 

 

À minha família e amigos que acreditaram em mim, me apoiaram em todos os 

momentos do curso e por compreenderem minha ausência. 

Ao professor e orientador Dr. Elton Venturi que confiou em meu trabalho e 

muito contribuiu para a minha formação. 

A Universidade Tuiuti do Paraná e aos professores, que foram extremamente 

importantes para a minha formação acadêmica. 

 

 

 

A vocês meu eterno agradecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

RESUMO 

 

 

O presente estudo foi realizado para analisar a efetividade do processo civil ante o 

cumprimento de decisão judicial. A iniciativa foi tomada após a reformulação do 

Código de Processo Civil de 2015, o qual apresentou grande avanço para a satisfação 

da tutela jurisdicional. O objetivo da pesquisa foi de verificar se os meios coercitivos 

presentes hoje no ordenamento jurídico são suficientes para inibir o ânimo do devedor 

de descumprir a ordem do magistrado injustificadamente. A participação de Estado-

juiz só termina quando há uma satisfação da tutela. O fantasma da “inefetividade” da 

justiça assombra o poder judiciário que busca meios mais eficazes para a realização do 

direito. Atualmente, o sistema jurídico brasileiro só permite prisão civil em casos de 

dívida por pensão alimentícia. O instituto do Contempt of Court mostra que um meio 

coercitivo que permite a prisão civil por descumprimento de decisão judicial tem uma 

efetividade máxima para satisfazer as tutelas requeridas.  

 

Palavras chaves: A efetividade do processo civil. Cumprimento de ordem judicial. 

Meios coercitivos no direito brasileiro.  
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“(...) Nem demasiado vulgar nem demasiado literato, 

advocatício!” 

 

Fiódor Dostoiévski  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Poder Judiciário é o meio utilizado para que o requerente recorra em defesa 

de seus direitos. O dever-poder do Estado deve proporcionar segurança jurídica e 

acesso à justiça a fim de satisfazer a tutela. O Estado não pode se fazer inerte perante 

demandas a ele requerida, tendo que dar uma resposta, ainda que negativa, sobre a o 

direito tutelado. 

O direito só existe se realizado no plano material. O acesso à justiça, o processo 

célere e os demais princípios constitucionais e processuais se tornam vazios quando o 

requerente não satisfaz sua lesão.  

O legislador, com a reforma do Código de Processo Civil, com cautela busca 

novos meio de assegurar as tutelas que se mostrem em risco. Reforçando-se com 

garantias constitucionais e com a qualidade da prestação jurisdicional. 

É imprescindível que o magistrado, como uma das figuras da atividade 

triangular do processo, tenha poder suficiente para que sua decisão seja cumprida. Os 

instrumentos processuais disponíveis ao juiz devem ser voltados a satisfazer a tutela. 

Os meios coercitivos adotados pelo sistema processual civil brasileiro são 

eficazes, porém não se mostram suficiente. A resistência do devedor em cumprir a 

ordem judicial, dificulta a concretização do direito. O Código Penal vigente traz a 

tipificação da desobediência com sanção de detenção, porém essa medida fica inviável 

ao Código de Processo Civil.  

A “inefetividade” da Justiça é uma realidade atual na jurisdição brasileira. O 

requerente tem um direito declarado, mas não tem sua satisfação por descumprimento 

injustificado, assim, falha o legislador no exercício de sua função.  

Deveras, o objetivo principal deste trabalho é mostrar a importância do 

cumprimento das decisões judiciais para a efetivação da tutela. O direito deve 

acompanhar os anseios sociais, proporcionando a sua realização. Uma tutela só é 

efetiva quando repara ao requerente o estado em que se encontrava antes de recorre ao 

poder judiciário. 

Com intenção de trazer para o processo alcance real de efetividade, é necessário 
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ultrapassar paradigmas obsoletos e atrasados, não mais harmônicos com a realidade 

atual e que não suprem as necessidades das partes. 

A necessidade de implementação de novos meios coercitivos é incontestável, o 

devedor tem que ter a consciência que sofrerá medidas rígidas até que a ordem para ele 

dirigida seja cumprida. A coerção deve agir de forma concreta inibindo sua vontade. 

A prisão civil para casos de desobediência injustificada de decisão judicial, já 

adotada no sistema da Commom Law, coloca-se como uma opção para o sistema 

jurídico brasileiro em busca de maior efetividade processual.   
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2 A EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL 

 

O poder-dever de solucionar conflitos nem sempre foi exercido pelo Estado, 

mas eram praticados pelas próprias partes. Portanto, aqueles que se encontrassem 

envolvidos em qualquer tipo de conflito de interesse, deveriam resolvê-lo entre si do 

modo que acreditassem ser a melhor solução. Entretanto, em grande parte das vezes, a 

força física prevalecia em prejuízo da razão.  

Com o intuito de lidar com os conflitos de uma forma adequada o Estado, em 

determinada época da evolução histórica, assume esse poder-dever. Para Luiz 

Rodrigues Wambier (2008, p. 38) este “estágio da civilização foi, sem dúvida, o 

embrião do sistema de distribuição de justiça atualmente adotado no mundo 

civilizado”.  

O Estado é incumbido de zelar pela paz social, portando a constituição federal 

trata o acesso à justiça com um dos princípios basilares do direito brasileiro. Ficando o 

Processo Civil subordinado conforme prevê o art. 1, do CPC
1
.  

A lei não pode excluir do judiciário a apreciação de lesão ou ameaça a direito e 

tampouco, criar obstáculos para dificultar a proposição da demanda judicial, como 

regula a súmula 28 do STF
2
. O Estado fica obrigado a proporcionar uma medida que 

reequilibre o direito ferido, dando fim às insatisfações da população, buscando a 

reparação dos danos sofridos, mostrando assim a sua legitimidade.  

O detentor do direito lesado pode recorrer ou não a interferência do Estado para 

a aplicação da lei ao caso concreto, sendo respeitado o seu de direito de ação. Pois, a 

jurisdição é inerte, somente atuando perante provocação.   

Uma vez não levado o conflito ao conhecimento do Poder Judiciário, entende-se 

que não houve lesão.  

Conforme Explica Marcus Vinicius Rios Gonçalves:  

                                              
1
 Art. 1

o
 O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas 

fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as 

disposições deste Código. 
2
 É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial 

na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário. 
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O processo Civil é o ramo do direito que contém as regras e os princípios 

que tratam da jurisdição civil, isto é, da aplicação da lei aos casos concretos, 

para a solução dos conflitos de interesses pelo Estado-juiz.  

O conflito entre sujeitos é a condição necessária, mas não suficiente para que 

incidam as normas de processo, só aplicáveis quando se recorre os Poder 

Judiciário apresentando-se-lhe uma pretensão. Portanto, só há conflito posto 

um juízo. (2016, p. 38, grifo do autor). 

 

Não pode o Estado acreditar que proporcionando o acesso já está se 

desobrigação de lidar com o conflito tutelado. Além de proporcionar o acesso à justiça, 

deve prestar uma tutela jurisdicional efetiva e eficaz
3
, “À luz dos valores e das 

necessidades contemporâneas, entende-se que o direito à prestação jurisdicional 

(garantido pelo princípio da inafastabilidade do controle judiciário) é o direito a uma 

proteção efetiva e eficaz.” (WAMBIER, L., 2007, p. 321). Portando proporcionar 

apenas o acesso à justiça não é suficiente.   

O interesse pela realização material do direito mostra-se muito mais efetivo que 

a declaração pelo juiz. Esse reconhecimento, por si só, não preencher a necessidade do 

autor da demanda, que por sua vez, precisa de algo concreto e que satisfaça seu 

interesse ao ponto de retornar ao estado que se encontrava antes de precisar recorrer ao 

Poder Judiciário.  

A ação deixou de ser apenas um instrumento que possibilita o acesso a um 

processo e julgamento, mas deve ser entendida, hoje, como um direito fundamental à 

tutela jurisdicional adequada e efetiva, que preencha as lacunas que possam interferir 

no resultado final da demanda (MARINONI; ARENHART; MITIDIERO, 2016). 

O indivíduo que busca a solução de um conflito no Poder Judiciário não ficará 

satisfeito apenas com o fato de poder recorrer à jurisdição estatal. Ele quer proteção e 

                                              
3
 ARENHART complementa, de forma didática, sobre algumas das acepções que a expressão tutela 

possui atualmente: “Pode-se considerar tutela como a proteção efetiva do direito postulado, como a 

satisfação adequada da pretensão exposta perante o Judiciário. Neste sentido, a tutela (aqui 

denominada de tutela dos direitos) de identifica com a resposta positiva do Estado à pretensão do 

autor. Em uma terceira espécie, derivada da acepção supra o termo tutela jurisdicional há de ser 

entendido como a resposta do Estado ao direito de ação - compreendido este não somente como o 

direito de provocar a jurisdição, mas sim como o direito à adequada prestação jurisdicional, 

envolvendo o direito a um procedimento, a um provimento e a meios executórios adequados às 

peculiaridades da pretensão de direito material.” (2000, p. 39). 
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satisfação de seus direitos de forma objetiva. 

 

2.1 PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 

 

2.1.1 Princípio do devido processo legal 

 

Em inúmeros dispositivos constitucionais
4
, observa-se a cautela do legislador na 

proteção do indivíduo contra arbitrariedades que possam ser praticadas no âmbito do 

processo e que repercutam negativamente em termos de supressão de liberdade física 

e/ou perda de bens. 

 O princípio do devido processo legal teve origem no Direito Inglês, da 

expressão due process of law , é uma conquista da Magna Carta de 1215 editada por 

João Sem Terra, que visava garantir a efetividade e principalmente o controle do poder 

Estatal.  

A garantia do devido processo legal está prevista na Constituição da República 

Federativa do Brasil, em seu artigo 5º. Busca-se garantir resultados efetivos ao 

processo e proteção ao jurisdicionado. Portanto, todo ato praticado por autoridade, 

para ser considerado válido, eficaz e completo, deve seguir todas as etapas previstas 

em lei.  

Dessa forma, Marcus Vinicius Rios Gonçalves esclarece: 

 

Desse princípio derivam todos os demais. A constituição preserva a 

liberdade e os bens, garantindo que o seu titular não os perca por atos não 

jurisdicionais do Estado. Além disso, o judiciário deve observar as garantias 

inerentes ao Estado de direito, bem como deve respeitar a lei, assegurando a 

cada um o que é seu. (2016, p. 65). 

 

E, complementa Carlos Eduardo Ferraz de Mattos Barroso (2011, p. 24) 

“Ninguém pode ser privado de sua liberdade ou de seus bens sem que tenha sido 

submetido a um julgamento prolatado com base no pertinente instrumento estatal 

                                              
4
 Podemos citar o artigo 5º e seus incisos: XXXV: A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário 

lesão ou ameaça a direito. LIV: Ninguém será privado da liberdade de seus bens sem o devido 

processo legal. LV: Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral 

são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. 
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previsto em lei para a solução daquele conflito de interesse”. 

A segurança jurídica constitui o objetivo e é o elemento essencial não só do 

devido processo legal, mas de todo o sistema jurídico, pois é necessária a 

previsibilidade dos procedimentos e das regulações de condutas entre os indivíduos, ou 

entre estes e o Estado, até porque a certeza assegura aquela segurança. 

  

2.1.2 Princípio do acesso à justiça  

 

Denominado também como Princípio da inafastabilidade, tem como função 

garantir a todos o acesso a tutela jurídica. Elencado no art. 5º, XXXV, da Constituição 

Federal e, art. 3º, caput do Código de Processo Civil de 2015
5
. O princípio não se 

restringe em apenas possibilitar que o individuo tenha condições de propor uma tutela, 

mas que tenha condição de prosseguir até o final do processo havendo uma resposta do 

Estado, mesmo que de improcedência. 

O princípio do acesso à justiça assegura à proteção judicial concreta, para Uadi 

Lammêgo Bulos (2007), o objetivo da garantia constitucional do acesso à justiça é de 

transmitir a mensagem que independente de fatores de crença, raça, posição social, 

visão política, todo indivíduo ao defender seus direitos patrimoniais ou até mesmo a 

sua liberdade, deve ser ouvido em um tribunal imparcial, sem prejulgamento.  

 Todos devem receber um tratamento igual, para ter a mesma oportunidade de 

satisfazer a tutela jurídica e o Estado deve proporcionar isso como uma forma de 

inclusão, sem elitizar ou delimitar o acesso à justiça.  

Portanto, o princípio se projeta em um sentido amplo do direito de ação do 

indivíduo, na qual se possibilita a obtenção de uma resposta efetiva do Poder 

Judiciário nos pedidos formulados. Não podendo o Judiciário recursar ou fazer-se 

inerte aos requerimentos a ele dirigido.  

 

                                              
5
 Art. 3

o
 Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. 
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2.1.3 Princípio da efetividade do processo 

 

A Constituição Federal prevê no artigo 5º, incisos XXXV e LXXVII, o acesso à 

justiça, e a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua 

tramitação, com o objetivo de assegurar aos jurisdicionados a realização de seus 

direitos. 

A parte pode ter acesso ao judiciário, o processo pode ser célere, mas se uma 

decisão não alcançar a satisfação do bem tutelado, à justiça não se concretiza. Uma 

sentença não cumprida não é só uma ofensa à parte vencedora, mas também ao Poder 

Judiciário como um todo. 

A efetividade do processo é a soma de vários mecanismos adotamos para 

proteção da tutela. A jurisdição estatal tende ser acessível, sem discrepância. O 

processo precisa ser rápido o suficiente para que a demora, em sua satisfação, não gere 

mais lesão ao autor da demandada. A sentença declaratória de direito deve ser 

cumprida para que aja segurança jurídica.  

Sob o mesmo aspecto, Jansen Fialho de Almeida: 

 

A criação de instrumentos céleres e paritários no processamento e 

julgamento de demandas iguais, trazendo a resolução num único julgamento 

de demandas repetitivas, viabilizará a rapidez, eficiência, segurança e 

estabilidade jurídica às partes. Busca evidenciar o princípio da igualdade 

perante a lei e a justiça. Consagra-se o princípio da efetividade processual 

(2014, p. 265). 

 

Maria Elizabeth Castro Lopes e João Batista Lopes nos mostram a necessidade 

e a relação do princípio da efetividade com o descumprimento das decisões; 

 
Sem examinar, neste passo, os vários aspectos que a questão envolve, é 

inquestionável a necessidade de maior rigor legal para punir o 

descumprimento de decisões judiciais. É inconcebível que o particular ou o 

Estado deixem de cumprir decisões judiciais, assumindo comportamento às 

vezes acintoso, escorados na impunidade. O tema está a merecer atenção do 

legislador para que se estude a criminalização de algumas dessas condutas. 

Enquanto tal não ocorrer, é de rigor que alguns mecanismos já existentes, 

como a punição à litigância de má-fé, a resistência e à fraude processual 

sejam aplicados com maior frequência, com o que se poderá contribuir para 

o fortalecimento da autoridade judicial. (2008, p. 241). 
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“A efetividade do processo representa a materialização, no mundo dos fatos, 

dos preceitos legais e simboliza a aproximação, tão íntima quanto possível, entre o 

dever-ser normativo e o ser da realidade social” (BARROSO, 1996, p. 77) e como 

advertem o professor Jorge de Oliveira Vargas e Giuliano di Carlo Tambosi, “Não 

basta que um direito seja declarado, o que importa é que ele se realize. A atividade 

satisfativa é a razão de ser do processo” (2016, p. 63). 

A indubitabilidade do processo não depende apenas do juiz, que deve direcionar 

o processo, mas de todo uma estrutura do Poder Judiciário, que permite que o processo 

receba a atenção necessária, para chegar à satisfação do direito tutelado. São 

necessárias normas legais que estabeleçam procedimentos e técnicas de tutela 

adequados e eficazes; juízes e auxiliares da justiça devidamente preparados e; recursos 

materiais suficientes para o Poder Judiciário. (WAMBIER; TALAMINI, 2017). 

 

2.1.4 Princípio da Cooperação 

 

Não havendo corresponde no Código de Processo Civil de 1973, o princípio da 

cooperação é umas das inovações do CPC/2016. Embora já utilizado de forma tácita 

no sistema processual brasileiro, tem seu alicerce no devido processo legal e, 

atualmente tem redação implementada pelo Novo Código de Processo Civil, através do 

art. 6
6
. 

Mesmo em lados oposto na lide processual, as partes devem agir de formar 

colaborativa para o alcance da melhor solução possível ao caso concreto em tempo 

razoável.  

Consoante Elpídio Donizetti: 

  

O processo não deve ser encarado como uma luta de astúcia, no qual vence o 

mais esperto. Deve resultar da cooperação dos sujeitos processuais, cada 

qual atuando na sua respectiva posição, com vistas à construção do 

                                              
6
 Art. 6

o
 Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo 

razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 
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provimento jurisdicional. Atrelado ao dever de boa-fé processual, o princípio 

da cooperação é inserido no Código como potencializador do contraditório. 

(2015, p. 5). 

 

Podemos analisar que há um desdobramento do princípio boa-fé e da lealdade 

processual, na qual o indivíduo passa a participar ativamente na solução do conflito. O 

processo passa a ser o produto da atividade cooperativa triangular (entre o juiz e as 

partes).  

As partes envolvem-se no processo em busca de uma verdade real. A atividade 

dos indivíduos passar ser ativa, e não de meros artifícios da lide, o juiz terá um número 

de recursos (provas, fatos, informações) maior e poderá analisar e fundamentar sua 

decisão de forma clara e objetiva, com a certeza que aquela resolução aproxima-se 

dessa verdade processual.  

Com uma participação majorada, tanto credor como devedor, têm uma 

consciência do que realmente está acontecendo no processo, “garantindo o seu direito 

de agir de forma crítica e construtiva visando o necessitado andamento do processo, 

exibindo antes da decisão a argumentação acerca de suas conclusões” (ANJOS, 2015). 

Ao falar de cooperação o art. 6 do CPC, em seu final refere-se apenas as 

decisões de méritos, entretanto a aplicação do princípio deve ser ampla, incluindo as 

execuções. Pois, não se exige das partes apenas que concordem ou ajudem uma à 

outra, mas que haja colaboração das partes para uma evolução adequada do processo.  

De forma didática acrescenta Marcus Vinicius Rios Gonçalves:  

 

Melhor seria que o legislador determinasse a cooperação das partes para que 

se pudesse obter em tempo razoável um provimento jurisdicional justo e 

efetivo, já que, ao se referir a decisões de mérito, ele se esqueceu das 

execuções, nas quais não há esse tipo de decisão. Apesar da omissão, 

pareceu-nos que, como princípio da cooperação está entre as normas 

fundamentais do processo, na Parte Geral do CPC, ele se aplica tanto aos 

processos de conhecimento como aos de execução. (2016, pág.95, grifo 

do autor). 
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2.1.5 Princípio da persuasão racional (ou livre convencimento motivado) 

 

Um princípio que diz respeito à instrução do processo e às provas colhidas. O 

sistema de valoração de provas se subdivide em diferentes correntes de apreciação de 

forma que o juiz chegue a uma decisão para o caso concreto.  

A valoração da prova pode-se dividir em quatro tradicionais sistemas: a) 

ordálios, b) sistema do livre convencimento imotivado, c) sistema da prova tarifada, d) 

sistema da persuasão racional. 

O ordálio é um dos sistemas de valoração mais antigos, a culpa ou a inocência 

do acusado se dá por intermédio de fatores da natureza. Os elementos são analisados e 

o resultado determina a sentença do processo, sendo interpretado como um juízo 

divino, pois a natureza apenas reproduziu a decisão de um ser superior (Deus) para o 

acaso.  

No sistema do livre convencimento imotivado a convicção íntima do 

magistrado é a chave da sentença. Julga-se com base nas provas coletadas nos autos e 

com a experiência pessoal do julgador. Um bom exemplo, atual, desse sistema é 

Tribunal do Júri, os julgadores não têm que explicar os motivos que levaram a 

condenação ou a absolvição do acusado. 

A prova tarifa possui sua característica na valoração das provas. Todo prova já 

possuía um valor prefixado pela legislação, ficando assim o magistrado preso à prova 

que a lei considerava a mais importante, não podendo fundamentar sua decisão em 

outra mesmo que houvesse outras contrariando a de maior valor.  

Por fim, o sistema da persuasão racional no qual o juiz pode livre construir o 

seu convencimento sobre o caso, desde que motivado. Não há hierarquia de provas, 

assim o juiz pode se valer de qualquer delas para chegar a sua conclusão.   

O Processo Civil brasileiro adota o Sistema da persuasão racional ou livre 

convencimento motivado, sendo claro que o convencimento do magistrado é livre, 

devendo examinar as prova produzidas, porém, não é ilimitado como já dito acima, 

essas convicções estar embasadas e fundamentadas nos elementos que constam nos 

autos.   
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O art. 371 do CPC/16
7
 alterou o art. 131 do CPC/73, mas essa mudança não 

alterou o sistema de provas consagradas pelo antigo Código.  O principal objetivo é 

afastar as convicções pessoais do juiz e a sua atuação como protagonista do processo. 

A mudança tem o sentido de limite, de controle da atuação jurisdicional. 

No magistério de Luís Antônio Longo: 

 

O fato da redação do novo artigo ter suprimido a expressão “o juiz apreciará 

livremente a prova” não significa que o novel diploma legal abandonou este 

sistema de apreciação de provas consagrada no Código de 1973. A indicação 

de um standart mínimo pelo parágrafo primeiro do artigo 489, do novo CPC 

reforça a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais (art. 93, 

IX da CF). A previsão do artigo 927 do novo CPC, também não inibe a 

configuração deste sistema de apreciação de provas, devendo pois os juízes 

de instâncias inferiores observarem uma política judiciária levando-se em 

conta as respectivas áreas de atuação. O convencimento do juiz deverá surgir 

de um modelo processual colaborativo onde as partes – por meio do 

contraditório – participarão do processo, podendo influenciar o julgador a 

obter suas conclusões. (2017, p. 308). 

 

Mais uma vez o legislador se preocupado, como observado, com a imposição do 

juiz. O poder a ele concedido deve ser o suficiente para que tutela se realize, entretanto 

não deve ultrapassar o limite do direito de ação das partes.   

 

2.2 DA TUTELA PROVISÓRIA 

 

O novo Código de Processo Civil reestruturou todo o sistema de tutela judicial 

com fundamentação em probabilidade da existência do direito (análise do fumus boni 

iuris e do periculum in mora). As tutelas antecipadas e as tutela cautelares, que 

recebiam tratamento diferenciado no CPC/73, agora se concentram em um regime 

geral denominado de tutela provisória. 

As tutelas provisórias são uma "técnica de sumarização, para que o custo da 

duração do processo seja mais bem distribuído, e não mais continue a recair sobre 

quem aparenta no momento, ser o merecedor da tutela” (THEODORO, 2016, p. 635). 

                                              
7
 Art. 371.  O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver 

promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. 
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O objetivo da tutela é proteger ao máximo a tutela jurídica definitiva quando há 

uma ameaça clara que prejudique o processo de forma irreparável e torna a espera pelo 

resultado final inviável ao requerente. Essa preservação pode ser concedida de forma 

antecipada, assegurando o direito tutelado.   

Nesse sentido simular discorre Marcus Vinicius Rios Gonçalves: 

  

Sua finalidade é ou afastar o perigo a que está sujeita a tutela jurisdicional 

definitiva, ou redistribuir os ônus da demora na solução do processo, quando 

o direito tutelado for evidente, o que ela alcança por meio da antecipação dos 

efeitos da sentença, ou pela adoção de uma medida protetiva, assecurativa, 

que visa não satisfazer, mas preservar o provimento final. (2016, p. 348).  

 

Sendo assim a tutela provisória age como um escudo para as partes que possam 

a vir precisar de uma solução mediata no decorrer da tutela definitiva confrontando o 

lapso temporal de tramitação de um processo, garantindo que a parte não tenha 

nenhum direito feriado e que chegue até o final do lide. 

Merece destaque o contido no art. 297 do novo CPC, que diz “o juiz poderá 

determinar as medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela 

provisória”. Embora o nome provisória, em muitos casos a tutela pode ser concedia em 

forma temporária e os intuitos não devem ser confundidos.  

Provisório é todo aquilo que irá durar até ser substituído por algo definitivo. Já 

o temporário não possui uma duração indefinida, durando apenas o tempo necessário, 

que não precisa ser até o final da tutela específica.  

 Esperar o resultado final do processo pode ser inútil ao requerente, visto que 

em determinadas situações o ônus da espera, torna a tutela final sem sentido. “Na 

verdade, muitas medidas, se não concedidas com presteza, isto é, se concedidas 

tardiamente serão inúteis”. (NAVES, 2003, p. 30). 

 As tutelas provisórias podem ser de dividias tutelas de urgência, que subdivide 

em antecipada e cautelar (ambas antecedentes ou incidentais), e tutela de evidência, às 

quais iremos examinar nos próximos capítulos.  
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2.2.1 Das tutelas de urgência 

 

Conforme discorre o art. 300 do CPC/2015 “A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Para sua concessão, 

imprescindível a verificação de dois requisitos: o fumus boni juris, isto é, a 

probabilidade do direito e perigo na demora da prestação da tutela jurisdicional, 

periculum in mora. 

Assim, para que o juiz defira o pedido da tutela de urgência deve haver a 

demonstração da verossimilhança (não de certeza) do direito que possa vir a ser ferido 

e da urgência de sua proteção. “Tutelas de urgência promovem um reequilíbrio de 

forças, isso porque o ônus do tempo recai sobre aquele que provavelmente não tem 

direito. (...) Mas, no caso da tutela de urgência recairá sobre o réu, caso o juiz defira-a” 

(ORTEGA, 2017). A tutela de urgência se subdivide em tutela de urgência de natureza 

antecipada e tutela de urgência de natureza cautelar. 

Ambas as tutelas, antecipada e cautelar, podem ser úteis para distanciar uma 

circunstância de risco de prejuízo irreparável ou de difícil reparação, buscando 

proteger o direito do qual a parte alega ser titular.  

A tutela antecipada possui um cunho satisfativo, isso significa que ela entrega 

provisoriamente o direito do autor, permitindo ao juiz que desde daquele momento 

defira os efeitos que, sem ela, só poderia conceder na tutela jurisdicional definitiva. 

Portanto, sua decisão antecipa os resultados que só seriam obtidos após o término do 

processo se procedente o pedido, conforme discorre Calor Alberto Del Papa Rossi, 

(2016, p. 93), “Se antecipatória dos efeitos do provimento final de mérito, satisfará 

provisoriamente a pretensão do autor, podendo ou não se tornar definitiva”.  

Cautelar é toda a tutela provisória que visa preservar o direito em risco, pela 

demora do processo, do autor e com isso garantir o resultado útil do processo. Ela tem 

caráter instrumental, não recaindo sobre o mérito em si, mas sobre o dispositivo que 

possibilitam a indubitabilidade do mérito e do processo. “Seus efeitos devem perdurar 

no tempo (temporariedade) até que cessem as causas que exigiram o provimento 
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acautelatório” (2016, p. 93). 

Para que a diferença entre as duas tutelas fique clara Marcus Vinicius Rios 

Gonçalves discorre; 

 

Tanto a tutela satisfativa quanto a cautela devem manter 

correspondência com a pretensão final, mas de formas diferentes. A 

primeira, por conceder, antes, aquilo que só seria concedido ao final; a 

segunda, por determinar providências que não satisfazem ainda a pretensão, 

mas viabilizam que, quando isso ocorrer, os efeitos decorrentes do 

provimento ainda sejam úteis para o credor. (2016, p. 349, grifo do 

autor).  

 

2.2.2 Das tutelas de evidência 

 

O legislador elencou no art. 311
8
 do Código de Processo Civil, em rol taxativo 

as hipóteses que autoriza o deferimento da tutela. Consequentemente a decisão do juiz 

deverá indicar qual esta presente no caso concreto. Não sendo elas cumulativas, pois 

contendo apenas uma das hipóteses a medida será deferida. “(...) na tutela de 

evidência, diferentemente do julgamento antecipado, a decisão pauta-se em cognição 

sumária e, portanto, traduz uma decisão revogável e provisória.” (WAMBIER, T., 

2015, p. 523). 

A tutela de evidência pode ser requerida independente da presença do perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), tendo por finalidade 

inverte o ônus da demora do processo, que atinge primeiramente o autor por ser quem 

formula a pretensão. 

                                              
8
 Art. 311.  A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de 

dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: 

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; 

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; 

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de 

depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de 

multa; 

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito 

do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. 

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. 
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Segundo Leonardo Greco (2016) a tutela de evidência, se distingue das demais, 

pelo fato de haver grande probabilidade da existência de um direito pela parte do autor 

ou pelo grau elevado de valor humano desse direito, por isso não há necessidade de 

comprovação de perigo de dano, pois o resultado final obtido será o mesmo que o já 

objeto na tutela de evidência e caso concedido tardiamente pode vir a perde sua 

essência.     

Porém essa antecipação de medida, não significa um julgamento antecipado do 

processo. Nesse gênero de tutela, o reformulado código de processo civil privilegia a 

boa-fé processual e os casos em que a razoabilidade do direito é explícito.  “Não é, 

porém, no sentido de uma tutela rápida e exauriente que se concebeu a tutela que o 

novo Código de Processo Civil denomina tutela de evidência, que de forma alguma 

pode ser confundida com um julgamento antecipado da lide, capaz de resolvê-la 

definitivamente” (THEODORO, 2016, p. 379). 

Cabe por fim, analisar a observação de Luiz Fux e Daniel Amorim Assumpção 

Neves: 

 

Distanciando-se do Projeto originário de Novo CPC, na redação final do 

diploma legal não há previsão para o pedido antecedente de tutela da 

evidência. Dessa forma, há um tratamento heterogêneo entre as diferentes 

espécies de tutela provisória: enquanto a tutela de urgência pode ser pedida 

de forma antecedente e incidental, a tutela da evidência só pode ser pedida 

de forma incidental. É claro que, nas duas hipóteses de tutela da evidência 

em que não cabe sua concessão liminarmente, não haverá possibilidade 

material de seu pedido ocorrer de forma antecedente; mas nas duas outras, 

nas quais a concessão pode ou deve ser liminar, é plenamente possível se 

imaginar um pedido de forma antecedente. Como o Novo CPC não trata 

dessa possibilidade é possível ao intérprete propugnar pela aplicação por 

analogia do procedimento previsto para o pedido antecedente de tutela 

antecipada. (2015, p. 219). 
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2.2.3 Tutelas provisórias antecedentes e incidentais 

 

A tutela de urgência pode ser requerida no curso do processo, ou antes, dele, 

diferente da tutela de evidência que não podem ser deferida sem um pedido principal 

devidamente formulado, como simplifica Marcus Vinicius Rio Gonçalves (2016, p. 

375). “O CPC só prevê a possibilidade de tutelas antecedentes de urgência, sejam elas 

cautelares ou satisfativas. Assim, elas podem ser antecedentes ou incidentais; já as de 

evidência serão sempre incidentais”.  

A tutela provisória de caráter incidental pode ser requerida pela parte por uma 

simples petição nos autos, e o juiz pode concedê-la imediatamente, sem para que isso 

tenha que ouvir a parte contrária, exceto quando fundadas em abuso de direito de 

defesa, ou propósito protelatório da parte, no caso das tutelas provisórias de evidência.  

Ela independe do pagamento de custas, visto que será analisada nos mesmos 

autos da tutela jurisdicional principal. Há apenas uma lide e, em decorrência disso, há 

a prestação de custas apenas em relação ao primeiro pedido (o principal). Devendo 

demonstrar os requisitos do fumus boni iuris e o periculum in mora, estabelecidos no 

artigo 300 do novo CPC. 

As tutelas provisórias antecedentes são um regimento inovador no direito 

processual civil brasileiro, como já dito elas podem ser deferidas em natureza cautelar 

quanto em natureza antecipada, não podendo ser aplica nunca a tutela de evidência. 

Ela antecedente o próprio pedido principal, acompanhado ou não de todos os 

argumentos e documentos necessários. A parte pleiteia antecipadamente e indica o 

pedido correspondente à tutela final, protegendo o direito ameaçado. "Considera-se 

antecedente toda medida urgente pleiteada antes da dedução em juízo do pedido 

principal, seja ela cautelar ou satisfativa” (THEODORO, 2016, p. 650). 

A tutela antecipada antecedente possibilita o adiantamento do pedido em 

situações de urgência, contemporânea à formulação do pedido de antecipação. 

Requerer o futuro provimento jurisdicional fim de um futuro processo, ou de uma 

medida assecuratória. Portanto, para o requerimento de tal tutela deve-se observar a 

urgência contemporânea à propositura da ação, a exposição do direito que se busca 
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realizar e o perigo de dano ou risco de prejuízo irreparável ou de difícil reparação ao 

resultado útil do processo. 

Concedida à tutela antecedente, o juiz concederá prazo de 15 (quinze) dias, ou 

em outro maior que o juiz fixar, para que a peça inicial seja aditada, complementando 

e elucidando seu pedido final, sobretudo porque o processo judicial começará a 

tramitar com a presença de contraditório. Caso não haja aditamento, o processo será 

extinto (art. 303, § 1º e 2º)
9
. 

Caso, o magistrado entenda que não há elementos para a concessão da tutela 

requerida, concederá obrigatoriamente o prazo de até cinco dias para emenda daquela 

petição, sob pena de ser indeferida e de o processo ser extinto sem resolução de 

mérito, conforme se observa no art. 303, § 6º, do CPC. 

A estabilidade de tutela antecipa em caráter antecedente depende da conduta 

das partes (do autor e réu). A não interposição do recurso fará com que a tutela se 

torne estável (art. 304), isso significa que aquela decisão concedida em favor do 

requerente será mantida. Entretanto isso não impossibilita a parte desfavorecida de 

recorrer contra a decisão antecipatória, diante do que previu o legislador no final do 

mesmo artigo. 

Vicente de Paula Maciel Júnior propõem;  

 

“Haja vista, que a decisão de antecipação de tutela é provisória, porque tende 

a ser substituída por outra decisão, mas ela produz efeitos desde já e esses 

efeitos subsistirão até que sejam eventualmente revogados por outra decisão 

posterior. Enquanto a decisão de antecipação de tutela está produzindo 

efeitos e não foi revogada ela é estável. A comissão criou uma decisão de 

antecipação de tutela que se relaciona com a existência de recurso. Deferida 

a antecipação de tutela e não interposto recurso à decisão será definitiva e se 

estabiliza”. (2013. p. 327). 

                                              
9
 Art. 303.  Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial 

pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a 

exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo.§ 1
o
 Concedida a tutela antecipada a que se refere o caput deste artigo: I - o autor deverá 

aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e 

a confirmação do pedido de tutela final, em 15 (quinze) dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar; 

II - o réu será citado e intimado para a audiência de conciliação ou de mediação na forma do art. 334; 

III - não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do art. 335.   

§ 2
o
 Não realizado o aditamento a que se refere o inciso I do § 1

o
 deste artigo, o processo será extinto 

sem resolução do mérito. 
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Já tutela antecedente de natureza cautelar, disposto no Art. 305. Do CPC 

discorre que “A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em 

caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito 

que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Parágrafo único. Caso entenda que o pedido a que se refere o caput tem natureza 

antecipada, o juiz observará o disposto no art. 303”. 

A tutela cautelar visa assegurar um direito (bens, pessoa ou provas), no caso do 

caráter antecedente, assegurar um futuro direito (ex: medida cautelar de arresto para 

assegurar futura execução forçada), sempre que preenchido os requisitos comuns a 

todas as tutelas cautelares: probabilidade do direito e o perigo na demora, sendo muito 

similar ao processo cautelar do Código de Processo Civil de 1973. 

Deferida à tutela, será aberto prazo de 30 (trinta) dias para promover a ação 

principal, aditando aquele processo já proposto, incluindo pedido principal e 

independente do recolhimento de novas custas processuais (art. 308), não exigindo 

estabilização. O art. 309,
10

 CPC discrimina o rol de hipóteses as quais cessará os 

efeitos da tutela.  

Segundo Elpídio Donizetti (2017) a tutela antecipada, quando requerida em 

caráter antecedente de natureza cautelar, só mantém sua eficácia enquanto for útil, até 

que seja completa satisfação do direito tutelado.  

Os meios de cessação da eficácia das medidas cautelares estão assentadas no 

artigo 309 e se assemelham àquelas previstas no CPC/73.  

 

 

                                              
10

 Art. 309.  Cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente, se: 

I - o autor não deduzir o pedido principal no prazo legal; 

II - não for efetivada dentro de 30 (trinta) dias; 

III - o juiz julgar improcedente o pedido principal formulado pelo autor ou extinguir o processo sem 

resolução de mérito. 

Parágrafo único. Se por qualquer motivo cessar a eficácia da tutela cautelar, é vedado à parte renovar o 

pedido, salvo sob novo fundamento. 
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3 O DEVER DE CUMPRIMENTO DAS DECISÕES JUDICIAIS 

 

A dimensão constitucional do direito mostra a necessidade de produzi-lo e 

interpretá-lo de acordo com os valores, objetivos e garantias expressos na 

Constituição. O sistema processual deve ser moldado de forma a garantir a realização 

dos direitos assegurados pela ordem jurídica, sob pena de, em certas situações, ser 

negada a tutela jurisdicional. 

“Haverá inadimplemento quando o devedor não cumpre a obrigação no tempo, 

local e forma convencionados. O Código Civil estabelece o modo de cumprimento das 

obrigações, cabendo ao devedor respeitá-los”. (GONÇALVES, 2016. P. 725). 

O devedor que desrespeitar a ordem judicial, agindo ou omitindo de forma a 

dificultar o cumprimento da obrigação principal estará sujeitos às medidas de coerção 

e sub-rogação prevista no CPC, pratica ato atentatório ao exercício da jurisdição. 

Faz-se importante analisar o que ensina Jeferson Isidoro Mafra em artigo 

publicado em 2008; 

 

Para a caracterização do ato atentatório ao exercício da jurisdição deve haver 

ordem emanada de autoridade judiciária competente, pautada no devido 

processo legal, de natureza mandamental ou executiva lato sensu, nos casos 

de obrigação de fazer, não fazer e de entrega de coisa, delimitando, 

especificamente, sua extensão, bem como indicando o destinatário a quem é 

dirigida, se mandamental, a fim de tomar conhecimento, impondo-lhe o seu 

cumprimento, seja positivo ou negativo, no prazo fixado pelo juiz. Tendo 

conhecimento da ordem e estando em condições de cumpri-la, mas deixando 

de observá-la, seja no modo ou no prazo determinados, desprezando e 

desacatando a autoridade judicial, o sujeito pratica ato atentatório à 

dignidade da justiça. (MAFRA, 2008). 

 

O não cumprimento injustificado pelo devedor é um ato de desleixo ao direito 

declarado à outra parte, ao juiz e ao poder judiciário. As medidas coercitivas e sub-

rogatórias previstas atualmente no direito brasileiro ainda são brandas se comparadas 

com outros institutos jurídicos ao redor do mundo. O inadimplemento causa retardo da 

prestação jurisdicional, podendo, em caso concreto, agravar o dano sofrido pelo 

credor. 
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3.1 CUMPRIMENTO DAS SENTENÇAS CONDENATÓRIAS AO PAGAMENTO 

DE QUANTIA  

 

A sentença de pagamento a quantia possui dois requisitos fundamentais a se 

observado no início de seu cumprimento; a) o título executivo judicial e b) o 

inadimplemento do devedor. 

O CPC determina expressamente a intimação do credor, a requerimento do 

exequente. Concedendo prazo de 15 (quinze) dias para o devedor realizar o pagamento 

de forma voluntária, “não se admite a prática de atos satisfativos, pois a execução não 

teve início. O prazo é um tempo que se dá ao devedor para, ponderando as 

desvantagens de uma execução subsequente, cumprir a obrigação”. (GONÇALVES, 

2016, pág. 798). 

Caso o devedor cumpra a obrigação, nem se iniciará a fase executiva, pois a 

demanda já alcançou a satisfação pretendida. Permanecendo o devedor em inércia, 

iniciará a fase de cumprimento de sentença, com a devida expedição de mandado de 

penhora e avaliação. Sendo acrescida multa de 10 por cento do débito.  

No magistério de Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini;  

 

Se antes mesmo de ser intimado para o cumprimento da sentença, o 

condenado comparecer em juízo e proceder ao pagamento do valor que 

reputar devido, caber-lhe-á apresentar memória discriminada do cálculo do 

montante que estiver pagando. Nessa hipótese, intima-se o credor para que 

se manifeste no prazo de cinco dias, podendo proceder desde logo o 

levantamento do valor depositado, ainda que o repute insuficiente (art. 526, 

§ 1º) Se o juiz entender que o montante depositado é mesmo insuficiente, 

aplicará sobre o remanescente a multa e os honorários advocatícios, ambos 

no valor de dez por cento, prosseguindo-se a execução. Porém, se o 

exequente não impugnar o valor depositado, o juiz declarará satisfeita a 

obrigação, extinguindo-se o processo (art. 526, § 2 e 3) (2017, p. 460). 

 

Cabe ao credor dar inicio a fase executiva, a fim de sanar a tutela deseja, 

bastando apresentar petição requerendo a intimação do devedor a pagar o débito no 

prazo estipulado pela lei.  
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Nessa esfera, o artigo 139
11

, IV, é uma novidade do novo Código de Processo 

Civil. Os poderes de imperium conferido ao magistrado se destinam tanto para ordens 

instrumentais (durante o processo) quanto para as ordens finais. A principal 

caraterística do instituto é de dar força ao juiz para concretizar suas determinações.  

 O artigo permite uma cláusula de efetividade para todas as obrigações, 

inclusive as de prestação pecuniária, ou seja, poderá ser imputada obrigação distinta da 

multa, por exemplo.  

O emprego de astreintes (medida coercitiva de caráter patrimonial) para o 

cumprimento obrigacional é muito comum, mas se sabe que a simples imposição de 

multas, ao devedor que já possui um débito crescente não exerce uma coerção efetiva, 

sendo com recorrência, absolutamente ineficiente.   

Parte da doutrina questiona há possibilidade de se adotar as técnicas fornecidas 

pelo novo CPC na execução indireta consubstanciadas de: apreensão do passaporte 

e/ou de carteira nacional de habilitação do executado, no bloqueio de cartões de 

crédito, na sua proibição de participar de concurso público ou de licitações públicas ou 

na proibição de a pessoa jurídica contratar novos funcionários. 

Nesta senda, é importante destacar que o magistrado ao fundamentar e se 

valer da medida deverá fundamentar de forma que demostre sua necessidade, 

conforme discorre o artigo 489, §1º, II, atenuando a possibilidade de 

arbitrariedades, por se tratar de um conceito jurídico indeterminado. 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
11

 Art. 139.  O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: IV - 

determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para 

assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação 

pecuniária; 
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3.2 CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS MANDAMENTAIS DE FAZER, NÃO 

FAZER OU ENTREGAR COISA 

 

Caso o credor não cumpra de forma voluntária a obrigação, o juiz poderá 

determinar as medidas de coerção, elencados no art. 536
12

, parágrafo 1, do CPC, ou 

ainda de sub-rogação para a satisfação do credor. 

As sentenças de fazer coisa e entregar coisa são, em sua maioria, obrigações 

fungíveis (exemplos: transporte comum de mercadoria, conserto de eletrodoméstico, 

pintura da casa), admitindo os dois tipos de medidas. O Código de Processo Civil de 

2016 trouxe um avanço, em relação ao cumprimento por terceiro tornando a tutelada 

mais rápida e menos burocrática. 

Ainda utilizando o conhecimento de Wambier e Talamini, explicam do seguinte 

modo;  

Nesses casos, o CPC/1973, em sua redação original, estabelecia um 

complicado procedimento licitatório destinado a selecionar o terceiro que 

seria contratado para realizar a prestação (“prestar o fato”, na expressão da 

lei). Tal procedimento e a posterior contratação do terceiro tinham rara 

incidência prática, em virtude da sua complexidade e das poucas vantagens 

que trazia para o credor. Na disciplina atual, não há a imposição do certame 

licitatório – conferindo-se liberdade para o juiz definir quem será contratado 

para realizar a prestação, e em quais condições. (2017, pág. 414). 

 

Já a sentença que declara a obrigação de não fazer coisa o juiz só pode se fazer 

das medidas coercitivas, visto que a obrigação não pode ser realizada por terceiro, pois 

são negócios jurídicos celebrados intuito personae. Devido sua natureza, a obrigação 

fica restringida ao cumprimento pelo próprio devedor, sendo impossível substituí-lo 

por terceiro.   

Quando as medidas resultam infrutíferas na coação do devedor ou que de 

                                              
12

 Art. 536.  No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de 

não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a 

obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação 

do exequente. 

§ 1
o
 Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de 

multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento 

de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial. 
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alguma forma a obrigação não satisfaça a tutela do credor, a obrigação se converterá 

em perdas e danos. Sendo possível em apenas duas hipóteses; a) quando se torna 

impossível a execução específica e não há providência que assegure resulta prático 

equivalente; b) quando o credor requer a conversão, porque o devedor não cumpre a 

obrigação (art. 499, CPC). 

Como explica Marcus Vinicius Rios Gonçalves “não havendo cumprimento 

específico da obrigação, ou providencia que assegure resultado equivalente, e sendo 

infrutíferas as medidas determinadas, ou existindo requerimento do credor, haverá 

conversão em perdas e danos” (2016, p. 798).  
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4 MEIOS EXECUTIVOS NO DIREITO BRASILEIRO 

 

A decisão judicial de nada vale se não cumprida. O indivíduo que se utiliza do 

ordenamento jurídico espera um resultado satisfatório.  O artigo 536, § 1º, do Código 

de Processo Civil elenca alguns meios de que o juiz pode utilizar para impor o 

cumprimento da obrigação ao devedor.  

O juiz tem a permissão de valer-se de medidas executivas que visem à tutela 

específica ou a obtenção de resultado prático equivalente. Todo provimento 

jurisdicional procedente existe essencialmente para concretizar direitos. Dessa forma o 

processo de execução só será eficaz quando o credor obtiver resposta satisfatória da 

tutela jurisdicional a mais próxima daquilo que teria, se o devedor tivesse cumprido a 

obrigação de forma espontânea.  

“Assim, há um elo constante entre o direito material a ser satisfeito, o 

provimento dado pelo juiz, e a técnica processual que garantirá o cumprimento do 

respectivo comando” (ISFER, 2012, p. 20). Por isso a uma necessidade de adequar o 

procedimento executivo ao direito substancial protegido.  

É o que explica GUERRA; 

 

Atente-se, ainda, para este fato muito significativo: a diferenciação de 

procedimentos executivos em função do tipo de direito a ser satisfeito é, em 

princípio, uma exigência da própria natureza instrumental da atividade 

executiva, em relação à sua finalidade básica de satisfazer o direito do credor 

consagrado em título executivo. (1999, p. 26). 

 

No mesmo sentido, esclarecem Marinoni e Arenhart que os meios de execução 

devem ser aplicados do modo mais efetivo ao caso concreto, com o único objetivo de 

obter a devida realização do direito:  

  

Se o meio de execução adequado é corolário do direito fundamental à tutela 

jurisdicional efetiva, devendo ser instituído pelo legislador ou - quando 

assim lhe autoriza a regra processual de caráter aberto - ser objeto de opção 

pelo juiz diante das particularidades do caso concreto, não há como 

desvincular o meio executivo da tutela do direito, seja para verificar se esta é 

idônea à proteção do direito material, seja para analisar se esta, apesar de ser 

idônea, é a que causa a menor restrição possível à esfera jurídica do réu 



32 

 

 

 

(2015, p. 69). 

 

Os meios coercitivos são técnica de execução indireta, porque ela atua sobre a 

vontade do devedor, com o intuito de coagi-lo adimplir a obrigação. Nesse casso, 

observa-se que não se aplica a sub-rogação (técnica de execução direta), pois a 

obrigação imposta não pode ser cumprida por terceiro, ficando a efetividade do 

processo na dependente do devedor. Assim, passar ser essencial para a realização da 

justiça tal método de pressão psicológica. 

Portanto os meios executivos no direito brasileiro visam à proteção do processo, 

pois não seria lógico um processo célere e efetivo que não fosse seguro, tendo o credor 

o reconhecimento do direto pela ordem judicial, mas que não se realiza pelo 

descumprimento injustificado do devedor.  

Para que a real efetivação da tutela jurídica ocorra, o juiz pode propor coerção a 

partir do momento que evidencie o desrespeito a ordem de forma injustificada. Sendo 

também liberado que à parte requeira ao magistrado que fixe a medida, a partir do 

momento que sentir-se lesada, sendo autorizado ao juiz que realize tutela diversa 

daquela postulada pelo autor, desde que alcance resultado que lhe seja equivalente. 

 

4.1 DOS MÉTODOS COERCITIVOS DE NATUREZA PATRIMONIAL  

 

O método coercitivo de natureza patrimonial mais conhecido é multa pecuniária 

em caso de descumprimento de ordem fixada pelo juiz. O devedor com receio de 

prejuízos ao seu patrimônio torna a cumprir a obrigação, de forma que a prestação não 

aumente seu valor.  

O objetivo da multa não é ser paga, mas coagir o devedor a desistir de da sua 

vontade de resistir e cumprir a determinação do juiz. 

O ordenamento não delimita as execuções de obrigação infungível. Elas podem 

ser fixadas em todas as execuções de obrigação de fazer ou não fazer e de entrar coisa, 

fungível ou infungível. A multa pecuniária está corrente também em outros institutos 

do direito pátrio, como o direito trabalhista, no Código de defesa do consumidor e no 
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Estatuto da Criança e do Adolescente. 

O seu valor deve ser estimado de acordo com os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, porém deverá ter um valor significativo, uma vez que seu caráter é 

adstringente. A multa só terá alcançado seu objetivo se for mais vantajoso para o réu 

cumprir a determinação judicial, do que retardar a o seu cumprimento ainda mais.  

À sanção pecuniária compulsória é uma figura presente do Direito Português, 

possuindo características de medida coercitiva ou compulsória, já que é uma forma de 

ameaça do Estado contra o devedor. Visa à coerção patrimonial, e não pessoal, tendo 

incidência em prestação pecuniária. Diferente das multas de caráter indenizatório, aqui 

a multa quer a condução do devedor a cumpri a ordem judicial. Conclui SILVA, que 

“(...) a sanção pecuniária compulsória é a ameaça para o devedor de uma sanção 

pecuniária, ordenada pelo juiz, para a hipótese de ele não obedecer à condenação 

principal.” (2010, p. 395). 

No direito alemão e austríaco há uma rigidez na categorização tipológica das 

obrigações. Assim, se o devedor descumprir uma vez a ordem judicial recebe um tipo 

de pena, caso volte a praticar a resistência recebe uma pena mais severa ou até mesmo 

cumulativa.  Conforme explica Eduardo Talamini (2003); O Zivilprozessordnung, o 

Código de Processo Civil (abreviado para ZPO), prevê duas medidas coercitivas: a 

coerção pecuniária denominada de Zwangsgeld e a prisão coercitiva chamada de 

Zwangshaft
13

. Cabendo ao tribunal, determinar a medida aplicável e sua intensidade, a 

partir do caso concreto. A multa é destinada ao fisco e sua quantia máxima subordina-

se a um teto legal. 

Em caso de novo descumprimento, uma vez já aplicada à multa pecuniária, 

pode esta ser revertida em prisão até o cumprimento da obrigação principal ou até o 

limite da lei.  

Assim, examina Eduardo Talamini, 

                                              
13

 O legislador alemão fez questão de enfatizar o caráter coercitivo e não penal das medidas aplicáveis. 

Assim, substituiu as expressões Geldstrafe (“multa”) e Haft (“prisão”) por Zwangsgeld (“coação 

pecuniária”) e Zwangshaft (“prisão coercitiva”), para salientar o caráter de pressão psicológica dos 

institutos. Já para as obrigações de não fazer tal modificação não foi tão clara, tendo em vista que 

Ordnungsgeld e Ordnungshaft continuam tendo o significado de multa e prisão. (NEME, p.10 apud 

AMARAL, p. 3). 
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Cada nova violação que vier a ocorrer justifica nova incidência da pena 

pecuniária (Ordnungsgeld) ou da prisão (Ordnungshaft) – ainda que para 

esta a lei fixe, além de um limite máximo para cada sanção 

singularmente considerada (tal como para a multa), um prazo total de 

incidência. Incumbe ao órgão jurisdicional definir a espécie e a 

intensidade do meio de coerção a aplicar (2015, p. 79). 

 

A principal diferença entre o direito austríaco e o alemão reside na previsão 

expressa do aumento progressivo da punição em virtude da persistência ou da 

repetição do descumprimento, devido à existência da Lei de Delitos Civis.  

As astreintes passaremos a analisar no próximo tópico.  

 

4.1.1 As astreintes 

 

A astreinte é uma espécie de multa coercitiva proveniente do direito francês. O 

mecanismo consiste em multa por período de atraso fixada pelo órgão julgador como 

sanção ao devedor de obrigação de fazer ou de não fazer. 

A nova redação contida no artigo 814
14

 do Código de Processo Civil de 2016 

permite ao juiz melhor adequar o instrumento coercitivo, pois a multa poderá ser 

fixada em dia, horas, semana, mês, ano ou em qualquer outro período de tempo. O 

novo disposto pode na prática dar maior efetividade à satisfação do direito 

fundamental à tutela específica no método coercitivo indireto (TONIOLO, 2017). 

Embora o ordenamento jurídico, na prática, utilize a multa de forma diária com já 

salientava o Código de Processo Civil de 1973. 

O objetivo, da astreinte, é o constrangimento do devedor, uma forma de coagir 

de maneira psíquica, para fazer cumprir o estipulado na decisão judicial ou no título, é 

uma multa de caráter cominatória e não reparatória, portanto pressiona-se o devedor ao 

cumprimento da decisão judicial original sem substitui-la, pois, são cumulativas. 

                                              
14

 Art. 814.  Na execução de obrigação de fazer ou de não fazer fundada em título extrajudicial, ao 

despachar a inicial, o juiz fixará multa por período de atraso no cumprimento da obrigação e a data a 

partir da qual será devida. 

Parágrafo único.  Se o valor da multa estiver previsto no título e for excessivo, o juiz poderá reduzi-lo. 
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Sendo que quanto mais tempo ele demorar em pagar a dívida, maior será seu débito. 

Nesse contexto, acentuam Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini: 

 

A multa por período de atraso funciona como meio coercitivo para a 

concretização do mandado executivo. É exemplo daquilo que se denomina 

execução indireta: uso de mecanismos destinados a pressionar 

psicologicamente o devedor, a fim de que ele mesmo satisfaça a obrigação 

(rectius: dever). Ameaça-se o devedor com medidas constritivas que o 

induzem, por ato próprio, a cumprir a prestação devida. Já expôs acima que, 

para a doutrina majoritária, nessas hipóteses não há execução propriamente 

dita: a atividade executiva implicaria necessariamente a adoção de meios 

sub-rogatórios, substitutivos da conduta do devedor. Conforme célebre 

definição, a “verdadeira execução” consiste na efetivação da sanção 

independente da vontade do devedor. Mas já se apontou também que, do 

ponto de vista funcional, a execução indireta assemelha-se à execução por 

sub-rogação: em ambas, o órgão jurisdicional intervém para atuar a sanção e, 

de um modo ou de outro, satisfazer o titular do direito violado (2017, p. 

418). 

 

 

A jurisprudência vem adotando esse método coercitivo, na busca de mostrar que 

a inércia do devedor também é prejudicial para ele, que deverá arcar além da 

obrigação mais com a multa por descumprimento, elevando o valor monetário da 

obrigação final. 

  

“STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 715.637 - DF 

(2015/0121153-7) RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO 

AGRAVANTE: ISMAR LOBO ADVOGADOS: MIKAELA MINARÉ 

BRAÚNA RAFAEL MINARÉ BRAÚNA E OUTRO (S) AGRAVADO: 

BANCO DIBENS S/A ADVOGADO: NELSON PASCHOALOTTO E 

OUTRO (S) DECISÃO, ASTREINTES. LIMITAÇÃO QUANTITATIVA. 

VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. 

 

1. No que se refere à fixação de astreintes, o objetivo da norma é 

desestimular a inércia injustificada do sujeito em cumprir a determinação 

judicial. Por isso que a imposição deve nortear-se pelos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, para que não seja fonte de 

enriquecimento indevido ou, por sua insuficiência, desestímulo ao devido 

cumprimento da obrigação. 2. O objetivo das astreintes não é que o credor 

receba indenização pelo descumprimento da obrigação, mas sim, uma 

medida de reforço, voltada a incentivar sua satisfação. 3. Recurso 

desprovido. (fl. 215) Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. 

 

A fixação do valor da multa deve ser proporcional para que intimide a 

vontade do devedor, sem necessariamente ser limitado ao valor da obrigação 
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principal.   Não devendo ser desproporcional em tornar enriquecimento sem 

causa para a parte beneficiada.  

 

O magistrado, também, há que observar a necessidade de sua aplicabilidade 

quando ao fato do devedor estar sonegando ou ocultando bens, de forma a 

atrasar a efetividade da tutela ou o não cumprimento por não possuir meios 

para a satisfação da execução”. 

 

Importante à análise ao ensinamento de Marcus Vinicius Rios Gonçalves: 

 

Na execução de título extrajudicial, o juiz a fixará, quando despachar a 

inicial. Se não fizer, poderá posteriormente, a qualquer momento no curso da 

execução, quando se fizer necessária. 

Quanto à obrigação de pagamento de quantia certa, parece-nos que o juiz só 

deverá se valer da multa quando os meios de sub-rogação não se mostrarem 

eficazes, ou porque o devedor oculta maliciosamente os bens, ou porque 

causa embaraços ou dificuldades à sua constrição. Não faz sentido o juiz 

deles valer-se quando ficar evidenciado que o executado não oculta ou 

sonega bens, mas apenas não possui. (2016, p. 763). 

 

A multa irá se reverter em favor do credor, prejudicado com a mora ou 

inadimplemento da tutela. O juiz tem a função de impor à multa diária, mas também 

de modificar, mesmo sem pedido da parte, no caso em que se tornar insuficiente ou 

mesmo valor excessivo, efetivando de tornar a prestação jurídica desequilibrada.  

 

4.1.2 Princípio proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da multa coercitiva 

 

Todos os atos praticados pelo juiz devem ser observados os chamados 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade. As multas não devem ser fato gerador 

de injustiça, ela deve atender somente o montante necessário, para evitar que a parte 

adversa se enriqueça ilicitamente. 

Adverte Humberto Theodoro Júnior que a fixação da multa ou de qualquer 

outra medida coercitiva deve ser realizada em “observância dos princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade, de sorte a guardar a relação de adequação com o 

fim perseguido, não podendo acarretar para o réu „sacrifício maior do que o 

necessário” (2001, p. 30).
 
 

O princípio da proporcionalidade se mostra fundamental, pois a multa 
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processual não é forma de executar obrigação, mas é meio indireto de coagir o devedor 

a realizar a prestação inadimplida.  

Deve ser observado na fixação da multa sob duas perspectivas: a matéria em 

demanda e o patrimônio da parte, a fim de apresentar poder coercitivo suficiente para 

o cumprimento da decisão judicial. 

Observa Arruda Alvim (2017) que a mera circunstância da subsistência de uma 

ordem jurídica, salvaguardando determinados interesses e estabelecendo qual o 

interesse que deva prevalecer em detrimento de outro, não nos forneceu o acesso, 

através da qual, efetivamente, consegue o Estado realizar essa prevalência do interesse 

de uns sobre o dos outros.  

O magistrado não fica limitado ao valor da obrigação executado, entretanto o 

Juiz Ênio Santarelli defende que a multa não pode superar o valor da obrigação 

principal, tal como deflui do julgamento da Ap. 058.290-4/6, pela 3ª Câmara de 

Direito Privado do TJSP (RT 761/227), conforme ementa: 

 

A multa pecuniária (...) é de caráter coercitivo e moralizador das funções 

judiciárias, atuando duplamente ao forçar o devedor à execução imediata da 

obrigação e quando ignorada integra o patrimônio do credor, como 

ressarcimento pelos danos da inexecução; contudo, jamais poderá superar o 

valor da obrigação principal (...). 

 

Desta maneira, a liberdade do juiz ao fixar a multa, não pode ser uma 

atividade realizada sem prudência.  Necessariamente deve ser fundamentada, expondo 

o juízo de valoração para justificar a adequação da multa aplicada, “sobretudo porque 

a aplicação de tais medidas invasivas envolve situações, onde princípios fundamentais 

encontram-se em “rota de colisão” (GUERRA, 1998, p. 167). 
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4.2 DOS MÉTODOS COERCITIVOS DE NATUREZA PESSOAL 

 

Atualmente no ordenamento jurídico, as medidas coercitivas de natureza 

pessoal, como a prisão do devedor, só são aplicadas em caso de cumprimento de 

sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de prestar alimentos (arts. 528 a 

533) e à execução de alimentos fundada em título executivo extrajudicial (arts. 911 a 

913).  

Destaca-se que o Código de Processo Civil, em seu art. 1.072, V, revoga 

expressamente os arts. 16 a 18 da Lei Federal nº 5.478/68 (Lei de Alimentos), 

deixando acesa, portanto, a discussão sobre a aplicação do prazo de prisão previsto no 

art. 19 do mesmo dispositivo.  

O devedor de alimentos, no prazo de 03 dias, será intimado pessoalmente para 

“pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo” (art. 528, 

caput), ou será citado para, em prazo similar, “efetuar o pagamento das parcelas 

anteriores ao início da execução e das que se vencerem no seu curso, provar que o fez 

ou justificar a impossibilidade de fazê-lo” (art. 911, caput). 

A partir deste instrumento, vem se analisando a possibilidade de ampliação do 

instituto, abrindo o leque de casos de desobediência de ordens judiciais puníveis com a 

prisão. Os países que adotam o regime da common law empregam como mecanismo de 

coerção o contempt of court, que prevê sanções como prisão e multa para aqueles que 

desrespeitarem as ordens judiciais (NEME,  2016). A constituição federal em seu 

artigo 5º, inciso LXVII, veda a prisão civil por dívida, multa ou custas, o que torna a 

aplicação do contempt of court polêmica. 

Embora o mesmo inciso, admita a prisão do depositário infiel, o Supremo 

Tribunal Federal reformulou sua jurisprudência em dezembro de 2008 no sentido de 

que a prisão civil se aplica somente para os casos de não pagamento voluntário da 

pensão alimentícia, isentando os casos do depositário infiel. O Pacto de San José 

também admite a prisão por falta de pagamento de pensão alimentícia. 
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4.3 CONTEMPT OF COURT 

 

A expressão Contemp of Court significa a recusa em obedecer voluntariamente 

a uma ordem emanada por um juízo ou tribunal. A característica principal do instituto 

é desencorajar o desrespeito ou o desprezo à ordem judicial, sem justifica pelo 

devedor.   

O instituo é contemplado no sistema da Commom Law e tem por finalidade dar 

maior efetividade às decisões judiciais e evitar a demora em seu cumprimento ou o 

descumprimento voluntário do devedor empregando-lhe sanções. 

O processualista Rui Stoco define o instituto contempt of court em: 

 

O vocábulo contemp deriva do verbo inglês to contemn, de origem latina 

contemptus, particípio passado do verbo contemnere. É sinônimo de despise 

(desprezo), scarn (escárnio) ou disdain (desdém), e tem na língua inglesa 

quatro significados principais: a) o ato de desprezar ou desrespeitar alguém 

ou algo que se crê vil, menor ou sem valor; b) o ato ou expressão que denota 

uma atitude de desprezo ou desrespeito por alguém ou algo que se crê vil, 

menor ou sem valor; c) o ato de ser desprezado ou desrespeitado, de ser 

posto em desgraça, de ser tratado como vil, menor ou sem valor e, por fim, 

d) o ato de desprezo, desrespeito, desobediência ou confronto aberto para 

uma autoridade judicial ou legislativa. Em sua acepção jurídica o vocábulo 

contempt se transmuda e assume a expressão contemp of court, ou seja, um 

ato de desprezo ou desobediência à Corte. (2002, p. 123).
 

 

O Contempt of Court oferta ao magistrado o poder de aplicar punição/sanção ao 

devedor que descumpre a ordem judicial. O real poder de jurisdição está integralmente 

ligado com o poder que o juiz deve possuir para reprimir a desobediência injustificada 

(VARGAS; TAMBOSI, 2016). A declaração de direito, não satisfaz a tutela, o 

cumprimento, mesmo que forçado, fortalece o direito material, oferecendo a justiça. 

O ordenamento jurídico brasileiro, sistema Civil Law, entende o 

descumprimento da ordem judicial como um meio que o devedor utiliza-se para atrasar 

ou até mesmo impedir o direito da outra parte ao exercício da jurisdição. Diferente do 

denominada Commom Law, em que a desobediência é interpretada como uma afronta 

a dignidade da justiça, um desrespeito ao direito, propriamente dito. No qual, 
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intencionalmente há uma vontade de lesionar a parte, por isso se valem de medidas 

mais rigorosas, podendo haver prisão civil. (WATANABE, 1999). 

O sistema da Common Law divide o Contempt of Court em duas esferas: civil 

Contempt e o criminal Contempt.  As sanções aplicadas podem ser: prisão, multa, 

limitação de direitos processuais e sequestros de bens, servindo para ambas.   A 

diferença é que o criminal Contempt tem um caráter de cunho punitivo, que age sobre 

atos pretéritos. O civil Contempt, por outro lado, impõem medidas para forçar o 

cumprimento da decisão judicial. 

Em análise aprofundada sobre o instituto do Civil Contempt observa Marcelo 

Lima Guerra:  

 

O contempt civil, destinado ao cumprimento das ordens judiciárias, pode ser 

direto ou indireto. O direto autoriza o juiz a prender imediatamente o 

recalcitrante, concedendo-lhe um prazo para justificar sua conduta. O 

indireto exige um procedimento incidental que, no contempt anglo-saxão, 

obedece aos seguintes requisitos: a) prova da ocorrência da ação ou omissão; 

b) que a ordem judiciária determine com clareza a ação ou omissão imposta 

à parte; c) que a parte seja adequadamente informada sobre o teor e a 

existência da ordem judiciária; d) que a ordem judiciária desrespeitada seja 

de possível cumprimento. A citação e a oportunidade de ser ouvido são 

atributos essenciais do procedimento. Com a citação, a pessoa deve ser 

informada das condições dentro das quais o atendimento à ordem judicial 

resultará na revogação das sanções. Após a apresentação das razões, o juiz 

decide, apreciando as provas produzidas, considerando ou não a parte em 

contempt e impondo uma sanção condicionada, a incidir no caso de a parte 

resistir em não cumprir a ordem desobedecida. Finalmente, a sanção imposta 

é concretamente aplicada, se o contemptor não cumprir a ordem (1998, p. 

104). 

 

O Criminal Contempt pode ser aplicado em três hipóteses, além dos casos de 

desrespeito e desobediência como no Civil Law, há punição quanto à violação as 

dependências do tribunal, podendo o juiz julgar o caso sem a presença de um júri.   

A prática do desrespeito judicial, no caso do Criminal Contempt, quando 

convertida em restrição de liberdade, gera antecedentes criminais, como qualquer 

outro crime descrito no código. A pena de prisão, nesses casos, pode chegar a seis 

meses, sendo prorrogada por quanto tempo a Corte achara necessária ou até que a 

ordem judicial se satisfaça.  
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Muitos juristas levantam teses sobre a arbitrariedade do Contempt of Court 

contra o individuo e contra a mídia, principalmente nos casos de críticas ao poder 

judiciário, que acabam levando à punição, sem mesmo existir há possibilidade de 

prova em contrário.  “The Law of contempt of court strikes at the root of equality 

which is the bedrock on which democracy rests. A mature democracy is one  that is 

open to creative and critical ideas” (THIPATHI, 2010, pág. 22)
15

. 

O Processo Civil brasileiro, desde o código de 1973 é possível perceber o 

instituto do Contempt of Court, sendo aplicado por analogia. Há referência para 

aplicação da multa, entretanto utilizada com cautela, apenas quando provado o dolo ou 

a culpa grave.  O art. 77, IV, do CPC/2017
16

 prevê a aplicação de multa para litigância 

de má-fé.  

A jurisprudência nacional aplica o instituo, quando provada à má conduta 

processual, com elementos subjetivos e objetivos, com o intuito de se prejudicar o 

credor/parte. 

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal manifestou-se no Agravo de 

Instrumento da seguinte forma: 

 

A litigância de má-fé, que não se presume, pressupõe má conduta 

processual, com o propósito evidente de prejudicar. A conduta do litigante 

de má-fé, ao lado do elemento subjetivo - dolo ou culpa grave -, pressupõe 

ainda o elemento objetivo, consistente no prejuízo causado à outra parte. 

(TJ-DF 20160020478935 0050583-61.2016.8.07.0000, Relator: JAIR 

SOARES, Data de Julgamento: 22/03/2017, 6ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 28/03/2017 . Pág.: 413/435). 

 

Se a parte não recusa o cumprimento de decisão judicial, mas não tem meios 

para cumpri-lo ou é impedida de alguma forma, não se caracteriza ato atentatório ao 

exercício da jurisdição.  

 

                                              
15

 O instituto do Contempt of Court atinge a raiz da igualdade, que é o fundamento sobre o qual a 

democracia se baseia. Uma democracia madura é aquela que está aberta a ideias criativas e a críticas.  
16

 Art. 77.  Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de 

todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:  

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar 

embaraços à sua efetivação. 
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4.4 RELAÇÃO ENTRE OS MEIOS DE COERÇÃO E OS PODERES DO JUIZ NA 

EXECUÇÃO 

 

Na busca pela efetividade da tutela de direito “a solução dos conflitos não pode 

ser alcançada de qualquer forma, faz-se necessária à observância da técnica 

processual, das normas e critérios estabelecidos pelo sistema” (FACCIN, 2016). O 

processo tem a finalidade de amparo ao direito tutelado.  

Entre os poderes-deveres do magistrado cabe direção do processo, cumprindo-

lhe respeitar as diretrizes do CPC e da Constituição Federal. 

O juiz deve utilizar o seu poder, para concretizar o factual direito de acesso à 

justiça, pois além de acesso ao judiciário e de um processo com duração razoável, o 

indivíduo deseja satisfazer a sua demanda. 

Nilson Naves em artigo seu artigo publicado sobre a efetividade do Poder 

Judiciário na Revista Consulex analisou bem: 

 

Existe um aspecto importante a considerar: o verdadeiro sentido do acesso à 

Justiça não está apenas na entrada; está, sobretudo, na saída dela. Com 

efeito, a questão do acesso aponta para o direito à efetiva jurisdicional. Fica 

claro que de nenhuma utilidade seria o acesso se dele não resultasse pronta 

decisão. (2003, p. 30). 

 

Às partes devem receber igual tratamento, por isso o juiz não pode sacrificar a 

sua imparcialidade. O fato de o devedor ter descumprido a obrigação principal, não 

pode ser visto como uma porta aberta para decisão arbitrária do juiz. 

Embora a lei não especifique um valor o juiz não é completamente isento de 

parâmetros. A multa deve ser elevada o suficiente para levar o devedor ao 

cumprimento da decisão (sem lesiona-lo de forma abusiva), não podendo o valor de a 

multa implicar no enriquecimento injusto da outra parte, levando em conta as 

diferenças econômicas, sociais e culturais, em busca de um equilíbrio não apenas 

formal, mas real. (GONÇALVES, 2016). 

Nesse sentido destaca Dinamarco:  

 



43 

 

 

 

Estamos no campo da jurisdição de equidade, no qual o juiz decide sem as 

limitações ordinariamente impostas em lei, mas deve também estar atento 

aos objetivos a serem atingidos, ao valor do justo e à realidade econômica, 

política, social ou familiar em que se insere o conflito. No que se refere às 

astreintes, ele as arbitrará com atenção ao binômio suficiência-

compatibilidade (2009, p. 536). 

 

4.5 MEIOS EXECUTIVOS E A  EFETIVIDADE DA TUTELA DOS DIREITOS 

 

A efetividade não se confunde com acesso a justiça ou com um processo célere. 

O direito existe para se realizar.  Se a ordem social se mantém por intermédio da 

conservação dos direitos em sua forma legal, deve o Poder judiciário ser a segurança 

do indivíduo para a transformação de uma sentença declaratória de direito em um 

direito realizado.    

A desobediência jurídica tem que ser interpretada como um afronta ao direito da 

outra parte e como um desrespeito ao juiz. O devedor ao saber que tem uma obrigação 

a realizar, deve ter consciência que o não cumprimento terá uma pena mais severa que 

a tutela original, que incidirá diretamente sobre sua vontade de fazer ou não fazer 

(pagar ou não pagar). 

O Código Penal brasileiro já contempla a figura da desobediência com detenção 

em seu artigo 330. A questão é como isso se torna acessível ao processo civil, pois 

caso o juiz enquadre o descumprimento da decisão judicial, por exemplo: uma 

sentença obrigatória de fazer ou não fazer coisa, em desobediência inicia-se outro 

processo em juizado penal, da administração pública contra o devedor, deixando a 

tutela inicial sem resolução.  

A satisfação do direito resta prejudicada, portanto o juiz deveria ter um poder 

para mostrar a força de sua decisão. A prisão por dívida ainda não seria recepcionada 

pelo Código Civil, além dos casos já previstos. Entretanto a prisão civil por 

descumprimento de ordem judicial aumenta a segurança jurídica fornecida pelo 

Estado. 

Nesse posicionamento explica Rogéria Fagundes Dotti: 
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Ocorre, porém, que a situação que está a analisar é absolutamente diversa. 

De fato, não é possível ampliar os casos de prisão civil por dívida. Todavia, 

o que se pretende é a adoção de pena de prisão em face da desobediência 

clara e injustificada da ordem judicial. Não se está a defender a prisão por 

dívida, mas prisão por qualquer forma de inadimplemento obrigacional, 

desde que em tal esteja o demandado por força de decisão (mandamento) 

judicial (1996. p. 386 -387).  

 

A prisão civil por descumprimento de ordem judicial seria um método 

coercitivo indireto, com o único objetivo de haver efetividade na tutela declarada pelo 

juiz à outra parte. Segundo Wambier e Talamini a prisão, neste contexto, age como 

uma pressão psicológica para o devedor, que o faz desistir da ideia de descumprir a 

decisão judicial, pois a resistência causa lhe um prejuízo irreparável (2017). 

A eficácia da decisão do juiz, ante possibilidade de prisão, torna a tutela segura 

à satisfação, pois algum resultado será obtido no fim do processo. “A prisão, como 

forma de coação indireta, pode ser utilizada quando não há outro meio para a obtenção 

da tutela específica ou do resultado prático equivalente.” (MARINONI, 1998, p. 87-

88). 

A restrição de liberdade terá uma maior efetividade perante a multa, pois como 

já vimos no capítulo 4.1.2, parte da jurisprudência entende que o valor pecuniário da 

multa não deve ultrapassar o montante da tutela principal, no momento de sua 

aplicação, beneficiando assim o devedor, em casos, de indenização com valores 

monetários altos. 

A justiça se realiza no momento em que a sentença jurídica é cumprida. O 

poder judiciário só pode se desvincular do processo quando a tutela é satisfatória, 

portanto, a parte requerente precisa de máxima segurança contra ameaças ao seu 

direito, o juiz como uma figura de visibilidade processual deve ter artifícios suficientes 

para que sua ordem se torne realidade. O cumprimento da decisão judicial é a real 

efetividade da tutela dos diretos. 

 

 

 



45 

 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

No Código de Processo Civil de 2015 há mecanismos capazes de conferir maior 

efetividade às decisões judiciais satisfazendo a tutela jurisdicional, tanto provisória, 

quanto definitiva. Entretanto, essas medidas ainda não se mostram suficientes, em 

casos que o devedor insiste no descumprimento. 

A prestação jurisdicional só encerra quando há uma resposta efetiva ao bem 

tutelado. Após seu convencimento e declarada sua ordem o juiz deve fazer valer sua 

determinação. As medidas processuais disponíveis devem atender todas as formas de 

descumprimento injustificado. 

O Estado-juiz dever ser o fiscal da sentença e ao observar o descumprimento, 

aplica-se imediatamente às sanções previstas de forma a intimidar o devedor e fornecer 

a compensação determinada pela decisão inicial. 

As tutelas provisórias não atendidas em tempo, em muitos casos tornam-se 

irrelevantes ao fim do processo.  O descumprimento da decisão pode causar dano 

irreparável ao requerente, por isso a necessidade de medidas mais rigorosas que 

forcem o cumprimento da ordem em todas as ocasiões. 

O verdadeiro acesso à justiça é aquela que permite a satisfação da tutelada pelo 

requerente e a efetividade é visível no cumprimento integral da prestação jurídica, 

retornando o requerente ao status quo ante. 

O sistema processual civil deveria favorecer técnicas que tenham a força de 

atribuir máxima efetividade à tutela jurisdicional. A satisfação da tutela é o único 

resultado que poderia ser contemplado ao final do processo. Adotar novas formas de 

coerção é a segurança jurídica que o Estado deve proporcionar. 

Entre outros métodos coercitivos analisados, no presente estudo, destaca-se o 

polêmico Contempt of Court, que além de proporcionar outras medidas, prevê a 

possibilidade a prisão civil por desrespeito a ordem emanada pela corte superior ao 

devedor. O instituto demonstra uma efetividade real das tutelas feridas e prova a 

existência de um método que age diretamente sobre o ânimo do requerido. 
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No direito brasileiro a prisão civil já se mostra um instituto efetivo de coação, 

no exemplo da prisão por dívida de alimentos. O seu caráter de pressão psicológica 

age direito na vontade do devedor. 

Parte dos doutrinadores brasileiros, como Rogéria Fagundes Dotti
17

, Sérgio 

Cruz Arenhart
18

, Luiz Guilherme Marinoni
19

 e Marcelo Lima Guerra
20

, já se 

posicionam de forma favorável à inclusão da prisão civil por desobediência de ordem 

judicial, vez que a Constituição Federal não proíbe de maneira expressa essa 

possibilidade, por ser uma afronta à dignidade a justiça da outra parte e por ser um 

desrespeito ao Poder Judiciário, pois o devedor age com vontade de frustrar o processo 

como um todo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
17

 1996. p. 386 -387 
18

 ARENHART, Sérgio Cruz. A prisão como meio coercitivo. In: TESCHEINER, José Maria Rosa; 

MILHORANZA, Mariângela Guerreiro; PORTO, Sérgio Gilberto. Instrumentos de Coerção e Outros 

Temas de Direito Processual Civil – Estudos em Homenagem aos 25 anos de Docência do Professor 

Dr. Araken de Assis. Porto Alegre: Forense, 2007, p.634-651. 
19

 O Autor já tratou mais de uma vez sobre o tema da prisão civil, sempre sob o enfoque da utilização 

da técnica processual mais adequada à satisfação do direito material. Entende que, se de um lado é 

obrigação do Estado e do juiz a realização do direito material postulado, deve ao juiz, ser possibilitada 

a utilização da técnica processual que melhor cumpra com tal finalidade. Portanto, seria perfeitamente 

possível a utilização da prisão civil, vez que não proibida, no caso de utilização como técnica de 

coerção, pela Constituição Federal. 
20

 O autor vê na CF/88 apenas a vedação à prisão por dívida, considerando possível a utilização desta 

como técnica de coerção. 
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