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RESUMO 

 

 

Analisa-se os artigos 521, 522 e 523 do projeto de lei n. LEI Nº 166, DE 2010 de 
iniciativa do Senado Federal, chamado projeto do Novo Código de Processo Civil 
brasileiro, para verificar como o projeto disciplina a multa coercitiva atualmente 
prevista no artigo 461 do CPC (comumente chamada de astreintes). 
Aponta-se quais são atualmente os principais pontos polêmicos discutidos pela  
jurisprudência e doutrina para a aplicação da referida multa, em face da insuficiência 
de regras legais que regem a matéria para após apurar-se se o projeto do Novo 
Código de Processo Civil conseguirá tratar satisfatoriamente do tema, pondo fim as 
às suas principais divergências. 
Para tanto foram pesquisados os principais doutrinadores que trabalham o tema, 
analisadas decisões do STJ sobre a matéria e investigado o texto do projeto do 
Novo Código de Processo Civil, atualmente em discussão no Congresso Nacional.    
 
Palavras-chave: Multa coercitiva. Art. 461 do CPC. Aspectos polêmicos. Projeto do 
Novo Código de Processo Civil.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
ABSTRACT 

 
Analyzing the  articles 521, 522 and 523 of the project of the LAW Nº 166, OF 2010 
about the initiative of the Federal Senate, called project of the New Code of Brazilian 
Civil Case (Novo Código de Processo Civil Brasileiro), to verify how the project 
disciplines currently foreseen the coercitive fine in the article 461 of the CPC (called 
astreintes). 
Bringing which are currently the main controversial points discussed by the 
jurisprudence and doctrine for the application of the related fine, in face of the 
insufficiency of legal rules that conduct the substance after to select themselves if the 
project of the New Code of Civil Case will obtain to deal with the subject satisfactorily, 
putting an end to its main divergences. 
For that the main doctrinators that work with the theme were searched, analyzed 
decisions of the STJ about the substance and investigated the text of the project of 
the New Code of Civil Case, currently in discussion in the National Congress. 
 
Key Words: Coercitive fine. Article 461 of the CPC. Controversial aspects. Project of 
the New CPC. 
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INTRODUÇÃO. 

 

 

A Busca pela efetividade do processo tem se tornado preocupação maior de 

todo e qualquer jurista, culminando na busca de mecanismos capazes de armar o 

julgador a alcançar aquilo que deve ser um dos principais escopos do processo, qual 

seja, entregar à parte a tutela específica requerida.  

 

Um dos instrumentos postos a disposição do juiz para alcançar a tutela 

específica, é a multa prevista no artigo 461, §4º. e §5º. do Código de Processo Civil, 

devendo o magistrado como principal protagonista do processo1, assegurar a 

efetividade do processo mediante a utilização de suas forças. 

 

É através deste instrumento que o juiz pode coagir o devedor de uma 

obrigação a cumprir exatamente aquilo a que se obrigou originariamente ou a que foi 

determinado pelo Juiz, sob pena de sofrer a constrição judicial da multa  diretamente 

sobre seu patrimônio, em valor a ser arbitrada pelo juiz em face do descumprimento 

da ordem judicial.  

 

Frise-se que o objetivo da multa não é obrigar o ordenado a pagá-la, mas 

sim fazer com que cumpra a obrigação na forma específica2.  

 

Após a inclusão da multa coercitiva no diploma processual3, surgiram 

inúmeras dúvidas pela forma como se pode aplicar o instituto, tendo em vista que o 

texto legal não disciplina de maneira suficiente a matéria, fazendo surgir inúmeras 
                                                 
1
 “Na verdade, o processo de época contemporânea, seja qual fora a natureza da causa, não mais 

comporta a inatuação daquele juiz passivo que se limita a assistir o “duelo” entre os litigantes ou 
interessados” (Cf José Rogério Cruz e Tucci, Tempo e Processo: Uma análise empírica das 
repercussões do tempo na fenomenologia processual. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1997, 
pg 35). E também em Marinoni: “Um processo verdadeiramente democrático, fundado na isonomia 
substancial, exige uma postura ativa do magistrado” (Cf. MARINONI, Luiz Guilherme. Novas linhas do 
Processo Civil. 3ª. ed, São Paulo: Ed. Malheiros, 1999, pg. 101). 
2 NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante. 10ª. ed. 
São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2007. pg. 673. 
3
 Apesar de já estar prevista na legislação consumerista desde 1990, a multa apenas passou a ser 

empregada de forma geral nos processos cíveis após sua inserção no CPC o que se deu no ano de 
1994, com a inclusão do § 4º do artigo 461, que passou a ter a seguinte redação: “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. (Acrescentado pela L-008.952-1994)”. 
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controvérsias quanto aos mais diversos temas para a sua utilização, podendo se 

citar como exemplo, o momento da exigibilidade da multa, e a quem deve ser 

destinado seu valor acumulado. 

 

Estas lacunas legais geraram e ainda são objeto de polêmica para a 

aplicação da multa, que pode-se dizer facilmente, encontram inúmeras e distintas 

interpretações pela doutrina e jurisprudência, dificultando a utilização do instituto 

como instrumento para a obtenção da tutela específica, uma vez que a falta de 

certeza quanto as inúmeras regras para aplicação do instituto dificultam  sua 

aplicação. 

 

O fato de estar atualmente tramitando no congresso nacional projeto de lei 

do que comumente vem se chamando Novo Código de Processo Civil brasileiro faz 

nascer a curiosidade de se verificar se as principais lacunas da lei, no que tange a 

aplicação da multa coercitiva serão finalmente preenchidas, tornando o instituto mais 

útil para o fim que se destina, qual seja, a obtenção da tutela específica nas 

obrigação de fazer e não fazer e dar.  

 

O trabalho é inicialmente focado em demonstrar qual o papel multa 

coercitiva na obtenção da tutela específica, como é utilizada no direito comparado, e 

como atua o mecanismo de coerção do instituto através de sua eficácia intimidatória 

a fim de convencer o obrigado a cumprir o comando judicial.  

 

Em um outro momento passa-se a analisar quais são os  principais pontos 

polêmicos para a sua aplicação no direito pátrio, demonstrando com suficiência o 

entendimento das correntes doutrinárias divergentes, e qual o caminho trilhado pela 

jurisprudência sobre os temas levantados, para que o leitor possa observar que 

efetivamente as divergências na aplicação da multa retiram do instituto boa parte de 

sua eficácia uma vez que a falta de regras claras implica na incerteza de sua 

utilização. 

 

Por fim, passa-se a análise do projeto de lei nº 166, de 2010 (emenda nº 1 - 

ctrcpc – substitutivo do senado), texto elaborado por notáveis processualistas 

brasileiros, no intuito de se transformar no novo Código de Processo Civil brasileiro.  
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Investiga-se no projeto de lei acima citado se o que poderá ser o novo 

diploma processual civil aborda satisfatoriamente do tema da multa coercitiva do 

atual artigo 461 do CPC, preenchendo as lacunas da atual legislação, para suprimir 

todas as atuais polêmicas sobre o instituto que perde parte de seu poder de coerção 

em face das diversas interpretações que lhe são conferidas.  

 

Ainda se analisará se os novos apontamentos sobre o referido tema são 

satisfatórios ou se continuará havendo no futuro diploma processual  desvirtuamento 

na natureza jurídica da multa, como se observa atualmente, uma vez que apesar de 

ser um meio de fazer-se cumprir as obrigações e ordens do Estado destina seu valor 

acumulado à parte, o que faz com que as vezes se perca o interesse pelo pedido 

principal da ação, para apenas se buscar a cobrança do valor da multa. 

 

A resposta a estas e outras polêmicas sobre o tema serão tratadas de 

maneira bastante didáticas para se fazer compreender como pretendeu a Comissão 

de Juristas, e inclusive o Senado Federal, que já fez alterações em artigo que versa 

sobre esta matéria, solucionar as principais questões hoje enfrentadas com relação 

ao tema.   
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1. O DIREITO BRASILEIRO E A BUSCA DA TUTELA ESPECÍFICA. 

 

 

1.1 A NOÇÃO DE TUTELA DO ESTADO.  

 

 

Para se adentrar ao tema, faz-se mister uma aproximação do termo “tutela”, 

que comumente está vinculado ao direito de família. Naquela seara, tutela pode ser 

compreendida como o encargo de guarda, zelo e proteção conferido ao tutor, em 

benefício de menor cujos pais faleceram ou foram declarados ausentes (ou ainda, 

dos quais foi retirado o poder familiar). Esta linha de compreensão do termo tutela é 

uma das primeiras listada por HOUAISS4, quando define o vocábulo como proteção 

exercida em relação a alguém ou a algo mais frágil.  

 

Através do mesmo verbete, contudo, é possível aclarar a extensão do termo 

tutela observando seu étimo no latim tutela,ae – “tudo que defende ou protege”5. 

Esta origem melhora a intercessão do termo com o entendimento do eminente 

filólogo à locução “tutela jurídica” : oferecimento pelo Poder Judiciário de solução 

aos conflitos a ele apresentados” 6.  

 

Vigora no sistema legal brasileiro a vedação da autotutela, da defesa dos 

direitos pelos particulares com suas próprias mãos, detendo o Estado o poder para 

decidir com força de definitividade os litígios surgidos entre os cidadãos, conforme 

regra estabelecida pelo artigo 5º, XXXV da CF.  

 

Uma vez que foi vedada a autotutela pelo cidadão e transferida a proteção 

dos direitos para o Estado, tem este o dever de conhecer os reclamos e tutelar os 

direitos de seus jurisdicionados. 

 

De outra banda, tutela como provimento jurisdicional prestado pelo Estado, 

também tem sentido de proteção, ou seja, o Estado tutela (protege) o direito de seus 

                                                 
4 HOUAISS, Antônio e VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de 
Janeiro: Objetiva, 2001. p. 2.790. 
5 Idem, Ibdem. 
6 Idem, Ibdem. 
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jurisdicionados. Assim é que tutela significa proteção, e quando o cidadão vai ao 

Poder Judiciário à busca de algo, o que se espera é o amparo do Estado, uma 

tutela jurisdicional do direito que supostamente foi violado pela outra parte.  

 

Sobre o tema assevera Eduardo Talamini: A tutela jurisdicional consiste no 

resultado da atuação jurisdicional sobre a situação conflituosa levada ao juiz. Da 

perspectiva do jurisdicionado, se dá pela oferta, àquele que tem sua pretensão 

provisória ou definitivamente acolhida, de uma situação mais favorável do que a que 

tinha antes do processo. 7 

 

Exemplificando, quando se fala em tutela antecipada, quer se dizer que uma 

tutela (um bem de vida) está em caráter emergencial sendo entregue ao Autor da 

ação antes da análise final sobre o caso a ser dada pelo Poder Judiciário, ou seja, o 

Estado está protegendo o direito da parte anteriormente ao momento em que o 

direito seria normalmente tutelado.  

 

 

1.2. A CONJECTURA MODERNA E A TUTELA JURISDICIONAL.  

     

 

Tendo sido conceituada a Tutela Jurisdicional no item redigido acima, torna-

se pertinente a construção de um breve panorama esboçando a influência da 

conjectura moderna neste ofício estatal, especialmente para permitir o vislumbrar da 

evolução da prestação jurisdicional hodiernamente de forma mais incisiva, plena, 

específica. 

 

A transformação do modo de produção econômica - que era estritamente 

agrário e controlado pelos (latifundiários) nobres, os senhores feudais -, fazendo 

surgir dos burgos a idéia de lucro e capital, resultou na ascensão da burguesia, um 

promissor grupo social. 

  

                                                 
7
 TALAMINI, Eduardo. Tutela Relatvia aos Deveres de Fazer e de Não Fazer. São Paulo: Ed. RT, 

2003 2ª. Ed. pg 168. 
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Para sua estabilização, a nova classe social precisava assegurar-se das 

liberdades frente à nobreza e, por assim dizer, financiou a difusão de ideais liberais, 

marcando desta forma o início da chamada modernidade. 

 

A Revolução Francesa, apesar de não inaugurar a apontada nova era8, é o 

ícone da modernidade. A tradicional tricotomia “liberdade, igualdade e fraternidade” 

demonstra os anseios do novo tempo. É de bom alvitre anotar que tais anseios não 

puderam ser percebidos pelos componentes do terceiro estamento estranhos a 

burguesia. Sobre o assunto, COMPARATO9 pontifica que “o espírito da Revolução 

Francesa era, muito mais, a supressão das desigualdades estamentais do que a 

consagração das liberdades individuais para todos”.   

 

Sobre este prisma é que devem ser verificadas as soluções judiciais para as 

demandas surgidas no seio social moderno. Os ideais liberais apontam para uma 

solução dos conflitos onde a ação estatal não podia tocar o bem supremo da 

autonomia da vontade. Todos são iguais no liberalismo, portanto não há que se falar 

em interferência estatal incidindo entre os interesses privados. O individualismo foi a 

tônica do movimento liberal. 

 

Desta forma, caso houvesse uma necessidade de ação do Estado para 

prover uma tutela jurisdicional, em consonância com os ideais modernos, esta tutela 

deveria ser ressarcitória. A questão do ato ilícito não poderia ser combatida pelo 

Estado. O dano, resultado do ilícito, seria minimizado pelas medidas estatais que 

coagiriam o infrator a repará-lo pela via patrimonial. Nesta sintonia, a autonomia da 

vontade não poderia ser relativizada no exercício do Estado frente ao ato contrário 

ao direito. BARASSI, apud Marinoni10, leciona que “a tutela puramente preventiva, 

“certamente la più enérgica11”, seria também “la più preoccupante, como è di tutte le 

                                                 
8 A tradição vê na Carta Magna do Rei João Sem Terra a gestação desta “nova era”, sendo o Bill of 
Rights da Inglaterra 1689 e a Declaração de Direitos da Virgínia 1776 marcos documentais que fazem 
nascer o novo tempo, contudo sem o caráter cosmopolita da Declaração dos Direitos do Homem e do 
Cidadão de 1789. Por todos, COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos 
humanos. 7 ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2010.   
9 COMPARATO, Fábio  Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 7 ed. rev. e atual. São 
Paulo: Saraiva, 2010. p. 148. 
10 Barassi, apud MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela Específica: arts. 461, CPC e 84, CDC – 2. Ed. 
Ver. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 21. 
11

 Certamente a mais enérgica (tradução livre). 
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prevenzioni che possono eccessivamente limitare l´umana autonomia12”, o que dá 

suporte ao entendimento aqui explanado. 

 

 

1.3. TUTELA RESSARCITÓRIA.  

  

    

O perfil do pensamento liberal faz-nos concluir que o tratamento 

generalizado de cunho ressarcitório atribuído às tutelas judiciais tem início na 

impressão axiológica que se deu ao capital. Conforme análise supra, a concepção 

da igualdade entre os particulares balizada em um jusnaturalismo iluminista não 

permitiria que uma tutela ferisse o desejo da prática de uma ação individual, mesmo 

que isso representasse um perigo de dano. Discorrendo acerca do tema, AMARAL 

apregoa: 

 

“(...) se chegou a considerar a obrigação de fazer ou de não fazer como 
“juridicamente não obrigatória”, ou facultativa, podendo o devedor optar por 
cumpri-la ou pagar seu equivalente pecuniário. Este princípio, insculpido no 
artigo 1.142 do Código de Napoleão, deu origem ao adágio nemo ad 
factum cogi potest, dado o limite do respeito à liberdade individual”13 
 

 

Daí, para aliar a prestação jurisdicional às linhas norteadoras do período, o 

ato ilícito e o dano tornaram-se conceitos híbridos, fazendo com que a tutela 

ressarcitória tivesse incidência resolutiva em todas as demandas. 

 

O modelo econômico liberal e sua reificação humana, em exibição, 

sobretudo nas explorações de mão-de-obra após a Revolução Industrial, bem como 

na ocorrência dos conflitos bélicos mundiais, atestaram a insustentabilidade do 

sistema, pois “a liberdade individual é ilusória, sem um mínimo de igualdade 

social”14. Com isso, surgiram novos paradigmas como os direitos de segunda e 

terceira dimensão, fazendo ascender a cláusula geral da função social no direito 

                                                 
12 O mais preocupante, como e todas as precauções que podem restringir indevidamente a 
autonomia humana (tradução livre). 
13 AMARAL, Guilherme Rizzo. As astreintes e o Processo Civil brasileiro: multa do artigo 461 do CPC 
e outras. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2004. p. 27 e 28. 
14 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 7 ed. rev. e atual. São 
Paulo: Saraiva, 2010 p. 350. 
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privado, atentando-se assim para questões como direitos coletivos e difusos, dentre 

outros. Estava inaugurada a ação do sistema para a alteração do paradigma. É 

perceptível que este novo paradigma foi estrategicamente possibilitado pelo sistema 

para evitar sua extinção. Não obstante a plasticidade, o “eu” começava a perceber a 

importância do “nós”. 

   

Nesta nova configuração, foi possível perceber que o ressarcimento 

pecuniário não poderia ter proeminência absoluta nas tutelas jurisdicionais, pois não 

era possível a esta medida oferecer a função instrumental necessária ao 

cumprimento do direito material. Aliás, o desenvolvimento do direito processual de 

forma autônoma é fruto dos ideais liberais, do iluminismo, do cientificismo. Tal 

impulso de desenvolvimento acabou por destacar o processo em detrimento do 

direito subjetivo. Se a avença entre os particulares fixava como prestação uma 

obrigação de fazer, o adimplemento de tal obrigação é o que importava para o 

contratante, não a sua infringência reparada. Com a formação da sociedade de 

consumo, tendo como embrião a Revolução Industrial, a simples fabricação de 

produto nocivo ao consumidor é o que deve ser evitado, combatido, não 

interessando para os sujeitos passivos a reparação após a atitude ilícita.  

 

Deste alvorecer resultou a necessidade de o Estado (fornecedor da tutela 

jurisdicional ao consumidor cidadão, em uma análise estilizada) considerar a 

ineficiência da tutela ressarcitória. 

 

1.4. TUTELA RESSARCITÓRIA “VERSUS” PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 

PLENA.  

 

Uma característica do Estado moderno é a prestação jurisdicional. 

Conforme abordado anteriormente, normalmente a prestação jurisdicional aos 

cidadãos apontava para uma tutela ressarcitória. Com o surgimento dos direitos de 

segunda e terceira dimensão, houve um avocar dos cidadãos para uma prestação 

jurisdicional plena. A lesão ou ameaça ao direito deveriam ser apreciadas pelo 

judiciário de forma a prover uma ação de fato satisfativa, o que vai além da tutela 

ressarcitória dantes insculpida. BRASIL, analisando esta questão adverte que 
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“O devido processo legal, assegurado como instrumento indispensável à 
composição dos litígios em juízo, não é visto apenas como uma simples 
forma de obter o provimento judicial. Somente se entende como tal aquele 
que se organize e se desenvolva de maneira a cumprir a tarefa que lhe foi 
reservada, ou seja, a de proteger o direito subjetivo individual de qualquer 
lesão ou ameaça.”15 

 

 

No Brasil, tal previsão foi observada pela Assembléia Nacional Constituinte 

de 1987 cuja carta resultante do seu trabalho previu a questão como direito 

fundamental16. Obter do Estado uma tutela além da ressarcitória no plano interno 

tornou-se um direito público subjetivo com status de direito fundamental. E não 

poderia deixar de sê-lo, já que ao particular é vedada a promoção da autotutela, 

sendo esta tipificada como crime17. 

 

Para uma plena prestação jurisdicional, o Estado precisa atender a 

pretensão do jurisdicionado, levar em consideração a coletividade, a função social 

dos contratos. É a isso que o direito processual contextualizado deve almejar para 

cumprir com a instrumentalidade a ele inerente: garantir aos jurisdicionados de 

forma efetiva sua pretensão, já que o mero ressarcimento, em algumas situações, 

mostra-se inócuo pela impossibilidade de reduzir a infração legal a um valor ou por 

não ser eficiente tanto quanto se esperava coibindo ameaça a direito. 

 

Neste diapasão, MARINONI18 leciona a necessidade de isolar uma tutela 

contra o ilícito, afastando as noções de ilícito e dano, possibilitando assim a 

incidência de tutelas ressarcitórias nas ocasiões de ocorrência de danos, mas 

também de tutela inibitória, por exemplo, na necessidade de fazer cessar um ilícito 

que não resultou em dano (possibilidade vislumbrada em direito difuso, por 

exemplo). 

 

 

                                                 
15 BRASIL, Deilton Ribeiro. Tutela específica das obrigações de fazer e não fazer. Belo Horizonte: Del 
Rey, 2003. p. 50. 
16 “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” – art. 5º inciso 
XXXV, CF88. 
17 “Fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima (...): Pena – 
detenção, de 15 (quinze) dias a 1(um) mês (...)” excerto do art. 345, Código Penal. 
18 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela Específica: arts. 461, CPC e 84, CDC – 2. Ed. Ver. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2001 
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1.5. TUTELA ESPECÍFICA. 

 

Surgindo o ato ilícito aquele que foi prejudicado pode recorrer ao Poder 

Judiciário que por meio do direito processual dá provimento a tutela materialmente 

garantida ao jurisdicionado. ARENHART19 assim leciona: 

  

“o direito processual estatal somente pode ser realmente efetivo se 
dispuser de mecanismos de tutela adequados à realidade do direito 
material, às particularidades dos sujeitos envolvidos no conflito e prontos a 
oferecer exatamente o que o direito subjetivo proclama ao seu titular”.   

 

 

Neste escopo, considerando a transformação do pensamento histórico já 

descrito, a tutela ressarcitória, absoluta até então, começa a dar lugar a tutelas 

jurisdicionais menos genéricas. 

 

Mesmo antes de 1988, a norma jurídica brasileira experimentou 

transformação no itinerário patrimonialista da tutela jurisdicional. Como exemplo, 

pode-se citar a Lei 7.347 de 24 de julho de 1985, a qual disciplina a Ação Civil 

Pública de responsabilidade por danos causados a direitos coletivos – tutela 

coletiva20. O dispositivo constitucional supracitado (art. 5º XXXV), o qual franqueia a 

universalidade do acesso ao judiciário (sua apreciação)  e o elencado no art. 84 da 

Lei n. 8.078 de 11 de setembro de 1990, firmam a imprecisão e conseqüente 

prescindibilidade no que tange a redução de direitos ou ilícitos a valores monetários. 

 

A aplicação de tutela diversa transpôs os limiares dos direitos difusos e 

coletivos com a sanção da Lei 8.952 de 13 de dezembro de 1994, trazendo a 

possibilidade da tutela antecipada para mitigar a ineficiência da tutela jurisdicional. 

Com este recurso, o Estado busca fazer valer a pretensão do jurisdicionado e, 

partindo de uma cognição sumária, presente os requisitos previstos, permite a 

realização do direito. 

 

                                                 
19 ARENHART, Sérgio Cruz. Perfis da tutela inibitória coletiva. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2003. p. 34. 
20 “Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz 
determinará o cumprimento da prestação da atividade devida ou a cessação d atividade nociva, sob 
pena de execução específica (...)” art. 11, in initio, Lei n. 7.357/1985. 
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A tutela específica busca entregar ao autor exatamente aquilo que ele 

receberia se o réu da ação espontaneamente tivesse por si próprio cumprido a sua 

parte na obrigação. A princípio esta é a própria idéia de tutela a ser prestada pelo 

Estado, qual seja, a de entregar aquilo que o jurisdicionado deixou de receber em 

face do ato ilícito. TALAMINI21 esclarece a concepção de tutela específica: 

 

“(...), do ponto de vista processual, genérica é toda a forma de tutela que 
tenda à obtenção de dinheiro no âmbito da responsabilidade patrimonial do 
devedor – seja mediante direta consecução do numerário, seja pela 
transformação de outros bens em pecúnia, através de expropriação. 
Específica é a tutela que tende à consecução de bens jurídicos outros, que 
não dinheiro. Mais precisamente, tutela específica (categoria que abrange 
– mas não se limita a – execução específica) é a que visa ao exato 
resultado jurídico que se teria, se não houvesse a necessidade do 
processo, em todos aqueles casos em que esse resultado final não 
consista na mera satisfação de uma dívida pecuniária” 

 

O acesso à justiça como direito fundamental exige que a atividade 

jurisdicional seja efetiva. Se o estado não consegue realizar obrigação necessária ao 

particular, ao qual veda o próprio exercício, deixa de ser viável sua estrutura. Assim, 

em busca da oferta plena do acesso ao judiciário, o direito processual aparelhou-se 

para prover tutela específica, transformando-se, no dizer de NASCIMBENI22, em um 

processo civil de resultados. A tutela específica é o marco desse novo momento. 

 

 

1.6 DA BUSCA DA TUTELA ESPECÍFICA. 

 

Considerando o caráter satisfativo que a tutela específica imprime 

aprioristicamente à prestação jurisdicional, elencando junto ao direito processual 

medidas efetivas visando garantir a fruição do direito material pelos jurisdicionados, 

o legislador brasileiro desconstruiu a tradicional distinção das sentenças. 

 

Sentença, do latim sententia,ae, traz em seu étimo, conforme HOUAISS23, a 

noção de sentir, a impressão do espírito. Ao proferir uma sentença, o ESTADO-JUIZ 

                                                 
21

 TALAMINI, Eduardo. Tutela Relativa aos Deveres de Fazer e de não fazer: CPC, art. 461; CDC, art. 
84. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001 
22 NASCIMBENI, Asdrubal Franco. Multa e prisão civil como meios coercitivos para a obtenção da 
tutela específica. Curitiba: Juruá, 2005. p. 15. 
23 HOUAISS, Antônio e VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de 
Janeiro: Objetiva, 2001. p. 2.547. 
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dá provimento (ou não conhece, não dá provimento) a pretensão do jurisdicionado, 

segundo a impressão de seu espírito. Ora, a busca do cidadão por esta sentença, 

vale mais uma vez ratificar, está sendo engendrada com a finalidade de ver satisfeito 

seu direito objetivamente previsto. 

 

A guiar-se pelo dantes apontado, a busca pelo bem da vida às portas do 

judiciário pode ser entendida como a busca pela tutela específica e a Sentença é o 

instrumento que materializa tal busca. 

 

Em uma perspectiva trinária (ou ternária), as sentenças são classificadas 

em condenatória, constitutiva e declaratória. Contudo o processualista Pontes de 

Miranda reajustou as espécies de sentença, fazendo emergir junto daquelas as 

espécies mandamental e executiva. (classificação quinária). 

 

Considerando que as sentenças condenatórias precisavam de um processo 

autônomo (antes da renovação processual) para efetivarem o almejado pelo 

demandante depois da cognição, havia a necessidade da execução em outro 

processo, a busca pela tutela específica e o aprimoramento do sistema processual, 

através de reformas legislativas acabaram por permitir a alteração de todo este 

paradigma, inflando a partir daí a efetividade do processo. 

 

As obrigações de fazer, não fazer e entregar, por meio dos artigos 461, 461-

A do Código de Processo Civil, por exemplo, refletem a carga de efetividade 

positivada para permear de sucesso a busca pela tutela específica por parte do 

jurisdicionado. Desta forma, o parágrafo primeiro do art. 461 do Código de Processo 

Civil, que estatui ser prioritária a tutela específica na prestação jurisdicional, não se 

constitui em dispositivo evasivo. A atividade judicante possui, de fato, instrumentos 

para fazer valer tais aspectos. 
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2. A MULTA COERCITIVA DO ART. 461 DO CPC COMO INSTRUMENTO PARA 
BUSCA DA TUTELA EFETIVA NO BRASIL E NO DIREITO ALIENÍGENA.  
 
 

2.1 NATUREZA JURÍDICA DA MULTA COERCITIVA.  

 

O debruçar sobre um instituto jurídico requer a visitação inicial a ontologia 

deste, a observação de sua natureza jurídica a fim de possibilitar um compreender 

mais próximo do proposto pelo legislador. 

 

A multa coercitiva no direito pátrio constitui um instrumento para fazer valer 

o poder de império conferido ao Estado. Conforme denunciada pela designação aqui 

utilizada, a natureza jurídica do instrumento é coercitiva, pretende levar o devedor ao 

cumprimento de uma ordem emanada pelo estado-juiz que, por sentença, presta a 

tutela específica conforme disposto no CPC. 

 

Sendo o particular impedido pelo Estado de buscar a tutela por vias eleitas 

em seu íntimo, é impelido a recorrer-se ao Poder Judiciário para ver a satisfação de 

uma prestação inadimplida. Não poderia aquele receber uma decisão que fosse 

meramente formal, inócua no cumprimento de fato. Para inibir tal possibilidade, 

aparelha-se o sistema jurídico no Brasil com a multa coercitiva. 

      

Para ARENHART24, a multa coercitiva é um meio de pressão, uma ameaça 

ao devedor. Por meio da cominação da multa coercitiva espera-se que o devedor 

faça da ordem judicial seu procedimento, sua vontade. O eminente processualista 

retrocitado aponta CARBONIER e sintetiza o entendimento do instituto: “se agride a 

carteira para forçar a vontade”. 

 

                                                 
24 ARENHART, Sérgio Cruz. A tutela inibitória da vida privada. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2000. p. 192 e 193. 
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Não é ela uma medida executiva propriamente dita, porque seu objetivo não 

é diretamente a expropriação de bens do executado, mas sim um meio de pressão 

original e autônomo25. 

Com o intuito de atingir o proposto, o diploma processual brasileiro confere 

ao juiz, no exercício do provimento da tutela jurisdicional, a aplicação do instituto. 

Discorrendo sobre o assunto, TALAMINI26 profere: 

 

“A norma quando prevê que o juiz “pode” fazer algo, está conferindo-lhe 
instrumento que deverá ser utilizado sempre que necessário para 
adequado desempenho das tarefas que a função jurisdicional lhe impõe. 
(...) Daí que a multa deverá ser cominada toda vez que se evidenciar sua 
utilidade, ainda que mínima, para influenciar a vontade do réu. (...) Só 
ficará descartado o emprego da multa quando esta revelar-se 
absolutamente inócua ou desnecessária, em virtude das circunstâncias 
concretas.” 

 
 

Apesar de ser tratada por alguns juristas como pena27, não tem ela natureza 

punitiva ou compensatória, reservando-se a “incentivar” o obrigado a cumprir a 

obrigação, em face de seu caráter intimidatório28. 

 

Pode inclusive a multa ser imposta de ofício pelo juiz, conforme observa 

Malachini.  

 

A cominação da multa deixou de ser, assim, objeto necessário de pedido 
do autor (o que implicava, logicamente, em não poder ser aplicada de 
ofício), para ser apenas um dos meios postos à disposição do juiz para a 
boa prestação jurisdicional, “para a efetivação da tutela específica”.29 
 
 
 

O seu valor, para cumprir sua vocação, deve ser arbitrado também de ofício, 

em numerário inteligente para compelir o obrigado a cumprir a ordem judicial, como 

leciona Luciane Tessler. 

 

                                                 
25

 THEODORO JUNIOR, Humberto. Processo de execução e cumprimento da sentença. 25ª. ed. São 
Paulo: Ed. Universitária de Direito, 2008, pg. 552. 
26 TALAMINI, Eduardo. Tutela Relativa aos Deveres de Fazer e de não fazer: CPC, art. 461; CDC, art. 
84. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, pág. 236. 
27 ASSIS, Araken de. Manual da Execução. 11ª. ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2008. pg 
567. 
28 BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: tutela jurisdicional 
executiva, 3. 2ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. Pg. 423. 
29 MALACHINI, Edson Ribas. As ações condenatórias, mandamentais e executivas. Separata Revista 
Forense, n. 379, 2005, pg. 61 a 95.  
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Se a finalidade da multa é coagir, para alcançar seu obejtivo deve ser 
adequadamente mensurada... 
Para tanto, imprescindível ter-se em conta a capacidade econômica do 
demandado, a fim de que o valor da multa não seja, nem insignificante, 
nem excessivo. Se fixada em valor inexpressivo, a multa torna a atividade 
ilícita compensatória.30  

 
A efetividade no processo, direito fundamental dos jurisdicionados, é 

reforçada pela instituição da multa coercitiva. A despeito da rotulação de medida 

incongruente ou nazista, o direito processual nacional e alienígena experimentou 

neste um potente instrumento para a solidificação da eficaz tutela jurisdicional. 

 

 

2.2. A MULTA COERCITIVA NO DIREITO COMPARADO.  

 

 

No sistema jurídico alemão, a multa coercitiva é denominada 

Zwangsstrafen. Ela é aplicada com um caráter punitivo e dispõe de regulação 

precisa na ZPO. O procedimento a ser utilizado pelo juiz diferencia-se nos casos das 

obrigações de fazer fungíveis e não fungíveis. As obrigações de fazer 

personalíssimas de natureza artística ou científica não são contempladas. A prisão é 

parte da previsão legal. MARINONI explana o alcance da legislação germânica no 

que concerne às Zwangsstrafen: 

 

“A ZPO alemã disciplina, precisamente nos §§ 888 e 890, as 
Zwangsstrafen. (...) As sanções previstas no § 888 são articuladas de 
modo que o juiz deve aplicar em primeiro lugar a sanção pecuniária, 
deixando para impor a prisão quando não é possível o uso da primeira ou 
quando ela não surte efeitos. O § 890 aplica a mesma técnica 
sancionatória às obrigações de não fazer e, especialmente, às obrigações 
de se abster de determinada atividade e de consentir que uma atividade 
seja praticada. Não obstante a discussão em torno da natureza destas 
medidas, não se nega – até porque a soma devida pelo inadimplente 
reverte para o Estado e não para o autor – que tais sanções têm a função 
de reprimir a violação da autoridade do Estado.”31 

 

Já na França, possivelmente o principal instituto influenciador da multa 

brasileira, a multa coercitiva é denominada astreintes. As astreintes, do latim ad 

                                                 
30 TESSLER, Luciane Gonçalves. Tutelas Jurisdicionais do Meio Ambiente. Tutela Inibitória, tutela de 
remoção, tutela do ressarcimento na forma específica. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2003, 
pg. 288 
31 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela inibitória: individual e coletiva. 2ª Ed. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 200. p. 167 e 168. 
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stringere32 (pressionar, compelir) são reguladas na França hoje pela Lei 72-226, de 5 

de julho de 1974 que, de acordo com  AMARAL33 é primeiro dispositivo legal a tratar 

das astreintes, onde o legislador previu a possibilidade de os tribunais aplicarem a 

multa coercitiva, bem como pela Lei 91-650 de 9 de julho de 1991, que aprimorou o 

sistema, segundo o exposto pela doutrina. 

 

MARANHÃO disserta sobre as astreintes: 

  

“Como não se cumulava, mas, ao contrário, se identificava com as perdas 
e danos, tinha dupla função: i) preventiva, consistente na ameaça tênue de 
perdas e danos; e ii) repressiva, consistente na fixação arbitrária das 
próprias perdas e danos,e  que tinha como parâmetros aspectos subjetivos, 
como sendo ii.i) a gravidade da culpa do obrigado; ii.ii) a respectiva 
situação patrimonial das partes; e ii.iii) o grau de má-fé do obrigado e sua 
resistência à execução. 
Há que se considerar, como é de supor, que era muito tênue a eficácia 
preventiva e coercitiva da multa no antigo regime, em vista de que o 
obrigado não se sujeitava à cumulação da multa com perdas e danos, 
sendo preponderantemente a sua eficácia meramente repressiva.” 34 

 

Para GUERRA35, dentre outros estudiosos, a astreinte francesa serve de 

modelo de medida coercitiva judicial para diversos ordenamentos jurídicos 

contemporâneos, notadamente o brasileiro. Tal concepção será abordada no 

decorrer da presente dissertação. 

 

No sistema da Common Law, o equivalente a multa coercitiva é o contempt 

of court. O instituo possui caráter punitivo – TALAMINI36 sublinha a admissão de 

imposição do contempt of court com viés compensatório para indenizar danos 

sofridos - e permite ao juiz a estipulação de multas em numerário ou mesmo 

privação da liberdade. O instrumento se materializa em duas formas distintas: civil 

contempt of court – sanção nas ocorrências impostas pela atividade judicante, a fim 

de forçar o provimento concreto da tutela específica; criminal contempt of court – 

                                                 
32 TALAMINI, Eduardo. Tutela relativa aos deveres de fazer e de não fazer: CPC, art. 461; CDC, art. 
84. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. p. 50.  
33 AMARAL, Guilherme Rizzo. As astreintes e o Processo Civil brasileiro: multa do artigo 461 do CPC 
e outras. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2004. p. 29. 
34 MARANHÃO, Clayton. Tutela Jurisdicional do Direito à Saúde: Arts. 83 e 84, CDC. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2003. p.173. 
35 GUERRA, Marcelo Lima. Execução Indireta. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1998. p. 
108. 
36 TALAMINI, Eduardo. Tutela relativa aos deveres de fazer e de não fazer: CPC, art. 461; CDC, art. 
84. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. p. 95. 
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sanção nas ocorrências que afrontam o próprio Estado. AMARAL colaciona exemplo 

esclarecedor no que tange ao assunto: 

“O contempt of court pode assumir tanto o caráter civil quanto o criminal 
(penal). A distinção entre ambos depende do objetivo a ser alcançado pela 
sua utilização. Se o propósito é coagir a parte recalcitrante a desempenhar 
determinada performance, agir de acordo com a decisão judicial ou omitir-
se conforme determinado pela mesma, então o caráter do contempt será 
civil. Se o propósito é preservar (ou mesmo vingar) a autoridade da Corte e 
punir a desobediência do jurisdicionado, então o caráter será criminal 
(penal). Interessante diferenciação das duas formas de utilização do 
contempt of court encontra-se em ilustrativo exemplo trazido por 
FRIEDENTHAL, KAYNE & MILLER. Civil Procedure. 3ª. Ed. St. Paul, 
Minesotta: West Group/Hornbook Series, 1999, p. 732: “O depoente 
recusou-se a responder perguntas perante o júri, mesmo diante de 
determinação judicial. O Juiz ordenou que fosse o mesmo preso até que 
concordasse em responder ao questionamento. O fato de que o 
encarceramento estava condicionado à continuidade da recusa do 
depoente a responder às perguntas indica que o contempt era de natureza 
civil. O encarceramento não era penal porque o preso possuía as chaves 
para a porta do cárcere. (tradução livre).”37 

 

Outros países apresentam, também o instituo (com nuances diferenciadas 

em alguns aspectos), contudo a breve exposição aqui empreendida vem ao encontro 

dos objetivos projetados – registrar o comportamento da multa coercitiva de forma 

representativa, e não exaustiva, nos principais sistemas jurídicos. 

 

 
 

2.3 A MULTA COERCITIVA NO DIREITO BRASILEIRO.  
 

 

Embora a popularidade da multa coercitiva tenha ocorrido a partir da sua 

inclusão no artigo 84 do CDC e 461 do CPC, já era ela prevista na redação original 

do artigo 287 do CPC, e também na lei 7.347/85 (lei da ação civil pública), mas frise-

se que nestas duas últimas hipóteses sua aplicação era fortemente limitada a casos 

específicos.  

 

Introduzida na legislação consumerista no ano de 1990 a multa coercitiva foi 

inserida ao diploma processual civil brasileiro pela lei 8.952 no ano de 1994, que 

alterou o artigo 461 do CPC, e que após as alterações sofridas pela lei 10.444/2002, 

que incluiu os parágrafos 5º e 6º, quedou-se com este teor:  

                                                 
37  AMARAL, Guilherme Rizzo. As astreintes e o Processo Civil brasileiro: multa do artigo 461 do CPC 
e outras. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2004. p. 30. 
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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. (Alterado pela L-008.952-1994) 
 
 
§ 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. (Acrescentado pela L-008.952-1994) 
 
§ 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. 
 
§ 6º O juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, 
caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. 

 

 

Nota-se pelo texto legal que apenas para compelir o devedor de uma 

obrigação de fazer ou não fazer, podia dispor o juiz, mediante a utilização do artigo 

461 do CPC, da munição das astreintes. 

 

Posteriormente, no ano de 2002 (também pela lei 10.444/2002), a aplicação 

da multa coercitiva estendeu-se às obrigações de dar, com a inserção do artigo 461-

A, ao texto do Código de Processo Civil. 

 

Têm-se então que atualmente é possível a fixação da multa coercitiva para 

compelir o devedor no caso das obrigações de fazer, não fazer e dar.  

 

É de fácil percepção que a insuficiência do texto legal, que autoriza ao juiz 

aplicar uma multa de tamanha importância e penaliza o ordenado no que mais se 

valoriza no mundo capitalista, tornou-se objeto de críticas da doutrina e dos 

operadores do direito, não por sua inclusão ao texto legal, mas sim pelo fato de ser 

uma cláusula aberta, deixando aos tribunais o dever de fixar seus limites e prazos. 
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Tanto o ordenado, na defesa de seu patrimônio, quanto o credor, na ânsia 

de alcançar os valores da multa coercitiva travam batalhas incansáveis para 

alcançar seus objetivos, e em face das poucas regras traçadas pelo legislador, ainda 

hoje, passados cerca de 17 anos de sua inserção ao sistema processual, ainda são 

objeto de acirradas polêmicas, as quais logo adiante serão objeto de breve análise. 

 

Se comparado ao texto do ZPO (código de processo civil alemão), observar-

se-á que a legislação germânica também não trata exaustivamente da matéria, 

apenas outorga a possibilidade de o juiz fixar a multa, fixando teto máximo, deixando 

para a jurisprudência liberdade para aplicação do instituo.  

 

 
§ 888 - Prestación de hacer no fungible.  
 
1) Em caso de que uma prestación de hacer no pueda ser realizado por um 
tercero, cuando esta depnda esclusviamente de lavonuntad del deudor, 
entonces se debe decalara a petición em el tribunal del proceso de primera 
instancia, que a ldeudor se lê puede imponer uma multa dinerario como 
médio coercitivo para obtener el cumplimenteto de la prestacion de hacer y, 
para el caso de que sta no puedsa ser realizada, lograr la imposicion de um 
arresto. La u.ta no puede suepera el monte de venticinco mil euros. Par el 
arresto rigen lãs del aprtado 4 sdobre arresto, em lo u3e corresponda.  
 
§ 890 - obtencion coactiva de presatción de no hacer y de tolerância.  
 
1) Em caso de quel deudor se oponga a uma oblicación de dejar de hacer 
uma concucta o de tolerar la realización de um cto siendo reticiente a ello, 
a petición del acreedor puede ser condenado por el tribunalo de proceso de 
primeria instancia al pago de uma multa di8scilinaria y, para el caso de que 
no pueda cumplirla, a arresto domiciliário de hasta seis meses.  
 
2) La multa disciplinaria no puede superar el monto de doscientso 
cincuenta mil euros; el arresto domiciliário no puede superar los dos años. 
38 

 

Afora este fato, em capítulo próprio, se demonstrará que o projeto do novo 

código de processo civil brasileiro, complementará significativamente as regras para 

a aplicação das astreintes, facilitando assim a sua aplicação e trazendo maior 

segurança jurídica a todos os jurisdicionados. 

 

                                                 
38

 (Código Processual Civil Alemán – ZPO – Tradução em Espanhol por Juan Carlos Ortiz Pradilho e 
Álvaro J. Pérez Ragone. Publicação KONRAD ADENAUER STIFUNG). 
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De pronto nos cabe analisar a forma pelo qual vem causando tanta 

polêmica no mundo jurídico em face da insuficiência do texto legal, para, a partir 

destas premissas, observar se o projeto de lei do novo código de processo civil 

brasileiro tratará de maneira diversa a matéria, e no que concernem as alterações 

que estão por vir.   
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3. PRINCIPAIS CONTROVÉRSIAS DA MULTA COERCITIVA NO DIREITO 

PÁTRIO.  

 

Faz-se necessário inicialmente observar o contexto no qual foi inserida a 

multa coercitiva no Código de Processo Civil.  

 

Partindo-se da premissa que as lesões devem ser reparadas de maneira 

específica, como se não tivessem sido descumpridas originariamente, determina o 

artigo 461 do CPC que preferencialmente deve o juiz buscar sempre dar a tutela 

específica à parte. 

 

Assim, o restabelecimento da situação anterior em conformidade com a 

obrigação que deveria ser cumprida e não foi. Não sendo possível o cumprimento da 

obrigação pelo ordenado, se buscaria a tutela equivalente e somente na 

impossibilidade dessas anteriores ou em caso de pedido do autor é que se buscaria 

uma compensação econômica pelo não cumprimento da obrigação na forma 

convencionada ou ordenada pelo juiz.  

 

O exemplo mais clássico e mais ilustrativo para o tema é o do contrato de 

empreita. 

 

O contratante pactua com o contrato a construção de um imóvel e diante do 

não cumprimento da obrigação de fazer, aquele ajuíza uma ação requerendo ao juiz 

que determine ao réu o cumprimento da tutela específica, ou seja, da construção do 

imóvel contratado (tutela específica). 

 

Neste exemplo, tratando-se de obrigação de fazer fungível, caso haja 

recusa ou resistência do réu, poder-se-ia ainda ser determinada a construção do 

bem por um terceiro à custa do patrimônio do réu (tutela equivalente). 
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Apenas no caso de não ser possível a realização da obra pelo contratado 

(tutela específica) ou por terceiro (tutela equivalente), ou que esta fosse a opção 

requeria pelo Autor da ação desde seu início, é que seria condenado o réu ao 

pagamento de indenização por perdas e danos.39   

 

Logo adiante os parágrafos 4º e 5º do artigo 461 trazem a previsão de que 

poderá o juiz aplicar multa coercitiva na busca da tutela específica. 

 

Vê-se assim que é neste contexto que a multa coercitiva vem ao código de 

processo civil; para compelir naquela primeira hipótese do exemplo acima citado 

(tutela específica) que o obrigado cumpra com a obrigação determinada pelo juiz.  

   

Muitos outros casos podem ser citados a título exemplificativo para a 

aplicação da multa coercitiva, tais como a fixação de multa para uma empresa incluir 

em sua folha de pagamento o pensionamento vitalício de um funcionário vitimado 

em acidente de trabalho, fixação de multa para impedir que empresas de marketing 

enviem publicidade não desejadas, aplicação de multa para compelir um agente 

financeiro a adequar um financiamento à uma decisão judicial, etc.  

 

Exemplos não faltam para ilustrar a aplicação da multa coercitiva, sendo 

certo, como já dito alhures, que o código de processo civil permite sua aplicação nas 

obrigações de fazer, não fazer e dar coisas. 

 

Ultrapassadas estas considerações iniciais, cumpre agora analisar 

inicialmente o momento em que passam a incidir as astreintes, adotado de forma 

pacífica pela jurisprudência e doutrina, e as principais controvérsias surgidas para a 

aplicação da multa coercitiva, em face da escassez de dispositivos destinados à 

matéria que ensejaram acirrada polêmica doutrinária e jurisprudencial.  

 

3.1 – MOMENTO A PARTIR DO QUAL A MULTA PASSA A INCIDIR.  

 

                                                 
39 § 1º - A obrigação somente se converterá em perdas e danos se o autor o requerer ou se 
impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático correspondente. (Acrescentado pela 
L-008.952-1994) 
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A despeito do título lançado neste capítulo, não há relevante controvérsia 

quanto ao tema do momento a partir do qual passa a multa coercitiva a incidir, mas o 

conhecimento da matéria é condição necessária para poder-se seguir na 

compreensão das controvérsias do instituto.   

 

Lapidarmente assevera Eduardo Talamini que “decorrido o prazo concedido 

para cumprimento do preceito – ou não havendo a pronta obediência, quando se 

exige cumprimento imediato -, passa a incidir a multa”.40  

 

Na realidade é somente diante da eficácia da decisão, que passa a correr 

quando não for mais possível a interposição de recursos contra a ela, ou quando a 

ordem estiver contida em sentença que via de regra não será suspensa por 

apelação. Neste caso, suspensa a eficácia da decisão, também não se iniciará a 

contagem da multa.  

 

Se concedida em tutela de urgência, antecipação de tutela por exemplo, a 

decisão já conterá eficácia, e uma vez descumprido o comando judicial no prazo 

“razoável” fixado pelo juiz (parágrafo 4º do artigo 461), passará a incidir e a ser 

devida a multa. 

 

O que interessa para aplicação da multa é a eficácia da decisão, ou seja, no 

caso da sentença de mérito que ordena sob pena de multa coercitiva e na qual se 

antecipam os efeitos da tutela ou que o recurso não é recebido no efeito suspensivo, 

incide a multa em caso de descumprimento da ordem. Agora, obtendo o multado, 

junto ao Tribunal a atribuição de efeito suspensivo ao seu recurso (apelação, 

agravo), a exigência da multa estará suspensa com efeito ex tunc.41  

 

 

3.2 – MOMENTO A PARTIR DO QUAL A MULTA PODE SER EXIGIDA.  

 

                                                 
40 TALAMINI, Eduardo. Tutela relativa aos deveres de fazer e de não fazer : e sua extensão aos 
deveres de entrega de coisa (CPC) arts, 461 e 461 – A. CDC art. 84). 2ª. ed. São Paulo : Ed. Revista 
dos Tribunais, 2003, pág 253. 
41 idem 
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Diferentemente do termo inicial da aplicação da multa o momento de sua 

exigibilidade, gera discussão acalorada.  

 

A lei autoriza a aplicação da multa para se cumprir os comandos judiciais 

tanto nas decisões interlocutórias quanto sentenças. E é neste ponto que divergem 

os doutrinadores, uma vez que se pode beneficiar da multa o autor da ação, mesmo 

que, ao final, o direito material não lhe socorra. 

 

Vejamos o que Dinamarco escreveu sobre o tema: 

 
As multas são computadas a partir do descumprimento; mas quando tem o 
credor o poder de cobrá-las, inclusive promovendo-lhes a execução 
(execução por quantia certa)? Não há qualquer disposição legal a esse 
respeito, o que obriga o intérprete a refletir sobre a própria finalidade 
auxiliar dessas sanções, a provisoriedade de sua imposição e 
dimensionamento, as incertezas dos variados graus de jurisdição etc. é 
difícil e parece impossível uma resposta unitária a essa questão, válida 
para todas as situações. 42 
 

Dois caminhos distintos seguem trilhados: um entendendo pela 

possibilidade de se exigir de imediato o valor da multa, independentemente de seu 

beneficiário ter ou não razão ao final do processo; E outra para qual a multa 

somente poderia ser exigida após o trânsito em julgado da sentença que 

efetivamente concede a tutela pretendida àquele que foi prejudicado pela 

desobediência da ordem judicial.  

 

Dinamarco em seu livro “A reforma da Reforma”, apesar de não concordar 

com a execução antecipada das astreintes, escreve que apesar de não ser a melhor 

atitude em um campo conceitual, não seria um absurdo possibilitar ao favorecido 

pela multa a sua execução imediata, mesmo antes do trânsito em julgado da 

sentença.  

 

De maneira mais veemente o professor Sérgio Arenhart, entende pela 

possibilidade de se exigir as astreintes antecipadamente, independentemente do 

resultado final da ação. Mesmo que diante de uma sentença de improcedência 

                                                 
42 DINAMARCO, Cândido Rangel. A reforma da reforma. 2ª. ed, São Paulo: Ed. Malheiros, p. 239. 
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possa o autor beneficiar-se das astreintes que incidiram em face do desrespeito à 

ordem judicial.43 

 

Justifica seu pensamento no fato de ser a multa uma garantia de obediência 

à ordem judicial. O que vale é a autoridade do Estado inserta no comando judicial 

proferido, pouco importando se o beneficiado pela multa será, ao final, o vencedor 

demanda.  

 

Afinado ao mesmo diapasão de Arenhart, Joaquim Felipe Spadoni assim 

dispõe: 

 

Em virtude de seu caráter processual, o que autoriza a exigibilidade da 
multa pecuniária é a violação da ordem judicial, é o desrespeito do réu ao 
poder jurisdicional. O seu “fato gerador” considera apenas e tão somente a 
relação jurídica existente entre parte e juiz, o dever daquela em atender as 
ordens deste, enquanto forem eficazes.44 

 

  José Roberto dos Santos Bedaque, na obra Tutela Cautelar e 

Tutela Antecipada, expressa sua opinião de que não sendo cumprido o preceito 

judicial pelo réu, pode-se, desde logo, se cobrar judicialmente, e em execução 

definitiva, o crédito resultante da aplicação, mesmo antes de se operar a coisa 

julgada45, pensamento idêntico ao esboçado por Luiz Manoel Gomes Jr46. 

 

  Talamini, outro grande conhecedor do tema, também adota esta 

posição, mas com uma ressalva. Entende o jurista que a multa é sim exigível mesmo 

antes da sentença transitada em julgado, mas esta execução seria apenas 

provisória, comportando atos de expropriação apenas mediante caução idônea, 

                                                 
43 Arenhart, Sergio Cruz. A tutela inibitória da vida privada. São Paulo: revista dos tribunais, 2000, p 
201. 
44 Ação Inibitória, Joaquim Felipe Spadoni. Ação Inibitória. A ação prevista no art. 461 do CPC. 2ª. ed. 
São Paulo : Ed. Revista dos Tribunais, 2007. pg 192  
45 Bedaque, José Roberto dos Santos. Tutela cautelar e tutela antecipada: tutelas sumárias e de 
urgência (tentativa de sistematização). São Paulo: Ed. Malheiros, p. 367,  
46 GOMES JR, Luiz Manoel. Execução de multa – art. 461 do CPC, e a sentença de improcedência 
do Pedido. Cf. Processo de execução e assuntos afins. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2001, 
pg. 565. 
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tendo em vista que o comando judicial que determinou a cobrança da multa também 

é provisório.47  

 

Frise-se que apesar de admitir a execução provisória, o pensamento de 

Talamini diferencia-se de Arenhart e Spadoni, uma vez que, para estes a multa seria 

devida independentemente do provimento final da ação, e para aquele, no caso de 

sair vencido do processo o beneficiário da multa, esta deveria ser restituída.  

 

Vê-se que o pensamento dos processualistas que acompanham este 

entendimento influencia o entendimento sobre a matéria do STJ, como se observa, 

em duas decisões - uma da Ministra Nancy Andrighi e outra da Ministra Eliana 

Calmon. 

 

PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ASTREINTES. 
EXIGIBILIDADE. 
MOMENTO. EXEQUIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS. 
RETROAÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER INDENIZATÓRIO. DESCABIMENTO. 
1. A exigibilidade das astreintes depende da apuração, no plano do direito 
material, do inadimplemento do devedor no cumprimento da ordem judicial 
a ele dirigida. 
2. Em se tratando especificamente de obrigação de não fazer, o devedor 
será dado por inadimplente a partir do momento em que realizar o ato do 
qual deveria se abster - nos exatos termos do art. 390 do CC/02 -, fazendo 
surgir automaticamente o interesse processual do credor à medida 
coercitiva, ou seja, a prática do ato proibido confere certeza, liquidez e 
exigibilidade à multa coercitiva, possibilitando a sua cobrança. 
3. A demonstração da exequibilidade das astreintes constitui ônus do 
credor. 
4. Não podem retroagir os efeitos das astreintes, de modo que alcancem 
obrigação imposta em decisão proferida anteriormente, sem estipulação de 
multa cominatória. 
5. A natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - 
não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que 
conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é 
impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação 
da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a 
compensar este pela inadimplência daquele. 
6. Recurso especial a que se nega provimento. 
(REsp 1047957/AL, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 
julgado em 14/06/2011, DJe 24/06/2011) 
(sem grifos no original) 

 

 
 

                                                 
47 TALAMINI, Eduardo. Tutela relativa aos deveres de fazer e de não fazer : e sua extensão aos 
deveres de entrega de coisa (CPC) arts, 461 e 461 – A. CDC art. 84). 2ª. ed. São Paulo : Ed. Revista 
dos Tribunais, 2003, pg. 258. 
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PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À 
EXECUÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA - VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO 
CPC - DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO - SÚMULA 284/STF - 
TERMO INICIAL DE EXIGIBILIDADE DA MULTA - EFICÁCIA DA 
DECISÃO QUE A FIXOU. 
1. Não há como esta Corte analisar violação do art. 535 do CPC quando o 
recorrente não aponta com clareza e precisão as teses sobre as quais o 
Tribunal de origem teria sido omisso. Incidência da Súmula 284/STF. 
2. De acordo com o art. 461, § 4º, do CPC, o juiz poderá, em medida 
liminar ou na própria 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. 
3. Escoado o prazo estabelecido pelo magistrado para o cumprimento da 
obrigação, a multa fixada com fundamento no referido preceito legal já 
é plenamente exigível, desde que não penda, sobre a sentença que a 
fixou, julgamento de recurso recebido no efeito suspensivo. 
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. 
(REsp 1183225/MS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 06/04/2010, DJe 14/04/2010) 
(sem grifos no original). 

 

 

É de fácil percepção que a linha de pensamento destes autores tem como 

preocupação central o respeito às decisões judiciais e o receio de que a exigibilidade 

das astreintes somente após o trânsito em julgado retire a efetividade das ordens 

judiciais, uma vez que o ordenado não está compelido a pagar, de pronto, a multa.  

 

Como dito no início deste tópico, o tema não é pacífico e os processualistas 

que traçam caminho distinto, entendendo pela exigibilidade da multa apenas após o 

trânsito em julgado da sentença, possuem o mesmo peso e envergadura daqueles 

que divergem de seu entendimento.  

 

A corrente doutrinária que entende pela exigibilidade das astreintes apenas 

após o trânsito em julgado da decisão tem amparo na interpretação literal do artigo 

12 § da lei no 7.347, de 24 de julho de 1985.48  

 

Para Arruda Alvim49 a mera possibilidade de o réu ser o vencedor da 

demanda, impõe a exigibilidade da multa somente após o trânsito em julgado da 

sentença, quando óbvio, o beneficiado pela multa obtiver sentença de mérito que lhe 

for favorável.  
                                                 
48 § 2º 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. 
49 Código de consumidor comentado, p. 402  
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Luiz Guilherme Marinoni, em posicionamento semelhante, também entende 

que não pode permanecer em pé a sentença em relação à astreinte, não sendo 

procedente o pedido principal.  Nas palavras deste doutrinador “o fato de o valor da 

multa não poder ser cobrado desde logo não retira o seu caráter de coerção. O réu 

somente não será coagido a fazer ou não fazer quando estiver seguro de que o 

último julgamento lhe será favorável”50.  

 

Em obra específica sobre o tema das astreintes, Guilherme Rizzo Amaral, 

assim dispõe:  

 
Por fim, cumpre salientar que a busca pela efetividade do processo não 
pode ser confundida com o cumprimento irrestrito de ordens judiciais, 
quando estas se revestem de ilegalidade e injustiça51.  

 

E ainda, o mesmo autor complementa:  

 

Entendemos que punir o réu por ter descumprido decisão cuja legalidade 
não é admitida sequer pelo Poder Judiciário equivale a um desvirtuamento 
completo da finalidade do processo, que é “restaurar direito violado e 
entregar o bem da vida reclamado, satisfazendo, assim, a parte que sofreu 
a agressão”52. 

 

Recente decisão do STJ proferida pelo Ministro Paulo Furtado em 

28/10/2010, demonstra que esta corrente, também vem sendo adotada pelo Tribunal 

da Cidadania, demonstrando assim que o assunto inclusive gera divergência de 

pensamento no Tribunal da Cidadania. 

 

PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ASTREINTES. 
EXIGIBILIDADE. 
PROCEDÊNCIA DA DEMANDA. TRÂNSITO EM JULGADO. 
1. Coercibilidade das astreintes fixadas em antecipação de tutela 
reside na possibilidade de sua cobrança futura que, só se dará com o 
trânsito em julgado da sentença de procedência da demanda. 
2. Incidência a contar do dia do descumprimento da ordem judicial. 
3. Agravo regimental provido. 

                                                 
50 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela Específica. São Paulo. Ed. Revista dos Tribunais, 2001. p. 109). 
51 AMARAL, Guilherme Rizzo. As astreintes e o Processo Civil brasileiro: multa do artigo 461 do CPC 
e outras. Porto Alegre: Ed. Livraria do Advogado, 2004, pg 164. 
52 AMARAL, Guilherme Rizzo. As astreintes e o Processo Civil brasileiro: multa do artigo 461 do CPC 
e outras. Porto Alegre: Ed. Livraria do Advogado, 2004, pg 164. 
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(AgRg nos EDcl no REsp 871.165/RS, Rel. Ministro PAULO FURTADO 
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/BA), TERCEIRA TURMA, 
julgado em 10/08/2010, DJe 15/09/2010) 
(sem destaque no original) 
    

 

Em capítulo futuro ver-se-á que a Comissão de Juristas que elaborou o 

texto do projeto de lei do novo Código de Processo Civil brasileiro, criou regra 

específica que se aprovado pelo congresso com o texto originário, levará ao final a 

presente discussão em face da previsão expressa para o tema.      

 

  

3.3 DO DESTINATÁRIO DA MULTA PERIÓDICA.  

 

 

Tratando-se de ações coletivas não há dúvidas de que a multa destina-se 

aos fundos de que trata a lei 7347/85 em seu artigo 1353 e também o artigo 214 da 

lei 8069/90 (ECA)54.  

 

Quando se trata de direitos individuais a legislação atual é incompleta ao 

disciplinar quem deve ser o recebedor do valor da multa coercitiva. Não há regra 

explicita no artigo 461 do CPC quanto a destinação do montante dos valores 

resultantes da aplicação da multa, o que gera também contradição na doutrina sobre 

aquele que deve ser beneficiado em face do descumprimento da ordem judicial.  

 

Sem dúvida alguma, tal tema é o mais polêmico ao se tratar da multa 

coercitiva, tendo em vista que a discussão refere-se ao que mais se valoriza no 

mundo capitalista, a destinação do dinheiro. 

 

O interesse de se remeter o acumulado da multa ao credor parece ser a 

maneira mais justa da aplicação do instituto, uma vez que será beneficiado aquele 

                                                 
53 Art. 13. Havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano causado reverterá a um fundo 
gerido por um Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais de que participarão necessariamente o 
Ministério Público e representantes da comunidade, sendo seus recursos destinados à reconstituição 
dos bens lesados.          
54 Art. 214. Os valores das multas reverterão ao fundo gerido pelo Conselho dos Direitos da Criança e 
do Adolescente do respectivo município. 
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que sofre os prejuízos pelo não cumprimento da obrigação, mas, à luz da técnica 

processual, não se sustenta.  

 

A referida lacuna legal gera infindável divergência doutrinária, tendo em 

vista que alguns entendem que o valor da multa deve ser revertido ao Estado, pois 

deste emana a ordem descumprida. É a própria autoridade estatal que está sendo 

ferida. Ademais, conforme tal vertente, deve ser observado o princípio que veda o 

enriquecimento sem causa dos particulares. Outros que entendem que numerário 

deveria ser repassado ao oponente do ordenado, aquele que aguarda o 

cumprimento da determinação (credor da obrigação descumprida).  

 

 Nunca é demais lembrar de que o juiz está obrigado a buscar a efetividade 

dos provimentos judiciais, utilizando-se da multa coercitiva, sem poder se olvidar que 

também deve zelar pelo princípio que veda o enriquecimento injusto.   

 

Talamini ao discorrer sobre a divergência doutrinária do tema assim dispõe:  

 
Há quem veja grave incoerência entre o caráter público da multa (técnica 
coercitiva, instrumento de preservação da autoridade jurisdicional – sem 
cunho indenizatório e cominável de ofício) e a circunstância de o efeito, tal 
destinação é mais fácil de ser compreendida – ao menos – historicamente 
– em um sistema como o francês, em que as astreintes foram 
jurisprudencialmente desenvolvidas a partir do instituo da indenização. Já 
nos ordenamentos em que a multa foi desde o início concebida com a clara 
feição de instrumento executivo, sem caráter indenizatório, parece natural 
que o Estado ou um fundo público embolse-a. É o que ocorre no direito 
processual alemão e no anglo-saxônico. Mesmo no direito francês, na 
medida que se firmou o caráter indenizatório da multa afastando-se de sua 
origem indenizatória, multiplicaram-se as críticas contra sua destinação ao 
credor – a ponto de projetos de lei já haverem vinculado, sem sucesso, a 
destinação total ou parcial da multa ao Estado”.55  
 

 

Veja-se que o fundamento para a destinação da multa está centrado no fato 

de ser ou não ela um instrumento executivo indireto (para obrigar seu cumprimento) 

ou de outra banda possuir caráter indenizatório.  

 

                                                 
55 TALAMINI, Eduardo. Tutela relativa aos deveres de fazer e de não fazer : e sua extensão aos 
deveres de entrega de coisa (CPC) arts, 461 e 461 – A. CDC art. 84). 2ª. ed. São Paulo : Ed. Revista 
dos Tribunais, 2003, pg. 264 
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De maneira diversa da questão do momento da exigibilidade do crédito da 

multa coercitiva, as divergências sobre quem é o credor da multa residem apenas na 

doutrina e não na jurisprudência.  

 

O entendimento dos Tribunais sobre o tema é pacífico. Quase não há 

divergência sobre a decisão de que o resultado da aplicação da multa deve reverter 

em favor do credor da obrigação descumprida que se materializa em regra no Autor 

da ação.  

 

Veja-se esta recente decisão do STJ, proferida no ano de 2010, a seguir 
colacionada.  
 
 

AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO ESPECIAL. 
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO 
FEDERAL. RESÍDUO DE 3,17%. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. 
RESTRIÇÃO DO DIREITO À EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 
2.048-26/2000. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE 
VIOLAÇÃO. 
MULTA DIÁRIA COMINATÓRIA. NATUREZA. PROVEITO EM FAVOR 
DO CREDOR. 
1. O exame da reestruturação da carreira pela Medida Provisória n.º 2.225-
45/2001 foi analisado pelo acórdão recorrido, razão pela qual deve ser 
mantida a limitação temporal. 
2. Não ofende a coisa julgada a determinação da limitação temporal do 
reajuste de 3,17% em embargos à execução. 
3. O Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade da 
cobrança da multa pelo credor, em virtude de sua natureza coercitiva, 
a qual visa compelir o devedor a realizar a prestação determinada pela 
ordem judicial. 
4. Agravos regimentais improvidos. 
(AgRg no REsp 1017614/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/03/2010, DJe 12/04/2010) 
(sem destaques no original).  
     

Saliente-se que poucas vezes houve decisões em sentido distinto, podendo-

se falar tranquilamente que a posição majoritária da jurisprudência é que o valor da 

multa seja entregue em favor do credor da obrigação descumprida.    

 

Mas a voz divergente da doutrina fez-se ouvir e há no projeto de lei do novo 

Código de Processo Civil alteração significante sobre a matéria, que será tratada em 

futuro momento oportuno, cabendo agora demonstrar as diferentes linhas de 

pensamento sobre a matéria.  
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3.3.1 FUNDAMENTOS PARA A DESTINAÇÃO DA MULTA COERCITIVA EM 

FAVOR DO CREDOR DA OBRIGAÇÃO DESCUMPRIDA.  

 

Afigura-se como fundamento dos doutrinadores que defendem a destinação 

da multa ao credor da obrigação descumprida o disposto no § 2º do artigo 461 do 

CPC, que assim dispõe: 

 

§ 2º - A indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa 

(Art. 287). 

  

Em leitura atenta da obra TUTELA INIBITÓRIA de Luiz Guilherme 

Marinoni56, percebe-se que apesar de não concordar com a regra esboçada na 

norma acima citada, conclui o jurista que § 2º do artigo 461, destina a multa ao Autor 

e não ao Estado.  

 

A interpretação do texto de lei na leitura de Marinoni é recepcionada pelo 

STJ, como se observa na colação abaixo, que com base no entendimento acima 

apontado assim decidiu.  

 

RECURSO ESPECIAL Nº 770.753 - RS (2005⁄0126059-3) 

RELATOR: Ministro Luiz Fux.  
EMENTA 
PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA 
CERTA. MEDICAMENTOS. ASTREINTES. FAZENDA PÚBLICA. 
MULTA DIÁRIA COMINATÓRIA. CABIMENTO. NATUREZA. 
PROVEITO EM FAVOR DO CREDOR. VALOR DA MULTA 
PODE ULTRAPASSAR O VALOR DA PRESTAÇÃO. NÃO 
PODE INVIABILIZAR A PRESTAÇÃO PRINCIPAL. NÃO HÁ 
LIMITAÇÃO DE PERCENTUAL FIXADO PELO LEGISLADOR. 
1. A obrigação de fazer permite ao juízo da execução, de ofício ou 
a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor, 
ainda que seja a Fazenda Pública, consoante entendimento consolidado 
neste Tribunal. Precedentes: AgRg no REsp 796255⁄RS, Rel. Min. Luiz 
Fux, Primeiro Turma, 13.11.2006; REsp 831784⁄RS, Rel. Min. Denise 
Arruda, Primeira Turma, 07.11.2006; AgRg no REsp 853990⁄RS, Rel. 
Ministro José Delgado, Primeira Turma, DJ 16.10.2006; REsp 851760 ⁄ RS, 
Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, 11.09.2006. 
2. A multa processual prevista no caput do artigo 14 do CPC difere da 
multa cominatória prevista no Art. 461, § 4º e 5º, vez que a primeira tem 
natureza punitiva, enquanto a segunda tem natureza coercitiva a fim de 
compelir o devedor a realizar a prestação determinada pela ordem judicial. 

                                                 
56

 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela Inibitória : individual e coletiva. 2ª. ed, São Paulo: Ed. Revista 
dos Tribunais, 2000, fls. 178  
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3. Os valores da multa cominatória não revertem para a Fazenda 
Pública, mas para o credor, que faz jus independente do recebimento 
das perdas e danos. Consequentemente, não se configura o instituto civil 
da confusão previsto no art. 381 do Código Civil, vez que não se 
confundem na mesma pessoa as qualidades de credor e devedor. 
4. O legislador não estipulou percentuais ou patamares que vinculasse o 
juiz na fixação da multa diária cominatória.  Ao revés, o § 6º, do art. 461, 
autoriza o julgador a elevar ou diminuir o valor da multa diária, em razão 
da peculiaridade do caso concreto, verificando que se tornou insuficiente 
ou excessiva, sempre com o objetivo de compelir o devedor a realizar a 
prestação devida.   
5. O valor da multa cominatória pode ultrapassar o valor da obrigação a 
ser prestada, porque a sua natureza não é compensatória, porquanto visa 
persuadir o devedor a realizar a prestação devida. 
6. Advirta-se, que a coerção exercida pela multa é tanto maior se não 
houver compromisso quantitativo com a obrigação principal, 
obtemperando-se os rigores com a percepção lógica de que o meio 
executivo deve conduzir ao cumprimento da obrigação e não inviabilizar 
pela bancarrota patrimonial do devedor. 
7. Recurso especial a que se nega provimento. 

  
 

Veja-se trecho do voto:  

 

Ademais, ao  contrário  do  que  afirmou  o  recorrente,  os  valores  da  
multa cominatória não revertem para a Fazenda Pública. Esses valores são 
revertidos para o credor, que  faz  jus  independente  do  recebimento  das  
perdas  e  danos.  Tivemos  a  oportunidade  de abordar a questão no 
nosso Curso de Direito Processual Civil: 
 
"Por força  do novel  art.  461  do CPC,  na ação  que tenha  por  objeto  o 
cumprimento  de  obrigação  de  fazer  ou  não  fazer,  o  juiz  deve 
conceder  a tutela  específica  da obrigação  ou, se procedente  o pedido, 
determinar  providências  que  assegurem  o  resultado  prático equivalente  
ao adimplemento. A  obrigação  somente  se  converterá  em  perdas  e  
danos  se  o  autor  o requerer  ou  se  impossível  a  tutela  específica  ou  
a  obtenção  do  
resultado  prático  correspondente.  Destarte,  a indenização  por perdas  e 
danos  concede-se  sem prejuízo  da multa  (art. 287)"  
 
Neste sentido, também leciona o processualista Vicente Greco Filho:  
"A multa é instituída  em  favor  do  credor  e sem  prejuízo  das  perdas e 
danos  causadas  pela  conduta  lesiva  do  devedor. Todavia  não  pode 
ser  infinita.  O  juiz,  verificando  que  a  multa  não  alcançou  seu  efeito 
compulsivo  deve  determinar  sua  cessação, convertendo  a  obrigação 
pessoal  em  perdas  e  danos,  que  serão  liquidadas  na  própria 
execução"  (Direito  Processual  Civil  Brasileiro,  Vol.  3,,  18ª,  ed., 
Saraiva,  São Paulo,  2006,  p.74).57 

 

 

Na orientação do Acórdão, se o legislador se deu ao trabalho de expressar 

que a indenização se dá sem prejuízo da multa, jamais poderia ser admitida a 

                                                 
57

 Trecho do voto do Recurso Especial n. 770.753 - RS (2005⁄0126059-3).  
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interpretação de que a multa deve reverter à pessoa distinta daquele que também 

deve receber a indenização. 

 

Fosse de maneira diversa não haveria porque disciplinar a lei matéria desta 

forma, destacando que a aplicação de uma não prejudica a outra.  

 

O simples fato de se imaginar que a multa poderia reverter ao Estado 

dispensaria a forma explícita adotada pelo legislador para frisar que a incidência da 

multa em nada modificaria a responsabilidade pelo pagamento de perdas e danos.  

 

Não se pode imaginar que em um sistema no qual a destinação da multa 

seria o erário, o simples pagamento desta, dispensaria o desobediente a pagar a 

indenização da prestação principal. Assim, o mero fato da disposição do texto legal 

demonstra que o destinatário final do crédito da multa é a parte.   

 

Frise-se ainda que Marinoni, na mesma linha da doutrina de vanguarda, 

critica a regra estabelecida, e destaca que em seu entendimento sobre o instituto da 

multa coercitiva deveria o valor acumulado reverter ao Estado, mas que, conforme o 

texto disposto na legislação, não há como se ter outro entendimento senão o já 

esboçado no parágrafo anterior.    

   

Como já dito anteriormente, a multa coercitiva no Brasil tem forte influência 

das astreintes francesas, que surgiram inclusive com a idéia de indenização que 

deveria ser revertida ao credor da obrigação descumprida.  

 

Apesar de atualmente já haver clara distinção no Código de Civil Francês 

entre a indenização (perdas e danos) e as astreintes, assumindo este caráter 

puramente coercitivo e não mais indenizatório, não há naquela legislação alienígena 

texto expresso sobre quem seria o seu credor, e diante da tradição de se reverter o 

crédito em favor do autor por no princípio lhe atribuir caráter indenizatório, a 

jurisprudência francesa continua destinando o valor da multa ao credor da 

obrigação, o que certamente influenciou o legislador brasileiro ao criar o § 2º do 

artigo 461 do CPC, e também toda a jurisprudência pátria.      
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Talamini, sustentando a posição de que a multa deve ser revertida à parte, 

aponta como fundamento a utilidade do instituto como forma de composição com o 

adversário: 

“... sendo o crédito da multa titularizado pelo autor, este pode utilizá-lo em 
eventual composição com o adversário. O demandante pode abrir mão, 
total ou parcialmente, de receber o montante decorrente da multa, em 
transação cuja contrapartida seja o cumprimento pelo réu do dever de fazer 
ou de não fazer (pressupondo-se, evidentemente, ainda haver 
possibilidade do resultado específico). Já se o beneficiário da multa fosse o 
Estado ou um fundo público, a disponibilidade de tal crédito pelo autor, 
para fins de transação, seria, no mínimo, objeto de intensa discussão58.  

 

Arenhart, em artigo publicado59, ainda elenca alguns outros motivos 

geralmente utilizados pela doutrina brasileira para direcionar o crédito da multa à 

parte, e não ao Estado.  

 

A primeira delas seria uma questão de ordem prática, uma vez que, 

cabendo a multa à parte, esta de pronto já iniciaria a execução, o que imprimiria 

efetividade ao instituto. Tal efetividade não seria observada se a multa fosse 

revertida ao Estado, que em face de sua elevada carga de atribuições, por vezes, 

poderia deixar de lado a cobrança da multa. 

 

E ainda aponta o professor que há na doutrina o argumento de que é o 

autor o maior prejudicado pelo descumprimento da ordem, servindo a multa então 

para dar guarida ao direito material discutido no processo.  

 

Como se verá no próximo tópico, o próprio jurista realiza desconstrução de 

todos estes posicionamentos.  

 

 

3.3.2 A POSIÇÃO DOUTRINÁRIA QUE DEFENDE A MULTA COMO CRÉDITO DO 

ESTADO.  

 

                                                 
58 TALAMINI, Eduardo. Tutela relativa aos deveres de fazer e de não fazer : e sua extensão aos 
deveres de entrega de coisa (CPC) arts, 461 e 461 – A. CDC art. 84). 2ª. ed. São Paulo : Ed. Revista 
dos Tribunais, 2003, pg 265. 
59http://ufpr.academia.edu/SergioCruzArenhart/Papers/143280/A_DOUTRINA_BRASILEIRA_DA_MU
LTA_COERCITIVA_TRES_QUESTOES_AINDA_POLEMICAS) 
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Apesar de haver vozes dissonantes percebe-se uma tendência de 

pensamento entre os processualistas brasileiros em destinar a multa coercitiva em 

favor do Estado, fato este que fez a Comissão de Juristas incumbida da criação da 

nova legislação processual pátria buscar uma solução no sentido ora apontado.  

 

Apesar de a posição da jurisprudência ser majoritária, inclusive no STJ, 

quanto à destinação da multa coercitiva à parte, é certo dizer a insatisfação da 

doutrina já começou a influenciar o entendimento de alguns magistrados sobre o 

tema, como se observa pela seguinte decisão do Tribunal Regional da 4ª. Região.  

 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS Á EXECUÇÃO. ASTREINTES. 
LEGITIMIDADE ATIVA. 
1-A multa prevista no art. 461 do CPC é destinada à União por 
constituir mecanismo coercitivo de garantia à prestação jurisdicional, 
desprovido de natureza indenizatória, o que se dá mediante a 
conversão em perdas e danos. 
2-Sucumbência mantida, fixada na esteira dos precedentes da Turma. 
3- Prequestionamento quanto à legislação invocada estabelecido pelas 
razões de decidir. 
. Apelação improvida. 
(TRF4, APELAÇÃO CÍVEL Nº 2004.70.00.014004-8/PR, Publicado 
no D.J.U. de 25/10/2006).  
(sem destaques no original). 

 

 

Veja-se a que conclusão chegou o relator:  
 

Por óbvio, o autor é o grande prejudicado com o descumprimento do 
comando judicial que visa a tutelar o direito postulado, razão por que tem o 
direito a perdas e danos. Ocorre que o pagamento da multa ao autor figura 
desvirtuamento do instituto, que visa à efetividade do provimento 
jurisdicional e não à compensação de prejuízo. Tanto o é que o 
arbitramento da multa se dá pela capacidade de compelir a outra parte ao 
cumprimento da decisão e não pelo que representaria o descumprimento a 
título de perdas e danos. Por esses fundamentos, entendo que a multa 
deve ser revertida à União, do que resulta a ilegitimidade dos exeqüentes.60 
 

Um dos principais fundamentos para esta corrente doutrinária é o fato de a 

multa coercitiva não ter nenhum caráter ressarcitório ou punitivo, mas ser uma forma 

de coerção para desestimular o obrigado a descumprir a decisão judicial.   

    

                                                 
60 Trecho do voto proferido na APELAÇÃO CÍVEL Nº 2004.70.00.014004-8/PR, Publicado 
no D.J.U. de 25/10/2006, proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª. Região.  
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Sendo, então, o objetivo da multa assegurar a efetividade do comando 

judicial, o desrespeito desta – o seu descumprimento -, atingiria o Estado, devendo, 

portanto, a multa revertida em seu favor.     

 

Sobre o tema vale a lição de Joaquim Felipe Spadoni.  

 

Ao se reconhecer na imposição da multa cominatória uma medida de 
direito público, de caráter processual, destinada a assegurar a efetividade 
das ordens judiciais e a autoridade dos órgãos judicantes, não se consegue 
vislumbrar qualquer fundamento lógico jurídico que justifique ter a parte 
contrária direito a receber a importância decorrente da aplicação da mula. 
Mais coerente seria que o produto da multa fosse revertido ao Estado, em 
razão da natureza da obrigação violada61.  

 
 

Outro fundamento comumente levantado é o enriquecimento indevido pelo 

particular, uma vez que a destinação da multa à parte lhe traria um aumento de 

capital, às vezes inclusive de forma demasiadamente vultosa, sem que tivesse 

contribuído para tanto. 

 

A linha de pensamento guarda lógica. 

 

Exemplo citado por Guilherme Rizzo Amaral62 desta incongruência seria o 

de um assinante de TV a cabo que requer junto ao Poder Judiciário a manutenção 

do serviço e consegue provimento, sob pena da aplicação da multa periódica. 

Devendo a multa ser aplicada em valor significante para fazer-se valer frente a uma 

companhia de porte nacional, é certo dizer que o valor deve ser fixado em altos 

patamares.  

 

De outro lado, deverá também o juiz evitar o enriquecimento indevido do 

particular que ficou privado dos canais de televisão a cabo. Assim, para o 

doutrinador que cita este exemplo não há solução para esta antinomia, uma vez que 

o sistema destina a integralidade da multa ao credor da obrigação descumprida. 
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Veja-se que no sistema atual, em caso de descumprimento da ordem, será 

premiado o particular com o recebimento da multa, que inclusive poderá atingir altos 

valores, apenas pelo fato de ficar privado dos canais de TV a cabo.   

 

Mesmo na França, que por tradição sempre destinou o produto da multa ao 

autor, já se observa pensamento divergente. Citado tanto por Marcelo Lima 

Guerra63, quanto por Guilherme Rizzo Amaral64, vale destacar crítica de Roger 

Perrot, jurista francês, que rejeita a destinação das astreintes francesas ao credor.  

 

“Sem negligenciar os interesses perfeitamente respeitáveis do credores, 
não é um sacrilégio acrescentar que esse sistema é satisfatório apenas na 
aparência. Além de que a equidade nem sempre encontra sua expressão  
correta se considera que o atraso da execução já tem sua reparação nos 
juros moratório..., é mesmo surpreendente que e uma ofensa feita ao juiz 
se traduza em um prêmio oferecido ao credor. Para justificar a astreinte se 
proclama abertamente ( e tem-se mil razões) que a autoridade do juiz não 
pode ser rebaixada. Mas o pobre juiz não pode se fazer respeitar a não ser  
engordando a bolsa de uma das partes.  

 

 

Há também que se destacar que se por um lado os defensores do envio da 

multa ao credor se fundamentam nas astreintes francesas, aqueles que pensam de 

forma distinta, tem o diploma processual civil alemão como base para defender que 

o crédito deve ser revertido ao Estado.   

 

O ZPO (Código de Processo Civil Alemão), conforme lição de Marcelo Lima 

Guerra65, destina integralmente o resultado acumulado da multa (Zwangsgeld) ao 

Estado, em face do seu caráter público.  

 
Na realidade, a regra de que as quantias apuradas com o pagamento de 
Zwangsgeld sejam revertidas em favor do Estado, nada mais faz que 
ressaltar, com a maior coerência possível, o  unanimemente reconhecido 
caráter público do interesse protegido com as medidas coercitivas, a saber: 
a proteção à dignidade da justiça e à sua correta e efetiva administração. O 
mais certo, sendo essa a fundamentação principal para legitimar os juízes 
a disporem (e os legisladores a autorizarem) de medidas  coercitivas, na 
execução forçada, é que esses fundos realmente revertam ao Estado. Com 
efeito, além dessa finalidade eminentemente pública, ou melhor, de dar 
proteção a um interesse público, é de se acrescentar a regra de que a 
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multa deva beneficiar ao Estado e não ao credor justifica-se, também, pelo 
fato de que, no caso do absoluto impedimento a que seu direito seja 
satisfeito em forma específica, o credor só tem direito ao ressarcimento 
integral dos danos sofridos, e nada mais.  

 

 

Marinoni também adota posição no sentido de se reverter a multa ao 

Estado.  

 
Em termos lógicos jurídicos, parece não haver dúvida de que a multa deva 
reverter para o Estado, uma vez que não há racionalidade em o lesado 
receber valor que não diz respeito ao dano sofrido. O dano deve ser 
ressarcido, e para tanto serve o ressarcimento em pecúniao, não existindo 
motivo par se admitir que, ao lado do ressarcimento, o lesado receba o 
valor da multa devida em razão da não observância da decisão judicial.66 
   

 

  

No tópico anterior foi citado artigo de Arenhart67, no qual, se apresentam 

alguns fundamentos utilizados pela doutrina para defender o envio da multa à parte. 

 

Como dito, o próprio estudioso derruba facilmente as teses levantadas, 

como se passa a demonstrar.  

   

Um dos argumentos comumente levantado e desconstruído no referido 

artigo, é o de ser a parte o principal prejudicado pelo descumprimento da ordem 

judicial. 

 

Na lição de Arenhart, por não ter a multa coercitiva qualquer caráter 

indenizatório, não se pode valer o credor da obrigação descumprida, deste 

instrumento para buscar reparação. Como diz o próprio texto da lei, a reparação se 

dá sem prejuízo da multa, e esta ainda não encontra limite qualquer no valor da 

obrigação principal. Ainda argumenta que a multa e a indenização são cumuláveis, e 

a sua destinação à parte, permitiria que esta recebesse várias indenizações sobre o 

mesmo fato o que é inconcebível.  
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Arenhart também ataca o argumento de Talamini68, de que sendo a multa 

revertida à parte haverá maior efetividade do instituto, uma vez que despertaria o 

interesse imediato do particular em receber estes recursos, o que nem sempre 

ocorre com o Estado. Constata-se que para este doutrinador o excesso de 

atribuições do Estado ou até mesmo seu desinteresse não daria efetividade à multa.  

 

Na fórmula de efetividade da multa imaginada por Arenhart, a iniciativa dar-

se-ia da mesma maneira permitida para sua aplicação, de ofício pelo juiz, em face 

de seu caráter público.  

 

Desnecessária seria então a iniciativa do Estado como credor da multa, uma 

vez que estaria o juiz autorizado a exigi-la da mesma forma como procede com os 

demais atos de coerção que lhe são autorizados pelo artigo 461 (remoção de coisas, 

busca e apreensão, etc).     

 

Vale destacar trecho do referido artigo: 

 

Essa interpretação a ser dada à multa coercitiva tem, inquestionavelmente, 
o papel de fazer com que a multa não incida. Como dito no início deste 
trabalho, a intenção será sempre colocar o devedor na situação de jamais 
optar pela multa e sempre cumprir a ordem judicial. Para tanto, a multa 
necessariamente deve revestir-se de certa dose de violência, sob pena de 
transformar o Judiciário em um poder de mentira, que só atua para o 
reconhecimento (mas não para a efetivação) de direitos.69 

 

 
Como dito, o assunto é sem dúvida o mais polêmico quando se trata da 

multa do artigo 461do CPC, valendo o interesse em observar a solução dada pela 

Comissão de Juristas, que já sofreu modificação pelo substitutivo do Senado 

Federal, neste item. O referido tema será abordado no futuro capítulo específico 

sobre o projeto de lei do novo Código de Processo Civil brasileiro.  

 

  

3.4 DO SUJEITO PASSIVO DA MULTA COERCITIVA.  

                                                 
68 TALAMINI, Eduardo. Tutela relativa aos deveres de fazer e de não fazer : e sua extensão aos 
deveres de entrega de coisa (CPC) arts, 461 e 461 – A. CDC art. 84). 2ª. ed. São Paulo : Ed. Revista 
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Há no texto do código de processo civil, disposição expressa disposição, no 

seguinte sentido: 

 

§ 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. 

 

A princípio, mostra-se fácil a leitura de que apenas o réu pode sofrer a 

coerção da multa periódica. Mas já há na doutrina posição entendendo que o próprio 

autor e também terceiros possam ser compelidos ao cumprimento das obrigações 

através deste instituto. 

 

A doutrina se desdobra em muitos vértices para tentar defender ou repudiar 

a tese de a multa coercitiva ser ou não aplicada a outro que não o réu, devendo 

haver paciência na leitura para entendimento das idéias traçadas.  

 

O entendimento sobre o tema é importante porque abarca várias situações 

dentre as quais podemos destacar: 

 

a) imposição da multa ao autor.  

b) Imposição da multa a terceiro (estranho a lide, ou representante da 

parte).  

 

Para Guilherme Rizzo Amaral, os pensadores que defendem a idéia de se 

aplicar a multa cominatória em pessoa distinta do réu, cometem dois equívocos70.  

 

O primeiro estaria na interpretação do texto legal, uma vez que, como já 

exposto acima, a letra da lei é clara ao expressar que a multa será imposta a pedido 

do autor ou de ofício pelo juiz, ao réu. 
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e outras. Porto Alegre: Ed. Livraria do Advogado, 2004, pg 101. 
 



                                                                                                                                                    51 

 

O segundo equívoco seria o de confundir a multa coercitiva com o contempt 

of court da commow law. Este previsto no artigo 14 do CPC visa apenar aquele que 

comete ato atentatório a dignidade da justiça e tem natureza puramente punitiva, 

enquanto a multa estaria destinada apenas ao alcance da tutela específica, nas 

obrigação de fazer, não fazer e dar.  

 

Assim, para Guilherme Rizzo Amaral, outros que não o réu, sujeitar-se-iam 

às penas do contempt of court e não a multa do artigo 461.  

 

Divergindo do pensamento do doutrinador gaúcho, Fredie Didier Jr, traz 

como exemplo da aplicação da multa ao autor em obrigação de fazer que busca a 

efetividade do processo, a seguinte situação fática: 

 
Basta pensar nas situações em que é possível a antecipação dos efeitos 
da tutela em favor do réu, mesmo quando ele é titular tão-somente de uma 
posição passiva no processo, situação que nos parece possível. Por 
exemplo: numa ação de cobrança de quantia, ao contestar o pedido 
formulado na inicial, o réu nada mais está fazendo que pedir que em seu 
favor seja deferida uma tutela declaratória de inexistência da dívida que lhe 
é cobrada; dessa forma, pode ele, demonstrando o preenchimentos dos 
requisitos legais, pleitear a antecipação de algum dos efeitos dessa futura 
tutela declaratória que lhe seria deferida pelo provimento final – p ex. - 
impedimento de inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao 
crédito. Nesse caso, nada impede que a tutela antecipada lhe seja 
deferida, impondo-se ao autor, ainda que provisoriamente, um dever de 
não fazer, sob pena de multa.71  

 

Este mesmo pensamento é defendido por Marinoni na obra Tutela 

Antecipada72, que também entende ser possível a antecipação da tutela em favor do 

réu.  

 

Para ratificar ainda mais seu pensamento, complementa o processualista 

baiano: 

 
Não se pode negar que também o demandante possa ser destinatário da 
multa. Isso pode acontecer, por exemplo, nos caos em que o réu deduz 
demanda reconvencional, formula pedido contraposto ou mesmo quando a 
demanda em análise tem caráter dúplice. Tendo em vista que, nesses 
casos, o réu assume também uma situação jurídica ativa no processo, é 
possível que o provimento judicial, reconhecendo o seu direito a uma 

                                                 
71 DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Execução. Salvador: Ed. Jus Podivm, 
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prestação de fazer, não fazer, ou de entrega de coisa, imponha à parte 
adversária uma ordem sobe pena de multa coercitiva. Nessa hipótese, o 
descumprimento da ordem implicará a necessidade de pagamento da 
multa em benefício do réu.73  

 

Spadoni com pensamento ainda mais veemente sobre o tema, assim 

disserta: 

 
Qualquer uma das partes, inclusive o autor, pode ser, no curso do 
processo, submetida a uma ordem judicial, tendo o dever de seu 
cumprimento incondicionado. 74   

 

O entendimento esboçado leva os mesmos doutrinadores a acreditar que a 

multa coercitiva também pode ser aplicada a terceiros, que descumpram ordem 

judicial, ou quando se tratar de terceiro representante de pessoa jurídica, parte da 

ação.  

 

Neste último caso, se a parte, pessoa jurídica, descumprir a ordem exarada 

pelo juiz, seria possível se aplicar a multa coercitiva à pessoa física responsável pelo 

cumprimento da ordem para se dar efetividade ao comando judicial (gerente, 

administrador, agente público responsável em cumprir o ato).  

 

De nada adiantaria, principalmente no caso dos agentes públicos, arbitrar 

multa contra o Estado, se quem deve agir é o agente. Este não se veria coagido a 

cumprir a ordem, uma vez que, a sua esfera patrimonial particular jamais seria 

atingida pela sua inércia.  

 

Arenhart, no já citado artigo publicado sobre a multa coercitiva75, ataca a 

interpretação literal do artigo 461 do CPC, no que tange ao sujeito passivo da multa, 

acreditando também ser possível a imposição a outros além do réu. O fundamento 

por ele utilizado é o de ser pacífico na jurisprudência e doutrina que a multa pode ter 

outra periodicidade além do dia, e o texto da lei é expresso ao dizer “multa por dia 

de atraso”. 
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Destaca-se trecho do referido artigo.  

 

Não se pode concordar com essa fundamentação. Se o preceito invocado 
tivesse de ser interpretado literalmente, dificilmente se explicaria a 
possibilidade (em especial antes da inclusão do § 6º, no artigo em questão) 
de imposição da multa coercitiva em parâmetros distintos do módulo diário. 
Afinal, o texto também é explícito em dizer que a multa que pode ser 
cominada é “diária”. No entanto, é pacífico, tanto em doutrina como em 
jurisprudência, que a multa pode ter outra periodicidade, dando-se 
interpretação extensiva ao preceito mencionado. Não se justifica, portanto, 
que se amplie a aplicabilidade da norma de um lado, e se restrinja seu 
cabimento de outro. 

 

Se já há a interpretação extensiva do texto de lei aplicada com relação à 

periodicidade da multa, não parece ser razoável limitar sua imposição a outros além 

do réu, sob este fundamento.      

 

No que tange ao caso específico de se aplicar a multa a terceiros, pessoas 

físicas dirigentes de pessoas jurídicas, Guilherme Rizzo Amaral76 defende posição 

no sentido de que a multa deve sempre ser suportada pela pessoa jurídica de direito 

público, e jamais diretamente pelo agente, inclusive embasando-se no pensamento 

de Eduardo Talamini77, o que parece ser uma posição equivocada.  

 

Pode-se perceber na obra destes doutrinadores, que predomina o 

entendimento de que a multa deve ser aplicada à Fazenda Pública (que terá direito 

de regresso contra o agente se for apurado dolo ou culpa do agente). 

 

A imposição da multa à pessoa jurídica de direito público, e não ao terceiro 

responsável pela execução do ato, agente público, parece ser um equívoco, porque 

em muitos casos poderá retirar a efetividade tão buscada pelo instituto e 

principalmente pelo fato de que será o erário o responsável pelo pagamento da 

multa, sendo certo que nem sempre será possível o ressarcimento através de ação 

de regresso promovida em face do agente, uma vez que nem sempre a ação de 
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regresso será ajuizada, e mesmo que proposta, não será em todos os casos que se 

alcançará o reembolso em face de inúmeras razões (insolvência do devedor, 

improcedência da ação, etc).     

 

No que tange a falta de efetividade da multa aplicada diretamente em face 

da pessoa jurídica de direito público, o próprio Eduardo Talamini78 não descarta a 

possibilidade da fixação da multa na pessoa física do agente, em casos que se fizer 

necessário: 

 

Mas não deve ficar descartado que, em casos graves, a multa venha a ser 
cominada diretamente contra a pessoa da autoridade coatora (assim como 
em processo de outra natureza, contra o agente público incumbido do 
cumprimento da decisão). Em vista das peculiaridades (e deficiências) da 
estrutura interna administrativa, muitas vezes apenas a multa contra a 
própria autoridade atinge concretamente a meta de pressionar ao 
cumprimento. Para tanto, há de se interpretar o 5º. Do artigo 461, como 
permitindo não apenas a adoção de medidas atípicas, mas também o 
direcionamento dessas medidas contra terceiros cuja cooperação seja 
imprescindível para a consecução da tutela.  
    

 

Recente decisão do STJ demonstra a posição do Tribunal da Cidadania em 

não autorizar a imposição da multa ao agente público (terceiro na relação jurídica).

  

  

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 provido. 
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(REsp 747.371/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado 
em 06/04/2010, DJe 26/04/2010). 
(sem destaques no original.  

 

No próximo capítulo se observará que há no projeto do novo Código de 

Processo Civil alteração sobre o tema, mas que nem todas as divergências serão 

facilmente resolvidas pela forma como estão dispostas no substitutivo aprovado pelo 

Senado.  

 

 

3.5 DA MODIFICAÇÃO RETROATIVA DO VALOR DA MULTA.  

 

 

Como a intenção da multa periódica é incentivar o ordenado a cumprir a 

obrigação, pode ser ela majorada no caso de se mostrar incapaz de coagir aquele 

que recebe a ordem, bem como ser diminuída quando se mostrar excessiva.  

 

De nada adianta impor multa em valor irrisório a alguém de grande poder 

econômico ou, de modo inverso, impor alto valor de multa a pessoa com poucos 

recursos que fatalmente se quedará insolvente.  

 

Sendo a intenção da multa coagir o devedor a cumprir com o que foi 

determinado pelo juiz, deve ela justamente ser fixada com este escopo e em valor 

capaz de “incentivar” o cumprimento da obrigação. 

 

Assim, a questão a ser observada é se a multa já aplicada, caso se mostre 

excessiva, pode ser reduzida retroativamente sobre o valor acumulado ou esta 

redução pode ser apenas para o período futuro em que ela ainda não incidiu no caso 

de o ordenado continuar desobedecendo ao preceito judicial.  

  

É a falta de previsão sobre o tema que traz esta divergência no momento de 

o juiz aplicar o § 6º do artigo 461 do CPC, que versa sobre a possibilidade de se 

alterar o valor da multa e sua periodicidade.  

 

Observe-se a norma expressa.  
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§ 6º O juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, 
caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. 

 

Como se vê, é permitida ao juiz a redução do valor ou da periodicidade da 

multa. Pretendendo exibir um panorama mais completo, discorre-se a partir de agora 

sobre o que pensa a doutrina e jurisprudência sobre o valor acumulado.  

 

A prática forense mostra-nos que o entendimento praticado por juízes e 

tribunais é o de se reduzir retroativamente o montante acumulado da multa quando 

este atinge valores excessivos, para evitar o enriquecimento ilícito do credor.  

 

No mesmo sentido é o posicionamento de Marinoni.  

 

Ora, se a multa já assumiu valor despropositado, e assim não se constitui 
mais em meio de pressão sobre a vontade do réu, não há razão para não 
admitir a redução do seu valor, tornado-o compatível com a situação 
concreta posta em juízo. Reduzindo-se o valor da mula que se tornou 
despropositado, e dando-se ao inadimplente nova oportunidade de adimplir 
a sua obrigação, reafirma-se a função da multa, que é a de compelir o 
demandado a adimplir, e não de retirar patrimônio do demandado para – o 
que é pior – permitir o enriquecimento sem qualquer justificativa do autor.79  

 

 

 Arenhart80 aplaude a interpretação da norma legal neste sentido, citando 

este em sua obra o seguinte exemplo: 

 

Exemplificativamente, suponha-se que, para o cumprimento de 
determinado comando judicial, haja o magistrado fixado a multa coercitiva 
na importância de R$ 1.000,00 por dia de atraso, passado um ano da 
expedição da ordem, sem cumprimento, a multa atinge a importância de R$ 
365.000,00, considerando excessiva a importância da multa integral a ser 
cobrada, poderia o juiz, por essa visão diminuir o valor para patamar 
adequado ao potencial do devedor, ajustando o caráter coercitivo da mula 
à sua futura execução.  

 

Dito alhures que a prática jurídica é quase uníssona na diminuição e 

inclusive exclusão da multa já incidida retroativamente, traz-se alguns exemplos de 

como atuam nossos Tribunais.  

                                                 
79 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela específica: arts. 461, CPC e 84, CDC. 2ª. ed, São Paulo: Ed. 
Revista dos Tribunais, 2001, pg. 112. 
80 ARENHART, Sérgio Cruz. Perfiz da Tutela Inibitória Coletiva. São Paulo. Ed. Revista dos Tribunais, 
2003, pg 366.  
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Todavia, a respeitável sentença condenou o réu ao pagamento de multa 
(astreinte), a partir da liminar de fl. 9. Como a respeitável sentença não se 
submeteu, inicialmente, ao reexame obrigatório de que cuida o art. 475, II, 
do Cód. de Proc. Civil, a inválida liquidação, porque precipitada, apurou a 
quantia de R$ 162.439,80. Ora, não é função da astreinte, em nosso 
sistema jurídico, o de substituir-se às perdas e danos. Trata-se de 
simples meio para induzir o cumprimento. Na espécie, por razões bem 
conhecidas, revelou-se mecanismo inoperante. Logo, manter a 
condenação retroativa implicaria, sobretudo, transferir expressiva 
quantia de recursos públicos, afetados ao povo de Uruguaiana, para 
um fundo geral, sem proveito ou benefício para os diretamente 
atingidos pelo ilícito. É preferível, nesta contingência, manter a 
condenação no capítulo principal – perdas e danos -, mas absolver o 
réu do pagamento da astreinte. De resto, semelhante mecanismo se 
destina, precipuamente, a assegurar o cumprimento e o prestígio das 
decisões judiciárias. Sua frustração e inconveniência, no caso concreto, 
bem revelam quão difícil é o primeiro e quão escasso é o segundo... 
Descumprida a liminar, sem qualquer iniciativa do autor para vê-la 
realizada, no plano prático, frustrou-se sua finalidade. E cabe ao órgão 
judiciário, conforme resulta do art. 644, parágrafo único, do Cód. de Proc. 
Civil, à semelhança do que ocorreu no sistema jurídico francês (RENÉ 
SAVATIER, Traité de la responsabilité civile en droit français, v. 2, n.° 598, 
p. 173, 2.ª Ed., Paris, LGDJ, 1951), diminuir e suprimir a multa. 2. Ante o 
exposto, reformo em parte a sentença sob reexame para absolver o réu da 
condenação ao pagamento da multa fixada na decisão liminar.81 

 

 

Tal caminho também é trilhado pelo STJ, conforme se observa pela colação 

a seguir, já se fazendo a ressalva de não ser pacífico o tema, conforme se observará 

adiante.  

 
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO 
ESPECIAL. 
PROPÓSITO INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO 
REGIMENTAL. 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. VALOR. 
EXCESSO. 
RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE 
REDUÇÃO. 
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. ADMISSÃO. 
I. A multa por descumprimento de decisão judicial não pode ensejar o 
enriquecimento sem justa causa da parte a quem favorece, devendo 
ser reduzida a patamares razoáveis. 
II. Admite-se o prequestionamento implícito, configurado quando a tese 
jurídica defendida pela parte é debatida no acórdão recorrido. 
III. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, sendo 
negado provimento a este. 
(AgRg no REsp 1041518/DF, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, 
QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2011, DJe 25/03/2011) 
(sem destaques no originial) 

 

                                                 
81 Trecho do voto proferido no julgamento do Reexame Necessário  N° 70003274230, pelo TJRS.  
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Como mencionado no parágrafo anterior o tema também não é pacífico na 

doutrina, havendo aqueles que entendem não ser possível a modificação retroativa 

da do valor acumulado da multa que já incidiu. Tal posição já começa a influir nos 

julgamento do Poder Judiciário, como se observa nas seguintes decisões.   

 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. 
RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA. FIXAÇÃO 
DE MULTA DIÁRIA. CABIMENTO. ART. 461-A, § 3.º, DO CPC. SÚMULA 
83/STJ. 
MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE, IN CASU. 
1. Consoante entendimento jurisprudencial reiterado desta Corte Superior, 
o artigo 461-A, §3.º, do CPC, estendeu a previsão de possibilidade de 
imposição de multa diária ao réu, por atraso na obrigação de fazer (art. 
461, § 4º), à obrigação de entrega de coisa. Aplicável, assim, à hipótese 
dos autos, a inteligência do verbete sumular n.º 83/STJ. 
2. Em situações excepcionais, tem esta Corte Superior admitido a 
redução da multa diária cominatória, tanto para atender ao princípio 
da proporcionalidade, quanto para se evitar eventual enriquecimento 
sem causa de uma das partes, o que não ocorre, todavia, na hipótese 
vertente. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento. 
(AgRg no Ag 1311941/SP, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA 
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, 
julgado em 16/11/2010, DJe 24/11/2010) 
(sem destaques no original). 

 

Apesar de nesta última se entender pela redução do valor da multa 

retroativamente, observa-se que há a ressalva de que a diminuição somente pode 

ocorrer em caráter excepcional, deixando claro que a regra seria a manutenção do 

valor que já incidiu. 

 

Decisão da Ministra Nancy Andrighi é ainda mais ilustrativa. 

 

PROCESSUAL CIVIL. PROCEDÊNCIA DE AÇÃO POSSESSÓRIA NA 
QUAL SE ORDENA A DERRUBADA DE MURO, SOB PENA DE MULTA 
DIÁRIA. DESNECESSIDADE DE PROCESSO AUTÔNOMO DE 
EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. ÔNUS DA PROVA DO 
CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL QUE RECAI SOBRE O 
TURBADOR DA POSSE. VALOR DA MULTA DIÁRIA ("ASTREINTE") QUE 
SE MOSTRA RAZOÁVEL. 
- A tutela da posse submete-se, desde a edição do CPC/73, a 
procedimento de rito especial, com sentença que tem força executiva 'lato 
sensu' e que, por isso, jamais se submeteu a procedimento de execução 
por processo autônomo. 
- Não se deve exigir daquele que foi turbado em sua posse nova prova 
para a salvaguarda de seus direitos. Ao contrário, o turbador deveria ter 
cumprido o dever que lhe foi imposto por ordem judicial, resguardando-se 
de forma a demonstrar, caso necessário, que efetivamente procedeu à 
derrubada do muro, fazendo cessar a turbação. Assim, se o turbado afirma 
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que o muro caiu sozinho, essa afirmação prevalece, salvo prova em 
contrário a demonstrar sua derrubada em data anterior. 
- O dever de cumprir a ordem judicial não se extingue com a incorporação 
da sociedade turbadora da posse. A incorporação extingue a personalidade 
da pessoa incorporada, mas não seus direitos e obrigações. No plano das 
relações jurídicas de direito material, a incorporadora passa a figurar como 
devedora, substituindo a posição que antes era ocupada pela pessoa 
jurídica incorporada. 
- O valor justo da multa é aquele capaz de dobrar a parte renitente, 
sujeitando-a aos termos da lei. Justamente aí reside o grande mérito da 
multa diária: ela se acumula até que o devendor se convença da 
necessidade de obedecer a ordem judicial. 
- A multa perdurou enquanto foi necessário; se o valor final é alto, 
ainda mais elevada era a resistência da recorrente a cumprir o devido. 
A análise sobre o excesso ou não da multa, portanto, não deve ser 
feita na perspectiva de quem, olhando para fatos já consolidados no 
tempo – agora que a prestação finalmente foi cumprida – procura 
razoabilidade quando, na raiz do problema, existe justamente um 
comportamento desarrazoado de uma das partes; ao contrário, a 
eventual revisão deve ser pensada de acordo com as condições 
enfrentadas no momento em que a multa incidia e com o grau de 
resistência do devedor. 
Recurso especial a que se nega provimento. 
(REsp 1022038/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 
julgado em 22/09/2009, DJe 22/10/2009) 
(sem destaques no original). 

    

O fundamento utilizado pela parte da doutrina (que a prática de reduzir 

retroativamente o valor acumulado da multa retira seu caráter de coercitividade) está 

baseado no fato de que o ordenado já sabe que mesmo descumprindo a ordem 

judicial poderá impedir que a multa alcance altos valores, bastando alegar - ao final - 

que foram atingidos valores vultosos. Pode, inclusive, excluir a totalidade da multa, 

bastando ter um bom argumento para isto. 

 

A posição de Spadoni é contrária à redução retroativa da multa que já 

incidiu. 

 

A alteração do valor da multa diária de forma retroativa, afetando aqueles 
valores já transformados em créditos do autor, por força da desobediência 
à ordem judicial, importa em ofensa ao direito adquirido, 
constitucionalmente protegido pelo artigo art. 5º. XXXVI da CF.  
De igual modo, pretender-se modificar o valor das multas que já incidiram e 
que foram fixada por anterior decisão judicial nos parece violar, também, o 
disposto no art. 471 do CPC, que estabelece que nenhum juiz decidirá 
questões já decididas no processo, salvo havendo modificação do estado 
de fato ou de direito. 82 

     

                                                 
82

 SPADONI, Joaquim Felipe. Ação Inibitória. A ação prevista no art. 461 do CPC. 2ª. ed. São Paulo : 
Ed. Revista dos Tribunais, 2007.  pg. 187 
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O pensamento deste doutrinador esta inserto no julgamento do REsp 

940.039/MT, que assim foi julgado pelo Ministro Sidnei Beneti. 

 

PROCESSUAL CIVIL. 1) EXECUÇAO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 
MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA IMPOSTA NO DESPACHO INICIAL. 
VALIDADE. 2) "ASTREINTE", CONSISTENTE EM ELEVADA MULTA, 
FIXADA LIMINARMENTE PARA A OUTORGA DE ESCRITURA. 
VALIDADE.  3) ALEGAÇÃO DE INSUBSISTÊNCIA DA MULTA, EM 
VIRTUDE DA SUSPENSÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO, 
AFASTADA; 4) EMBARGOS DO DEVEDOR REJEITADOS DIANTE DE 
ANTERIOR JULGAMENTO; 5) VALOR DA MULTA COMINATÓRIA COM 
NATUREZA DE “ASTREINTE”, TÍMIDA MODALIDADE BRASILEIRA DO 
"CONTEMPT OF COURT", DERIVA DE SANÇÃO PROCESSUAL, QUE 
NÃO SOFRE A LIMITAÇÃO DA NORMA DE DIREITO CIVIL PELA QUAL 
O VALOR DA MULTA NÃO PODE ULTRAPASSAR O DO PRINCIPAL. 
RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 
1.- Na Execução de Obrigação de Fazer é admissível a fixação liminar de 
multa cominatória diária, para o caso de não cumprimento imediato da 
obrigação, indo o risco do não cumprimento à conta do executado que 
resiste em vez de cumprir o preceito, assumindo o risco decorrente da 
opção pela resistência. 
2.- Ofende a coisa julgada a repetição, em Embargos do Devedor, de 
matéria já anteriormente julgada, com trânsito em julgado, em anterior 
processo, consistente na alegação de inexistência de motivos para 
incidência de “astreinte” e de excessiva onerosidade do valor fixado. 
3.- Do fato de ter havido suspensão do processo de execução, devido a 
Embargos do Devedor julgados improcedentes, não resulta a exoneração 
de pagamento de multa fixada pelo Juízo a título de "astreinte", pois os 
Embargos suspendem apenas o processo (CPC, arts. 739, § 1º, e 791, I, 
do Cód. de Proc. Civil), não interferindo na relação de direito material 
trazida pela lide neles contida e em seus efeitos. 
4.- A limitação, no âmbito do direito contratual, do valor da multa ao valor 
da obrigação principal (art. 920 do Cód. Civil/1916) não se aplica à multa 
de natureza de "astreinte", a qual constitui eficaz instrumento processual de 
coerção indireta para a efetividade do processo de execução, ainda, no 
processo nacional, tímido instrumento, se comparado com o "contempt of 
Court" do Direito anglo-anglo-americano, que responsabiliza mais 
fortemente a parte recalcitrante e o próprio patrocínio temerário desta. 
5.- O valor da multa cominatória como "astreinte" há de ser naturalmente 
elevado, no caso de dirigir-se a devedor de grande capacidade econômica, 
para que se torne efetiva a coerção indireta ao cumprimento sem delongas 
da decisão judicial. 
6.- Recurso Especial improvido. 
(REsp 940309/MT, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, 
julgado em 11/05/2010, DJe 25/05/2010) 
(sem destaques no original). 

 
 
 

Esta também acirrada discussão sobre a aplicabilidade da multa está em 

vias de extinção através do texto inserto no projeto do novo Código de Processo 

Civil e, de maneira surpreendente, contrariando o pensamento majoritário daqueles 

que aplicam a lei.  
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Como o presente capítulo visa apenas trazer a atual sistemática da multa 

coercitiva prevista no diploma processual vigente, ficou resguardado ao próximo 

capítulo o ponto de vista deste escritor (a visão do escritor será abordada em 

conjunto com o que está por vir no projeto do novo CPC já em trâmite no Congresso 

Nacional), uma vez que no projeto há regra expressa e específica para quase todos 

os pontos tratados neste capítulo, pondo fim, pelo menos em parte, às 

interpretações distintas ora apontadas. 
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4. O TRATAMENTO DADO À MULTA COERCITIVA NO PROJETO DO NOVO 
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (PROJETO DE LEI Nº 166, DE 2010 (EMENDA Nº 
1 - CTRCPC – SUBSTITUTIVO DO SENADO).  
 

 

Analisados os pontos polêmicos para a aplicação da multa coercitiva, cabe 

agora buscar o objetivo do presente trabalho que é o de observar se os principais 

pontos de controvérsia levantados pela doutrina e jurisprudência foram abordados e 

solucionados pela Comissão de Juristas encarregada de elaborar o texto do projeto 

de lei do novo Código de Processo Civil, bem como as alterações já lançadas pelo 

Senado Federal, no projeto de lei.  

Para adentrar ao tema cumpre primeiramente expor o texto conforme consta 

do substitutivo apresentado pelo Senado, que dispõe desta forma as regras para a 

aplicação da multa coercitiva.    

 
Art. 521. Para cumprimento da sentença condenatória de prestação de 
fazer ou de não fazer, o juiz poderá, a requerimento, para a efetivação da 
tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, determinar 
as medidas necessárias à satisfação do credor.  
 
§ 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre 
outras medidas, a imposição de multa por período 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, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força 
policial. 
 
 
Art. 522. A multa periódica imposta ao devedor independe de pedido do 
credor e poderá se dar em liminar, na sentença ou na execução, desde que 
seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo 
razoável para o cumprimento do preceito. 
 
§ 1º 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 de admissão contra 
decisão denegatória de seguimento de recurso especial ou extraordinário. 
 
§ 2º 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. 
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§ 3º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a 
periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: 
 
I - se tornou insuficiente ou excessiva; 
 
II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação 
ou justa causa para o descumprimento. 
 
§ 4º A multa periódica incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a 
tiver cominado.  
 
§ 5º O valor da multa será devido ao exequente 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. 
 
§ 6º Sendo o valor da obrigação inestimável, deverá o juiz estabelecer o 
montante que será devido ao autor, incidindo a regra do § 5º no que diz 
respeito à parte excedente. 
 
§ 7º 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.  
 
 
Art. 523. Não cumprida a obrigação de entregar coisa no prazo 
estabelecido na sentença, será expedida em favor do credor mandado de 
busca e apreensão ou de imissão na posse, conforme se tratar de coisa 
móvel ou imóvel. 
 
Parágrafo único. Aplicam-se à ação prevista neste artigo, no que couber, 
as disposições sobre o cumprimento de obrigação de fazer e não fazer.83  

 

 
Fácil observar que o projeto do novo Código de processo Civil trata da multa 

coercitiva de forma muito mais completa que o atual diploma, reservando um artigo e 

seus sete parágrafos para disciplinar a sua aplicação, resolvendo, em parte, 

algumas das questões polêmicas tratadas no capítulo anterior e que agora são 

constituídas em objeto de análise. 

 

Fica mantida a multa para o cumprimento das obrigações de fazer, não 

fazer e dar (entregar coisa), frustrando alguns, como Guilherme Rizzo Amaral que 

defendiam a inserção da multa coercitiva para as obrigações de pagar quantia.84 

 

                                                 
83 Inteiro teor do texto dos artigos 521, 522 e 523, conforme disposto no substitutivo do Senado, 
emenda n. 1, do projeto de lei 166/2010 (novo código de processo civil).   
84 Artigo de Guilherme Rizzo Amaral publicado no site 
http://www.veirano.com.br/veirano/Portals/0/As%20astreintes%20e%20o%20novo%20C%C3%B3digo
%20de%20Processo%20Civil.pdf. 
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Doravante passa-se a análise, na ordem em que estavam dispostos no 

capítulo anterior, dos principais pontos polêmicos da multa e se tais questões são ou 

não enfrentadas pelo projeto, que está em discussão no Congresso Nacional.  

 
  
 
4.1 MOMENTO A PARTIR DO QUAL A MULTA SERIA EXÍGIVEL.  

 
 

Vê-se que o projeto buscou solução para as divergências relativas ao 

momento que pode ser exigida a multa, bem como se seriam devidas ou não se o 

seu beneficiário não tivesse sucesso na demanda (sentença favorável).  

  

O texto do parágrafo primeiro do artigo 522 do projeto do novo código de 

processo civil torna exigível a dívida a partir do momento de sua incidência, 

salientando que a execução é provisória e os valores se quedarão depositados em 

juízo, até o trânsito em julgado da sentença.  

 

Veja-se o teor do texto: 

    

Art. 522 

§ 1º 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 de admissão contra 
decisão denegatória de seguimento de recurso especial ou extraordinário. 

 

Apesar de não estar expresso no texto, resta evidente que, como foi 

condicionado o levantamento dos valores apenas após a coisa julgada, somente 

aquele que obtiver sucesso na demanda principal, poderá perceber o resultado da 

multa coercitiva.  

 

A comissão de juristas deixou de lado as orientações de Guerra85, 

Arenhart86, Spadoni87 e Bedaque88, para adotar uma posição mista, possibilitando a 

                                                 
85 GUERRA, Marcelo Lima, Execução Indireta, p. 207 
86 ARENHART, Sérgio, Perfis da Tutela Inibitória Coletiva, pgs. 354 e 355 
87 SPADONI, Joaquim Felipe, Tutela Inibitória, pg. 192. 
88 BEDAQUE, José Roberto dos Santos, Tutela Cautelar e Tutela Antecipada, p. 367.  
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exigência da multa desde a verificação do desrespeito à ordem judicial, mas 

impedindo o levantamento dos valores até a solução final.  

 

Veja-se que apesar de o texto expressar ser a execução provisória, não se 

prevê o levantamento de quantias, sequer com a apresentação de caução, como é a 

regra do instituto, demonstrando a intenção de se preservar aquele que será 

socorrido pelo direito ao final da ação.  

 

Parece-nos, então, que o pensamento de Talamini foi a adotado pelo 

projeto, permitindo-se a execução provisória, mas com a ressalva de impossibilitar o 

levantamento da multa depositada antes do final da ação.   

 

Há que se frisar também a inovação nas regras de execução provisória, 

distinta da prevista no artigo 475 O do CPC. 

 

É possibilitado ao exeqüente pelo inciso III do referido artigo o levantamento 

das quantias executadas, mediante a apresentação de caução idônea. A referida 

regra repete-se no projeto do novo código de processo civil, no capítulo que trata do 

cumprimento provisória da sentença que condena ao pagamento de quantia certa, 

conforme disposto no artigo 504, inciso IV.  

 

Segue o texto atual, idêntico ao texto do projeto do novo CPC.  

 

Art. 475 - O do CPC. 
III - O levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que 
importem alienação de propriedade ou dos quais possa resultar grave dano 
ao executado dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano 
pelo juiz e prestada nos próprios autos. 

 

Ou seja, apesar de se permitir a execução provisória o texto do projeto 

impossibilitará o levantamento dos valores depositados pelo devedor, até o final 

trânsito em julgado da sentença mérito ou na pendência de agravo de admissão 

contra decisão denegatória de seguimento de recurso especial ou extraordinário. 

 

A solução parece ser bastante eficaz no que concerne a ameaça exercida 

pela multa. O ordenado que descumprir a decisão judicial poderá ser, desde logo 
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atacado em seu patrimônio, afastando o receio esboçado por muitos doutrinadores 

de que a execução apenas futura retirava o caráter coercitivo da multa.  

 
O devedor se verá obrigado a cumprir a determinação judicial sob pena de 

privação imediata de seus bens, mas a perda efetiva somente se consumará se, ao 

final do processo, a jurisdição concluir que o seu oponente possui o direito pleiteado 

na ação.  

 

Não se perde a sua função intimidadora da multa, se mantendo posição 

defendida por Lucon89, e afasta a preocupação esboçada por Marinoni90, conforme 

texto a seguir colacionado. 

 
 
“... é completamente irracional admitir-se que o autor possa ser beneficiado 
quando a próprio jurisdição chega à conclusão de que ele não possui o 
direito que afirmou estar presente ao executada (provisoriamente) a 
sentença ou a tutela antecipatória. Se o processo não pode prejudicar o 
autor que tem razão, é ilógico imaginar que o processo possa beneficiar o 
autor que não tem qualquer razão, apenas por que o réu deixou de adimplir  
uma ordem do Estado-juiz”.  

 
 
 

Resta evidente que a Comissão de Juristas não seguiu a linha defendida 

por Arenhart91, de comparar a multa do artigo 461 do CPC, com o contempt of court 

americano. Conforme já esboçado no capítulo próprio, o entendimento deste autor é 

o de que o mero desrespeito a ordem judicial, independentemente do provimento 

final da ação, já justificaria a aplicação e exigibilidade da multa, pouco importando o 

resultado final da demanda, uma vez que o que interessa é fazer valer as ordens 

judiciais. 

 

                                                 
89

 se a demanda for julgada improcedente, transitando materialmente em julgado a decisão, a multa 
eventualmente paga por força da tutela antecipada no inicio concedida, deve ser restituída por força 
da responsabilidade objetiva, sob pena de enriquecimento sem causa. Inexistindo ainda no sistema 
jurídico brasileiro o contempt of court e sendo a multa destinada à parte na revertida ao estado, 
parece certo que o valor eventualmente despendido a título de multa deva retornar ao patrimônio do 
demandado, sendo uma conseqüência natural da sentença ou acórdão de mérito no qual se decretou 
a improcedência do pedido deduzido na petição inicial. (LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Eficácia 
das decisões e execução provisória. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2000. 
90

 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela Inibitória : individual e coletiva. 2ª. ed, São Paulo: Ed. Revista 
dos Tribunais, 2000, p. 181-182.   
91

 Artigo publicado recentemente em sítio da internet, demonstra o pensamento do jurista   
http://ufpr.academia.edu/SergioCruzArenhart/Papers/143280/A_DOUTRINA_BRASILEIRA_DA_MULT
A_COERCITIVA_TRES_QUESTOES_AINDA_POLEMICAS. 
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Entendem também haver distinção entre a multa coercitiva do artigo 461 e o 

contempt of court, Medina92 e Didie93, bem como o Ministro do STJ, Sidnei Beneti 

que no REsp 940309/MT, DJe 25/05/2010, expressou que a multa coercitiva é uma 

tímida modalidade brasileira do contempt of court.  

 

A posição adotada pela Comissão e seguida pelo Senado demonstra a 

razoabilidade que deve ser buscada na aplicação da multa, uma vez que impede 

que a parte que não possui o direito que foi o objetivo principal do nascimento do 

processo seja, de certa forma,  beneficiada ao receber o produto da multa diária sem 

possuir qualquer razão na demanda principal. 

 

Se aprovado o projeto com esta redação, resolvido plenamente estará o 

atual dissídio da jurisprudência e doutrina quanto ao momento que pode ser exigida 

a multa coercitiva, uma vez que haverá texto expresso de lei, sem lacunas, tratando 

da questão.  

 

 

 4.2 DO DESTINATÁRIO DA MULTA PERIÓDICA.  

 

Demonstrado anteriormente que a maior controvérsia e discussão sobre a 

multa coercitiva no direito brasileiro referem-se à destinação do valor arrecadado, o 

tema não foi olvidado pela Comissão de Juristas encarregada da elaboração do 

texto do novo código de processo civil, nem pelo Senado, que introduziu modificação 

no texto originário apresentado, como se passa a expor.  

 

O texto atualmente em discussão no Congresso Nacional, já alterado pelo 

Senado Federal, tem o seguinte teor.  

 
§ 5º O valor da multa será devido ao exequente 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. 

 
                                                 
92

 MEDINA, José Miguel Garcia, Código de Processo Civil Comentado com remissões e notas 
comparativas ao projeto do novo CPC. São Paulo, RT, 2011, pg, 404 -405).  
93

 DIDIE Jr, Fredie,  Curso de Direito Processual Civil, Execução, Vol. V, Ed. Podium, 2009. pg. 447).  
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Tal qual a solução adotada para o primeiro problema apresentado, os 

confeccionadores do texto do projeto optaram por um sistema misto, no qual haverá 

a divisão do acumulado da multa entre a parte e o Estado.    

 
Apesar de no projeto não haver preceito expresso como no diploma 

processual atual, é uníssono o entendimento de que a multa coercitiva não se 

confunde com a indenização ou a obrigação requerida pela parte, e se mostra 

evidente que o quinhão da multa que será revertida à parte, se dará 

independentemente da indenização ou da obrigatoriedade do cumprimento da 

obrigação pelo ordenado.  

 

E assim não poderia ser diferente, porque apesar de não estar expresso 

literalmente no texto da lei, não se poderá imaginar que o pagamento da multa que 

será destinado ao credor da obrigação descumprida, sirva para eximir o devedor de 

cumprir a obrigação contraída ou a ordem do Estado Juiz.  

 

 Percebe-se que os juristas brasileiros responsáveis pela elaboração do 

texto do novo CPC buscaram a resposta para a polêmica da destinação da multa no 

direito português, que em seu Código Civil, assim disciplina o que lá se denomina 

sanção pecuniária compulsória.  

 
ARTIGO 829º-A (Sanção pecuniária compulsória) 
 
1. Nas obrigações de prestação de facto infungível, positivo ou negativo, 
salvo nas que exigem especiais qualidades científicas ou artísticas do 
obrigado, o tribunal deve, a requerimento do credor, condenar o devedor ao 
pagamento de uma quantia pecuniária por cada dia de atraso no 
cumprimento ou por cada infração, conforme for mais conveniente às 
circunstâncias do caso. 
2. A sanção pecuniária compulsória prevista no número anterior será fixada 
segundo critérios de razoabilidade, sem prejuízo da indenização a que 
houver lugar. 
3. O montante da sanção pecuniária compulsória destina-se, em 
partes iguais, ao credor e ao Estado.  

 

 

Frise-se que há uma leve diferença na destinação da multa lusitana com o 

que está previsto no projeto do novo código de processo civil brasileiro. Enquanto no 

direito português o acumulado da multa será repartido pela metade entre Estado e a 
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parte, no texto do projeto nacional a previsão é a de reverter a multa até o limite da 

obrigação à parte, e o que exceder será destinado ao Estado.  

 

A opção é inovadora, mas destoa do que foi propagado no capítulo que 

aponta as polêmicas sobre o tema. 

 

Não há lógica na técnica processual adotada pela comissão e que a 

exemplo do direito lusitano dá uma natureza mista ao instituto, que serve como 

coerção e mesmo sem ter qualquer natureza indenizatória reverte parte do produto 

da multa à parte.  

 
Certamente a tradição brasileira de se reverter o produto das multas à outra 

parte contada por MOACIR AMARAL SANTOS94, acostumou o jurista brasileiro a 

assim agir e também habituou àqueles que desenvolvem sua profissão e tem como 

renda, quinhão dos valores auferidos pelas partes.    

 
Mesmo na França, que atualmente já firmou posição de que as astreintes 

possuem natureza coercitiva, as tentativas de se alterar o texto da lei e destinar o 

produto da multa ao Estado fracassaram, em face da tradição de sempre se destinar 

o valor acumulado ao Autor.95  

 

Não se pode olvidar que a multa revertida à parte tem percentual transferido 

aos patronos que atuam nos processos e firmam contrato de honorários com seus 

clientes, não podendo se descartar a influência de órgãos representativos de classe 

para a manutenção, ao menos de parte da multa, às partes.    

                                                 
94

 SANTOS, Moacyr Amaral, Ações cominatória no direito Brasileiro. 5ª. edição, São Paulo. Max 
Lemonada, 1973, p. 113). O Código de Processo civil e Comercial para o Distrito Federal, inspirado 
no código fluminense de 1912, instituiu ações de preceito cominatória, nas quais o descumprimento 
de alguma obrigação de fazer ou não fazer submetia o réu ao pagamento de pena estipulada no 
contrato ou pedida pelo autor (art. 526). A pena estipulada no contrato, evidentemente, reverter-se-ia 
à parte contratante, o mesmo ocorrendo, por vida de conseqüência, com a pena aplicada em juízo.   
95

 “Revela notar que, por iniciativa de Foyer e Mazeaud, foi incluída, no projeto de lei que veio a se 
tornar a Lei 72-626 de 1972, uma disposição determinando que o do valor da astreinte liquidada fosse 
atribuído metade ao Tesouro Público e metade à parte que obteve a condenação não cumprida. Tal 
dispositivo, foi, todavia, rejeitado pelo Senado. Nova tentativa foi feita para remediar tal situação, por 
ocasião dos trabalhos preparatória da Lei de 1991. De fato, o art. 36, alínea 2, do Projeto 888, que 
veio a se tornar a Lei 91-650 de 1991, dispunha: ‘ O juiz pode decidir que uma parte da astreinte não 
seja destinada o credor. Essa parte reverterá ao fundo nacional de ação social’. Essa disposição foi, 
porém, maus uma vez rejeitada pelo Senado, ficando estabelecido, definitivamente, que o valor 
arrecadado com a execução da astreinte de ver entregue ao próprio credor da condenação principal” 
Trecho retirado da obra de GUERRA, Marcelo Lima. Execução Indireta, RT, p. 123/124.  
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Como a multa tem natureza coercitiva e é uma medida de direito público, 

que busca dar efetividade às ordens judiciais, não se observa qualquer fundamento 

lógico jurídico para justificar a destinação de parte da multa à parte. 

 

Outro ponto a ser analisado é a imposição da multa coercitiva ao Estado, e 

a sua destinação, uma vez que não faria sentido algum reverter parte da multa ao 

órgão púbico, quanto fosse ele mesmo o ordenado.  

 

Assim está disposto no projeto.  

 

§ 7º 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.  

 

Inicialmente insta frisar que houve mudança no substitutivo apresentado 

pelo Senado, uma vez que no texto original da comissão de juristas assim estava 

disposto.  

 
 

§ 7º O disposto no §5º é inaplicável quando o devedor for a Fazenda 
Pública, hipótese em que a multa será integralmente devida ao credor. 96 

 
 

O texto original destinava o montante integral da multa ao credor da 

obrigação descumprida, nos casos em que fosse devedora a Fazenda Pública, mas 

sua redação foi alterada pelo Senado, passando a reverter o excedente da 

obrigação às instituições de caridade.   

 

É importante lembrar que apesar de já ser pacífico o entendimento de que é 

cabível a aplicação da multa contra o Estado, ainda havia pequena discussão sobre 

o tema97, e agora o texto da lei é expresso não podendo mais sequer se suscitar 

esta dúvida. 

 

                                                 
96

 Anteprojeto do novo código de processo civil. Texto original da Comissão de Juristas instituído pelo 
ato do Presidente do Senado Federal n. 379, de 2009, destinada a elaborar anteprojeto de novo 
código de Processo Civil. 
97

 MEDINA, José Miguel Garcia, Código de Processo Civil Comentado com remissões e notas 
comparativas ao projeto do novo CPC. São Paulo, RT, 2011, pg, 402-403). 
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A solução encontrada pelo Senado de destinar o excedente da multa a 

instituição de caridade, quando o devedor for a própria Fazenda Pública, retirará a 

tão criticada possibilidade de haver enriquecimento indevido do particular, que era 

um dos pontos mais difíceis para a aplicação da multa, uma vez que no sistema 

atual deve o juiz impor multa capaz de compelir o devedor a cumprir a decisão e 

zelar para não haver o enriquecimento ilícito da parte.  

 

Embora parte da multa ainda seja revertida à parte, mostra-se evidente que 

a limitação da destinação da multa evitará o enriquecimento indevido, facilitando o 

alcance do equilíbrio na aplicação da medida e o montante a ser destinado ao credor 

da obrigação descumprida será sempre o desta e, apesar de estar recebendo 

valores pelos quais em nada contribuiu, estes jamais alcançarão um valor que se 

possa considerar exorbitante, dado às características da obrigação primitiva.  

 

Há ainda que se destacar que certo grau de subjetividade restou ao juiz 

para decidir o quinhão da multa que será destinado á parte, quando o valor da 

obrigação for inestimável.  

 

Segue o texto do § 6º. 

 
§ 6º Sendo o valor da obrigação inestimável, deverá o juiz estabelecer o 
montante que será devido ao autor, incidindo a regra do § 5º no que diz 
respeito à parte excedente. 

 
 

Deverá, portanto, o juiz discricionariamente, dentro de critério de 

razoabilidade, estabelecer um teto para a multa que será destinada à parte que, uma 

vez atingido, fará que todo o excedente seja destinado ao Estado.  

 
Pela disposição do texto poderá se questionar se será possível o Estado 

recorrer da decisão do Juiz que fixa os valores destinados à parte quando for 

inestimável o valor da obrigação.  

 

Parece possível que vez ou outra poderá o Estado insurgir-se contra a 

decisão que fixa o limite a ser recebido pela parte, se não forem obedecidos estes 

critérios subjetivos de razoabilidade. Sendo o Estado, o credor do excedente, em 
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caso de interposição de recurso, quem será intimado para a apresentação de contra 

razões será a própria parte, que buscará sempre alcançar um maior valor a este 

título. 

 
Surgirá um litígio dentro do processo entre os credores da multa para se 

decidir qual quinhão cada um receberá, gerando novo tumulto processual. 

 

Posta estas considerações verifica-se que a questão não foi solucionada a 

contento, porque não observa lógica técnica processual na divisão do valor da multa, 

mostrando-se muito mais razoável a destinação integral do valor da multa ao 

Estado, conforme posição defendida por inúmeros doutrinadores citados.  

 

 

4.3 DO SUJEITO PASSIVO DA MULTA COERCITIVA.  

 
 
Exposto foi no capítulo anterior que há divergência doutrinária e 

jurisprudência sobre quem pode ser o sujeito passivo da multa.  

 

O texto legal vigente é expresso ao afirmar que a multa pode ser imposta ao 

réu, com se vê. 

 
§ 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. (Acrescentado pela L-008.952-1994) 

 
Apesar de não haver lacuna, ou imprecisão da norma, passou a se discutir 

se seria possível então a imposição da multa ao Autor ou terceiro, que poderia sofrer 

ordem do juiz durante o processo.  

 

A discussão ganhou maior relevância no ano de 2002, ao se inserir ao artigo 

461 o § 5º, que assim dispõe.  

 
§ 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.  
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Nota-se que não há no § 5º menção ao réu para a aplicação das medidas 

necessárias, inclusive a multa.  

 

Guilherme Rizzo Amaral98 sustenta que em face de haver a disposição 

expressa de que a multa deve ser aplica sobre o réu, não se pode dar ao texto 

interpretação ampliativa, sendo então, cabível a multa somente na pessoa do réu. 

Sequer a inclusão do § 5º, não traria hipótese para imaginar sua aplicação contra o 

autor.99  

 

 

A tese, muito bem defendida por Amaral, perde parte de sua fundamentação 

ao se analisar o artigo da multa coercitiva exposto no projeto de lei do novo Código 

de Processo Civil.  

 
Art. 522. A multa periódica imposta ao devedor independe de pedido do 
credor e poderá se dar em liminar, na sentença ou na execução, desde que 
seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo 
razoável para o cumprimento do preceito. 

 
 
Não tratando mais o texto de lei expressamente da palavra réu, mas sim 

agora do devedor, parece demonstrar que será impossível a imposição de multa a 

pessoa distinta daquela que ocupa posição no pólo passivo da ação.  

 

O termo devedor refere-se não mais a parte passiva da relação processual, 

mas sim ao obrigado a cumprir a obrigação imposta pelo Juiz, podendo ele ser o 

Autor, réu ou o terceiro. 

 

Prevalece no projeto o entendimento defendido por Spadoni, que assim 

leciona. 

 
Referimo-nos à parte contrária, e não apenas ao autor, porque entendemos 
que qualquer uma das partes, inclusive o autor, pode ser, no curso do 
processo, submetida a uma ordem judicial, tendo o dever de seu 
cumprimento incondicionado100.  

                                                 
98 AMARAL, Guilherme Rizzo. As astreintes e o Processo Civil brasileiro: multa do artigo 461 do CPC 
e outras. Porto Alegre: Ed. Livraria do Advogado, 2004, pg. 101. 
99 Idem 
100 SPADONI, Joaquim Felipe. A multa na atuação das ordens judiciais. – Processo de Execução. 
Coord. Sérgio Shimura. RT. 2001, pg. 504.  
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Para não haver contradição entre a tese aqui esposada, uma vez que já foi 

defendido anteriormente que a multa não recebe o mesmo tratamento do contempt 

of court pela lei brasileira, vale novamente destacar o entendimento de Fredie Didie 

Jr.  

 
Efetivamente a multa coercitiva não se confunde com a multa punitiva por 
contempt of court.. ... Ainda assim, porém parece-nos possível que as 
astreintes sejam impostas ao autor, para cumprimento de ordem judicial, 
sem que isso se confunda com a multa imposta ao contemnor. 

101
 

 

 

Não haveria razão para a Comissão de Juristas substituir os termos, 

incluindo agora a palavra “DEVEDOR” se não entendesse pela aplicação da multa 

em pessoa distinta do réu.   

 

Parece então, correta a interpretação do jurista baiano, acima citado e a 

seguir colacionado, ao entender que além do Autor, também pode ser imposta a 

multa ao terceiro. 

 
Se a multa é uma técnica de efetivação da tutela jurisdicional e se o 
magistrado tem autorização legal (calcada num direito fundamental 
constitucionalmente assegurado) para impor qualquer medida que se 
mostre necessária à obtenção da tutela específica ou do resultado prático 
equivalente ao adimplemento (art. 461 § 5º, CPC), decerto que a imposição 
de multa a terceiro não pode ser excluída, a priori, do rol de providência 
que podem ser adotadas pelo juiz.  
 
Não se diga que, com isso, se está confundindo a multa coercitiva com a 
punição por contempt of court. Bem se sabe que têm elas caráter distinto... 
– Se a multa é prevista no provimento judicial com o objetivo de obter o 
cumprimento do comando decisório, inegável é o seu caráter coercitivo. 
Por isso mesmo, acaso descumprida a obrigação principal, nada impede 
que a esse terceiro se imponha, além da multa (que visa a forçar o 
cumprimento), a sanção por prática de ato atentatório à dignidade da 
justiça (que visa a punir a desobediência já praticada)102.  

    

 

 Certo é que o fato de o texto do projeto do código não expressar autor e 

terceiro, trará resistência daqueles que pensam em sentido contrário, demonstrando 

assim que persistirá a controvérsia com relação ao tema.  

 
                                                 
101

 DIDIE Jr, Fredie,  Curso de Direito Processual Civil, Execução, Vol. V, Ed. Podium, 2009. pg. 446 
102

 DIDIE Jr, Fredie, Curso de Direito Processual Civil, Execução, Vol. V, Ed. Podium, 2009. pg. 447 
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 Vale frisar ainda que não há nenhuma novidade no texto do projeto no que 

tange a aplicação da multa sobre terceiro e pessoa física dirigente de pessoa 

jurídica de direito público. 

 

Como dito no capítulo anterior, o tema é rico em discussão não havendo 

posição pacífica ainda na jurisprudência.   

 
 
 
 
4.4 DA MODIFICAÇÃO RETROATIVA DA MULTA COERCITIVA.  
 
 

Dos quatro problemas expostos no presente trabalho, verifica-se que 

também cuidou o projeto de buscar solução para a derradeira controvérsia ora 

aventada.  

 
Somente há na legislação vigente autorização para se alterar o valor da 

multa, não havendo texto expresso sobre a possibilidade de esta modificação ser 

retroativa sobre o período no qual já incidiu o valor. Ou seja, a questão posta e 

discutida era a possibilidade de o juiz alterar o valor acumulado da multa.   

 

Note-se a disciplina atual sobre a matéria.  
 
 

§ 6º O juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, 
caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. 

   
 

 
O texto apresentado no projeto do novo código de processo civil traz 

relevante modificação sobre o ponto ora abordado.  

 

Aprovado o texto do projeto sem novas alterações, haverá previsão 

expressa na norma legal de que a o juiz somente poderá alterar o valor e a 

periodicidade da “multa vincenda”.  

 
Leia-se o texto.  

 
 
§ 3º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a 
periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: 
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I - se tornou insuficiente ou excessiva; 
 
II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação 
ou justa causa para o descumprimento. 

 
 
Parece que o texto legal não permitirá interpretação de que a modificação 

poderá ser retroativa. Ao utilizar a expressão vincenda, pode-se concluir que a 

vencida, aquela que já incidiu, não pode ser revista ou pelo Juiz, ou sequer, 

excluída.   

 
A posição adotada, sem dúvida, trará efetividade às decisões judiciais.   

 

Fartos são os exemplos de grandes empresas que ao invés de cumprir as 

decisões judiciais, apostam muito mais em revertê-las, mediante pedidos e recursos 

judiciais, e quase sempre com sucesso.  

 

Vê-se  que restará resolvido o problema do enriquecimento indevido por 

pela parte, com a destinação do excedente da obrigação ao Estado não haverá mais 

o fundamento geralmente utilizado de que a multa ao atingir valores astronômicos 

estaria beneficiando aquele  que nada contribui para tanto.  

 

Parece-nos correta a interpretação dada no julgamento citado às fls. 49 pelo 

qual entende a relatora que se o valor final é alto, tal fato somente ocorreu em 

decorrência da alta resistência imposta pelo ordenado. 

 

Há tradição de tolerância no direito brasileiro no tocante a exigibilidade do 

valor da multa, o que certamente faz com que as decisões judiciais sejam 

frequentemente desrespeitadas. Este modelo poderia ser modificado pela atuação 

mais rigorosa dos juízes e Tribunais, o que não se observa na prática jurídica. 

 

A inclusão deste novo dispositivo no ordenamento legal, expressando a 

impossibilidade aos ordenados de se rever a multa já vencida, fará com que todos 

se preocupem em atender aos comandos judiciais, uma vez que não será mais 

possível a diminuição da multa que já incidiu.   

 



                                                                                                                                                    77 

 

E não se diga que as grandes empresas por vezes são desorganizadas, fato 

este que aproveita aqueles que contra elas litigam. Somente assim o são pelo fato 

de saber que podem reverter as multas judiciais que lhe são impostas por 

descumprimento da ordem. No nosso sistema econômico basta se penalizar o 

descumpridor da ordem judicial em sua esfera patrimonial que certamente haverá 

reformulação de seu organização interna para que tais fatos dificilmente se repitam, 

o que não ocorre nos dias de hoje.  
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CONCLUSÃO. 
 

 

Sendo uma das principais preocupações do direito atual, a busca da tutela 

efetiva, a multa coercitiva é uma perfeita munição que se entrega ao Poder 

Judiciário para coagir o ordenado a cumprir as determinações judiciais de fazer, não 

fazer ou dar.  

 

Apesar das incertezas atuais no que tange a sua aplicação, em face da 

insuficiência de texto legal, é a multa o instrumento mais utilizado quando se busca 

coercitivamente que o ordenado realize por si próprio a obrigação. 

 

Deve, portanto o processo avançar nestas técnicas de coerção buscando 

tornar cada vez mais eficiente os meios de busca da tutela efetiva, fato este que se 

mostra evidente diante da posição da Comissão de Juristas incumbida de elaborar o 

texto do projeto de lei no novo código de processo civil brasileiro.  

 

De fato o texto confeccionado buscou abordar os aspectos mais polêmicos 

da multa coercitiva, preenchendo com texto expresso as lacunas hoje existentes.  

 

Grandes temas que fomentam o debate simplesmente deixarão de existir se 

promulgada a nova lei nos termos do texto atual do projeto de lei, citando-se como 

exemplo o momento da exigibilidade da lei, e ainda o fato de estar ou não vinculada 

a multa ao direito pleiteado na ação.  

 

Mas outros calorosos debates persistirão, uma vez que não houve o 

exaurimento dos aspectos polêmicos, em texto expresso, restando a doutrina e a 

jurisprudência muito trabalho para fixar alguns limites que deverão ser impostos ao 

instituto, como a possibilidade de se impor a multa coercitiva à pessoa física 

responsável pelo cumprimento do ato, quando a parte ordenada for pessoa jurídica 

de direito público. 
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Cumpre ainda apontar que conforme artigo 1000103 do projeto do novo 

Código de Processo Civil, a nova lei ao entrar em vigor atingirá todos os processos 

em andamento, o que fatalmente atingirá a esfera patrimonial de muitos indivíduos, 

tendo em vista que é entendimento atual que a destinação do multa é a parte, e o do 

futuro diploma é uma divisão entre parte e Estado.    

 

É cediço que em um sistema jurídico que busca codificar todas as situações 

concretas antecipadamente jamais conseguirá evitar situações controversas, em 

face da dinamicidade das relações humanas, e da estaticidade da lei previamente 

escrita. 

 

De qualquer banda o texto do projeto do novo código de processo civil que 

trata da multa coercitiva, apesar de não se dirimir todas as polêmicas apontadas 

neste trabalho, avança e moderniza este instituto em muitos aspectos, podendo-se 

destacar a destinação de parte do seu valor acumulado para o Estado, possibilitando 

que os juízes a apliquem com mais rigor na tentativa de coagir o ordenado a cumprir 

a obrigação, sem ter o receio de estarem causando o enriquecimento indevido de 

alguma das partes. 

 

 Estando o projeto do novo Código de Processo Civil ainda em discussão no 

Congresso Nacional, poderão ainda ocorrer alterações nas propostas que foram 

analisadas neste opúsculo, mas, de qualquer forma percebe-se a sensibilidade da 

Comissão de Juristas encarregada do anteprojeto de lei do novo CPC, para um 

melhor regramento do instituto da multa coercitiva, tão importante para o alcance da 

tutela específica nos processos. 
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 Art. 1000 do projeto do novo CPC. - Ao entrar em vigor este Código, suas disposições se 
aplicarão desde logo aos processos pendentes, ficando revogado o Código de Processo Civil 
instituído pela Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973. 
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