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_ Severino retirante, 
deixe agora que lhe diga: 
eu não sei bem a resposta 
da pergunta que fazia, 
se não vale mais saltar 
fora da ponte e da vida; 
nem conheço essa resposta, 
se quer mesmo que lhe diga; 
é difícil defender, 
só com palavras, a vida, 
ainda mais quando ela é 
esta que vê, severina; 
mas se responder não pude 
à pergunta que fazia, 
ela, a vida, a respondeu 
com sua presença viva.

E não há melhor resposta 
que o espetáculo da vida: 
vê-la desfiar seu fio, 
que também se chama vida, 
ver a fábrica que ela mesma, 
teimosamente, se fabrica, 
vê-la brotar como há pouco 
em nova vida explodida; 
mesmo quando é assim pequena 
a explosão, como a ocorrida; 
mesmo quando é uma explosão 
como a de há pouco, franzina; 
mesmo quando é a explosão 
de uma vida severina.

João Cabral de Melo Neto. Morte e vida severina. p. 60.
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RESUMO

(Re)pensar o processo de execução exige, antes de tudo, um necessário 
reconhecimento da opção do legislador em renegá-lo a um plano, senão inferior, pelo 
menos secundário em relação aos demais que compõem o código de processo civil. 
Quando a espécie executiva em análise é a por quantia certa contra devedor solvente 
(execução de créditos), essa percepção aflora com muito mais nitidez. O presente 
trabalho tem, justamente, essa preocupação. Ao mesmo tempo que procura descortinar 
a verdadeira face da jurisdição, que não só a simplória “missão” de dizer o direito ao 
caso concreto, procura encontrar meios para dar concretude às decisões judiciais que 
condenam o Réu/de vedor ao pagamento de soma, resgatando sua importância para a 
tutela dos direitos. Com base neste desiderato, procurou-se, a partir de um relato sobre 
a formação do Estado Moderno enquanto monopolizador da administração da justiça, 
desenvolver um raciocínio capaz de enaltecer a jurisdição como dever estatal e voltada 
para a consecução de um processo civil de resultados, entendido como aquele capaz de 
entregar à parte o seu direito material violado e devidamente reconhecido pelo poder 
judiciário, em tempo razoável. Partindo-se de estudos desenvolvidos, principalmente, 
acerca da execução da obrigação de fazer e não fazer, buscou-se apontar também, a 
necessidade de aparelhar a execução por créditos de mecanismos processuais eficazes 
e aptos a realizarem, no mundo dos fatos, o direito do credor. Sempre tendo como 
escopo que a verdadeira efetividade do processo é alcançada com a pronta entrega do 
bem da vida à parte, vislumbrou-se a necessidade de reconhecer maiores poderes ao 
juiz, fornecendo-lhe a possibilidade de, mesmo na seara executiva por créditos, 
ordenar ao Réu/devedor o cumprimento da obrigação (pagamento ao credor), sob pena 
de multa por dia de atraso. Tendo como suporte as medidas executivas utilizadas pelo 
direito inglês, mas, sem olvidar a realidade nacional, inovou-se, dentro da perspectiva 
da efetividade prometida, inclusive, em nível constitucional, com a fecunda 
possibilidade de se fomentar o órgão judiciário de “força” suficiente para compelir o 
obrigado a cumprir a decisão. O objetivo, pois, é fazer com que o devedor escolna pelo 
cumprimento da obrigação pecuniária não só por espontaneidade, mas por ser a melhor 
“opção”. Para isso, discutiu-se a atividade desenvolvida pelos sujeitos da relação 
jurídica de direito processual e conclui-se que toda incumbência pela efetividade da 
execução recaia em maior grau, ou até mesmo na sua totalidade, sobre o Autor/credor. 
O Estado mantinha-se, não obstante a promessa de entrega da prestação jurisdicional, 
numa posição mansa e pacífica na assistência de uma luta desigual em que o titular do 
direito reconhecido judicialmente (sentença transitada em julgado) era a todo instante 
levado a engodo, sem que o responsável/obrigado sofresse qualquer espécie de sanção. 
Nesse diapasão, projetou-se uma maior participação por parte do Estado-juiz, já que 
devedor da tutela jurisdicional, culminada em sansão ao Réu/devedor em resposta ao 
desprezo que empregara à execução. Concluiu-se, então que: a) há a possibilidade da 
imposição da multa pecuniária como forma de resgatar o prestígio da decisão judicial; 
b) a ausência de patrimônio toma a execução insolúvel, pois a multa ou até mesmo a 
prisão, seria ineficaz e; c) nos casos de “riqueza aparente”, sem que o Réu/devedor 
consiga esclarecer a flagrante contradição existente entre a “ausência” de patrimônio e 
a condição social ostentada e, se devidamente advertido a indicar bens passíveis de 
constrição judicial, mantiver-se indiferente, poder-se-ia cogitar na restrição da sua 
liberdade como forma de inibir o desrespeito ao poder legalmente instituído.
Palavras-chave: Estado; Jurisdição; Execução; Efetividade; Coerção.
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ABSTRACT

[Rethinking the enforcement process demands, beforehand, a necessary recognizing 
of the legislator’s option in keeping it on a platform, if not inferior, at least secondary 
when relating to the others belonged to de civil procedure code. When we are talking 
about enforcement of earnings this perception becomes much more clear. That’s 
exactly the aim of the present work. At the same time that it tries to uncover the real 
face of the jurisdiction, showing that it is not only a simple mission of saying the law 
in face of the real facts, it tries to find ways to accomplish the judicial decisions that 
obligates the debtor to pay a amount of money, rescuing the importance of this right. 
Based on this, we tried, from the idea of the formation of the Modem State as having 
the monopoly of the justice administration, to develop a rationale able to enhance the 
jurisdiction as a state obligation facing the accomplishment of a civil procedure law of 
results, understood as the one able to give the part his material law violated and 
recognized by the judiciary in a reasonable time. Beginning from studies developed, 
mainly about the enforcement of the obligation of doing or not doing, we tried to point 
out, too, the necessity of giving the enforcement for credits efficient procedure 
mechanisms, able to realize, in the world of facts, the creditor rights. Always having in 
mind that the real procedure effectiveness is reached with handling in time the life 
goods, we saw the necessity to recognize the need to give more power to the judge 
giving him the possibility to, even in the credits enforcement, order the debtor to 
accomplish the obligation (paying the creditor), under the sanction of fee per late day. 
Under the support of the enforcement measures used by the British Law, but, without 
forgetting the Brazilian reality, the essay renewed, from the perspective of the 
promised effectiveness, even at the constitutional level, the fecund possibility to 
foment the judiciary of sufficient power to compel the debtor to accomplish the 
decision. The aim, though, is to make the debtor to choose for the accomplishment of 
the pecuniary obligation not only for spontaneity, but for being the better ‘option’. In 
order to get to this conclusion we discussed the activity developed by the subjects of 
the judicial relation of procedure law and concluded that the obligation of the 
enforcement effectiveness belongs, in a higher degree, or even in its totality, to the 
creditor. The State used to stay, nevertheless the promise to deliver a judicial answer, 
in a pacific and steady position assisting an unfair fight where the owner of a judicially 
recognized right was always forgotten, and at the same time the debtor did not suffer 
any kind of sanction. Thinking on this we project a bigger participation of the State, 
since its the owner of the jurisdictional power, translated in sanction to the debtor in 
answer to the despite employed in the enforcement procedure. We conclude so that: a) 
It is possible to impose the payment of fee to ransom prestige of the judicial decision; 
b) the absence of the debtor assets makes the enforcement impossible once that the 
fine or even the imprisonment would be inefficacious; c) in the cases of apparent 
richness when the debtor is not able to explain the flagrant contradiction between the 
absence of assets and the apparent social condition and, if warned to indicate assets 
able to be seized, shows indifference, it is possible to think in his freedom restriction 
as a form to inhibit the contempt to the Legal Order.
Keywords: State, Jurisdiction, Enforcement, Effectiveness, Coercion.
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1 INTRODUÇÃO

A ciência processual e seu investigador, por muito tempo, foram tomados 

por um truísmo: o do enaltecimento de seu horizonte teórico. Nos dias atuais, todavia, 

o direito processual ainda ressente-se do ônus do desvendamento de sua triste 

realidade, a de que, como instrumento disponibilizado às mãos dos cidadãos, trata-se 

de estrutura racional-jurídica que padece no formalismo e que não realiza seu fim, aqui 

compreendido como efetividade.1

Algumas tentativas de resgate da ciência do processo dessa ordem de coisas - 

mazelas do processo ou, como queiram, misérias -, encontram, em construções 

eloqüentes, uma retórica robusta. Seria ela antídoto, mecanismo conscientizador, 

artefato do pensar apto à transformação de um pensamento arraigado na tradição 

histórica, autoritário, iconizador das formas.

No entendimento de SANTOS,2 algumas construções com as quais se 

divertem os processualistas, tais como a instrumentalidade, exemplificadamente, 

constituem autêntica forma de entretenimento, são ideológicas, portanto. Não 

correspondem assim a mecanismos que possam alterar a natureza asséptica de formas 

apenas disfarçadamente comprometidas com o real. Em seu diagnóstico:

A instrumentalidade do processo, ideologicamente contraposta a suposta materialidade do
direito substantivo, como um meio racional de garanti-lo, visa a fazer uma apologia do

1 Efetividade capaz de entregar à parte o bem da vida buscado em juízo. A simples 
declaração de direito não satisfaz o interessado e, por essa razão, não pode ser considerada prestação 
da tutela jurisdicional. É, em verdade, uma prestação pela metade, enganosa, incompleta.

2 BECKER, L. A.; SANTOS, E. L. da S. Elementos para uma teoria crítica do 
processo. Porto Alegre, 2002. pp. 46-47.
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Estado - e de sua manutenção enquanto tecnocracia - e a reforçar a suposta neutralidade de 
seus agentes - do Judiciário, é claro. Na qualidade de instrumento, ignora-se 
completamente que, na vivência política - e o processo não se exclui dela -, qualquer 
pessoa faz opções que se traduzem na defesa de interesses, sejam eles dos empresários ou 
dos favelados, das indústrias ou dos consumidores, e assim sucessivamente - e o Estado 
não é exceção. Desse modo, a instrumentalidade do processo não passa de publicidade (no 
sentido de marketing do público, sendo que ‘o público’ é inexistente, salvo para bater 
palmas, não sendo por isso nem um pouco respeitado) ou de propaganda política, tanto 
quanto a de Goebbels, que provavelmente acreditava que o Estado nazista era um 
instrumento político neutro como uma tesoura de jardim usada para apagar os bigodes do 
patrão. Fazer raciocínio contrário, ou seja, defender a materialidade do processo em vez de 
seu intrínseco aspecto instrumental (meio de dominação), em nada modifica a situação 
anterior. Serve, quando muito, para enganar o grande público a respeito de uma nova 
configuração de uma antiga ideologia. A ideologia histórico material da supressão dos 
eventuais (ou esporádicos) movimentos sociais e políticos de emancipação das instituições 
arcaicas já comprometidas com o mercado. Ademais, tal posicionamento do direito 
processual oculta o fato de que o direito material, apesar do nome, também é instrumento 
de perpetuação de injustiças e das desigualdades defendidas pelo próprio senso comum, 
sob o manto da legalidade, da formalidade, da igualdade e de outras ingenuidades 
altissonantes.3

Para MARINONI, que de forma mais aguda contribuiu para elucidação dessa 

paradoxal ciência,4 seria na reforma legislativa que a realidade processual superaria

3 Idem, ibidem. pp. 46-47.

4 Ainda para SANTOS, na mesma obra, p. 47: “A cientificidade do processo, assim como a 
do direito tem propósitos mais obscuros. Os sentidos da dominação não residem apenas em sua 
urdidura, em sua trama positivo-legalista, mas também em suas expressões, em seu código 
linguístico.” Nesse sentido, “A instrumentalização do processo surge como necessidade de criar um 
novo tipo de discurso nada científico - já que sua finalidade é conferir o atributo de disciplina nada 
científica a esse ramo da mecânica - e um novo mercado de trabalho para recém-formados se 
especializarem em um novo tipo de linguagem (o jargão da autenticidade, de que fala Adomo, 
Theodor W. La ideologia como linguaje. Madrid: Taurus, 1971) que irá contribuir para a manipulação 
dos leigos, o que é feito, por exemplo, pelos economistas. Qualquer linguagem pseudocientífica, 
inclusive as da robótica, nesse passo, ajuda a preservar nichos de poder, seja do economista, seja do 
processualista, seja do robô.” Compartilha do mesmo entendimento o Professor DOTTI: “... após os 
anos de convivência inócua e irritante com o dialeto economês, a sociedade não pode mais suportar as 
dúvidas e as inquietações fabricadas por uma linguagem tecnicista, rebarbativa e alienante que marca 
um novo código de dominação ideológica: o bacharelês. (...) é preciso, com urgência, estabelecer um 
processo de diálogo eficiente entre os operadores da lei e militantes do foro, por um lado, e os meios 
de comunicação e o povo, de outro, para que os serviços da Justiça não sejam comprometidos pela



parte de suas características negativas, entre elas, a de que a justiça civil é elitista, 

morosa e, por via oblíqua, inefetiva.5

Nas reflexões de SILVA, a idéia de efetividade é indicativa dos sentidos de 

seu esforço teórico. E na extensão de suas contribuições que pode ser colhida denúncia 

segundo a qual o desvio de percurso que o direito pátrio se deu com a filiação às idéias

maldição da linguagem, assim como narram as escrituras a respeito da criação e os tempos primitivos 
do mundo: ‘Por isso se chamou o seu nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda 
a Terra. E dali dispersou por toda a superfície dela (Genesis, 11, 9).’” DOTTI, R. A. A justiça e a 
linguagem cifrada. Folha de Londrina. Londrina, 28 abr. 1997, cad. 1. p. 4. GINZBURG também 
denuncia este ato: “Começou denunciando a opressão dos ricos contra os pobres através do uso de 
uma língua incompreensível como o latim nos tribunais: ‘Na minha opinião, falar latim é uma traição 
aos pobres. Nas discussões os homens pobres não sabem o que se está dizendo e são enganados...’” 
GINZBURG, C. O queijo e os vermes: o cotidiano e as idéias de um moleiro perseguido pela 
inquisição. São Paulo, 1998. p. 51. Ainda, com a mesma preocupação, PUOLI alerta: “A questão do 
diálogo mais exige que os juizes em especial (e, de um modo geral, todos os profissionais da área 
jurídica) tenham uma postura pessoal e principalmente de linguagem menos rebuscada e menos 
formalista para que as partes (notadamente os mais carentes de recursos econômicos e culturais) 
possam deixar de temer a figura do juiz e dos demais operadores da lei (notadamente advogados) e até 
mesmo melhor compreender as razões e o desenvolvimento do processo. (...) É o caso da determinação 
feita pelo Órgão de Cúpula do Poder Judiciário do Estado de São Paulo, exigindo que os juizes de 
primeira instância passassem a usar beca durante a realização das audiências. Com a devida vênia, não 
se consegue compreender de que forma essa determinação pode ter contribuído para o 
engrandecimento do Judiciário ou para o aprimoramento da tutela jurisdicional. E nem se diga que 
medidas desse tipo servem para resguardo da autoridade dos juizes, pois parece certo que muito maior 
consideração e respeito dos jurisdicionados merecerá o Juiz que, independentemente do uso da beca e 
de sua autoridade, estiver procedendo com respeito e isenção em face das partes e de suas alegações, 
ouvindo e dialogando com elas para, a final, conceder uma tutela amparada em critérios de justiça e 
que tenha eficácia material para, num tempo adequado, produzir os resultados similares aos que teriam 
sido verificados na hipótese de o direito material ter sido espontaneamente observado.” PUOLI, J. C. 
B. Os poderes do juiz e as reformas do processo civil. São Paulo, 2002. pp. 51 e 52. 
CAPPELLETTI também evidencia que: “Além dessa declarada desconfiança nos advogados, 
especialmente comum nas classes menos favorecidas, existem outras razões óbvias por que os litígios 
formais são considerados tão pouco atraentes. Procedimentos complicados, formalismo, ambientes que 
intimidam, como o dos tribunais, juizes e advogados, figuras tidas como opressoras, fazem com que o 
litigante se sinta perdido, um prisioneiro num mundo estranho.” CAPPELLETTI, M.; GARTH, B. 
Acesso à justiça. Porto Alegre, 1988. p. 24.

5 São essas as palavras do processualista paranaense: “Em um determinado momento o 
processualista acordou e observou que a Justiça Civil era elitista - porque estava afastada da grande 
maioria da população, que por várias razões evitava de recorrer ao Poder Judiciário - e inefetiva, já que 
não cumpria aquilo que prometia, principalmente em virtude da sua lentidão.” MARINONI, L. G. A 
antecipação da tutela na reforma do processo civil. São Paulo, 1995. p. 12.



liberais européias consubstanciadas na pura aplicação da lei ao caso concreto, o que 

implicou o distanciamento, por conseguinte, do ideário anglo-saxão, plenamente 

comprometido com a eficácia das decisões judiciais.6

Em face desse quadro, dessa realidade que a positividade designa de material 

na medida em que corresponde ao sistema de direitos, os escritos de processualistas 

descompromissados com a realidade (que não seja a positividade dessa ordem jurídica 

devidamente acoplada às instituições pátrias) prostram-se em face das soluções 

preconizadas no direito comparado.7

Desencadeia-se assim, timidamente, um itinerário de reformas legislativas e 

de reflexões acerca do processo civil, cujo objetivo é o estabelecimento de uma justiça 

que seja ao mesmo tempo célere, econômica e, ainda que possível realizar essa 

afirmação, justa.

As reformas realizadas chocaram-se com a vetusta estrutura até então 

consolidada no universo do processo civil, matéria e forma responsável pela 

concretização do direito material levado a efeito junto ao poder judiciário.

Como instrumento estruturado de forma rígida, com seu pretenso 

cientificismo marcado pela desigualdade e ineficácia, ficara ele em si incompreensível 

face às relações sociais que se vergaram ante aos choques das avançadas formas de 

coesão e de tráfego jurídico-econômico.

4

6 “Queremos referir-nos ao fato de haver o direito anglo-americano, como o nosso herdeiro 
do direito romano, preservado justamente a parcela mais significativa dos poderes atribuídos aos 
magistrados romanos, enquanto os sistemas modernos derivados do direito romano-canònico, que 
constituem a generalidade dos ordenamentos da Europa continental, conservaram-se fiéis ao esquemas 
e princípios do processo privado da actio.” SILVA, O. A. B. da. Jurisdição e execução na tradição 
romano-canônica. São Paulo, 1997. p. 10.

7 BECKER, L. A. O Direito na Escola de Frankfurt: balanço de uma desconfiança. In: A 
Escola de Frankfurt no Direito. Anais. Centro Acadêmico Hugo Simas, Universidade Federal do 
Paraná, Setor de Ciências Jurídicas, Curitiba, 1999. pp. 133 e ss.



As reformas configuraram o reconhecimento de que legislação demandava 

urgente reformulação também no modo de pensar e aplicar o direito, porquanto, no 

diagnóstico de MARINONI, “Trata-se, pois, de tomar a palavra e falar o direito que 

está de acordo com a realidade social, o que conduz à instituição do novo, que sempre 

se apresenta recheado de interrogantes.”8

Os paradigmas da modernidade calcados no racionalismo, estatuíram que as 

relações jurídicas são estabelecidas a partir do reconhecimento-materialização dos 

direitos em leis. Elaboradas abstratamente, elas seriam suficientes para a solução dos 

conflitos interindividuais.

A efetivação da decisão judicial correlaciona-se, nessa ótica, à declaração do 

conteúdo da norma na medida em que ele traz em si a cristalização de um valor 

ponderado politicamente, no instante em que os representantes da sociedade civil 

legislam. Mas, frente às exigências atuais, essa singela postura sucumbiu. A nova 

consciência não assimila mais um sistema de procedimentalização de conflitos 

burocratizado e ancilosado, ele mesmo traído porque incapaz de traduzir sua 

relevância diante do papel que deve cumprir em face da sociedade.9

As reformas são reputadas como positivas e indicativas de avanços, mas uma

8 MARINONI, L. G. Novas linhas do processo civil. São Paulo, 2000. p. 18. A 
modernidade sufocou justamente essas “interrogantes” ao pretender um direito racional, puro de 
questionamento. “Cuando ya tenia respuestas a la vida, me cambiarón la preguntas.” WARAT, 
utilizando-se dessa expressão, conclui: “Possivelmente, com a modernidade finalizou um ciclo de 
perguntas e respostas. E o que se chama pós-modemidade é um intervalo temporal no qual não se 
sabem as perguntas.” WARAT, L. A. O outro lado da dogmática jurídica. In: ROCHA, L. S. (Org.). 
Teoria do direito e do Estado. Porto Alegre, 1994. p. 84.

9 “Nessa linha, podemos dizer, ainda, que não há teoria que não seja do seu ‘tempo’. O que 
pode ocorrer é que determinados sujeitos estejam ‘fora do seu tempo’, ou melhor, não atentos ao seu 
‘tempo’, ou somente reproduzindo idéias de outros ‘tempos’. Estes últimos, realmente, são apenas 
‘teoria’, pois não ‘falam’; apenas reproduzem, ou o que é pior, conservam.” MARINONI, L. G. 
Novas linhas do processo civil. São Paulo, 2000. p. 17.



vez não acompanhadas de mecanismos tradutores da eficácia, aptos a implementar o 

conteúdo dos direitos, não ensejarão mais que um tumulto interpretativo.10 Incansáveis 

são as alterações de códigos, sem, contudo, alterar-se a realização prática do direito no 

mundo dos fatos. Neste sentido é a conclusão de SILVA:

Embora se deve reconhecer o inegável mérito das tentativas de ‘modernização’ de nosso 
processo civil, todas elas, como já o dissemos, serão incapazes de produzir uma 
transformação significativa em nossa experiência judiciária. Sem uma profunda e corajosa 
revisão de nosso paradigma, capaz de tomá-lo harmônico com a sociedade complexa, 
pluralista e democrática da experiência contemporânea, devolvendo ao juiz os poderes que 
o iluminismo lhe recusara, todas as reformas de superfície cedo ou tarde resultarão em 
novas desilusões.11

A imensa carga legislativa não reflete o resultado esperado e assim, o 

“Ordenamento que não assegura a atuação das regras que estabelece, mediante sistema 

eficaz de tutela, destinado a garantir o interesse de quem se encontra em situação de 

vantagem e não obteve o reconhecimento voluntário de seu direito subjetivo, não pode 

ser considerado jurídico.”12

Tendo essas premissas como horizonte de indagação, estruturou-se o 

presente trabalho, que em si edifica-se sob um movimento pendular. Ele não assume 

como descrições do real, a correspondência entre fontes jurídicas em sentido

10 “Para isto, certamente não basta a introdução da chamada ‘tutela antecipada’, 
recentemente inserida em nosso Código de Processo Civil, através de seu art. 273, se conservarmos a 
estrutura legal e mental criada através de uma anacrônica tradição universitária, formadora de exegetas 
e serviçais da lei e do Poder.” SILVA, O. A. B. da. Jurisdição e execução na tradição romano- 
canônica. São Paulo, 1997. p. 214.

11 Idem, ibidem, p. 219.

12 BEDAQUE, J. R. dos S. Tutela cautelar e tutela antecipada: tutelas sumárias e de 
urgência (tentativa de sistematização). São Paulo, 2001. p. 13.



positivista e a experiência jurídica em sentido amplo.

Não se faz então apanágio da efetividade como corolário da mera aplicação 

da lei no contexto de situações litigiosas, porquanto se essa situação fosse assim 

linearmente configurada, tal correspondência não resistiria a um exame de lógica. 

Todavia, paradoxalmente, essa lógica pueril infesta a mente da jurisdição, incapaz de 

vislumbrar, até mesmo sob a objetividade do procedimento, os sentidos dinâmicos das 

relações jurídicas, assim como as situações que, se intimidadas, poderiam refrear a 

sensação de ocaso que não raro, acomete todo aquele que socorre-se do sistema de 

proteção aos direitos pátrios.

A investigação volta-se, nessa ordem de idéias, também para a tentativa de 

desvendamento, respeitados os limites da ordem jurídica posta, do alcance da estrutura 

normativa no sentido de amparar relações endoprocessuais. Nesse contexto, toca-se no 

relevo da atuação do poder judiciário e das partes enquanto detentoras de direitos e 

obrigações reformulados em conteúdo e características ante a complexidade social.

Empreendeu-se, então, por todo o corpo do texto, uma luta contra as 

concepções doutrinárias recepcionadas sem maiores perquirições. A construção 

jurídica, calcada em ideais liberais que se mostram inapropriados para a realidade 

brasileira, constituem temática que preenche os sentidos do processo e da sua 

existência como instituição política vislumbrada como algo além (mas não 

desconectado) das incongruências que reclamam pacificação de relações.

É nesse sentido que a investigação não ocupou-se em simplesmente lamentar 

o pretérito. É um erro manter vivas as auguras do passado. Essa técnica repetitiva faz 

com que ele fique sempre presente. E de WARAT a advertência:

A repetição do passado nos impede receber os sinais novos, determina a morte do
pensamento, do sentimento e da ação. Em síntese, nos aliena, nos exclui ou nos devora.



Repetir o passado é uma forma de esgotar o presente, de desestimar sua força criativa, de 
introduzir uma pulsão destrutiva: uma forma de instalar a apatia e o cinismo como 
condições da transmodemidade. Um eterno presente de sobrevivência e um futuro 
indecifrável. (...) Os movimentos contradogmáticos dos anos 90 se alimentam do passado, 
simulam atacar os horrores do passado revivendo um combate inexistente, para com isso 
‘ajustar-se’ às formas astutas do sinistro. O seu desejo revolucionário ficou prisioneiro da 
morte. Um desejo que não conseguem fazê-lo memória, o repetem como neurose de 
esquecimento. Na contradogmàtica dos anos 90 não se produzem acontecimentos, somente 
palavras e idealizações. Críticos no mau sentido da palavra que inventaram uma ‘Gradativa 
para no comprometer su deseo con el presente’. Não tenho dúvidas, que o movimento 
contradogmàtico só pode continuar vital no cair no kitsch, se abandonar as suas formas 
passadas, se construir a sua memória e aceitar o lado positivo da dogmática jurídica. O 
tempo das negações absolutas já passou, repeti-lo agora é construir um anarquismo 
ingênuo. A dogmática jurídica é a nossa herança, temos que aceitá-la. Como toda a herança 
temos que ver o que fazer com ela. A dilapidamos ou a transformamos? Onde estamos? 
Podemos empreender uma cruzada purificadora à margem da lei (do ‘Estado de direito’ da 
fantasia da segurança jurídica)? Podemos continuar acreditando que o direito está sempre a 
serviço do opressor? A cultura sempre mostra o seu engenho para fechar os nossos olhos. 
Agora a cultura mostra o seu engenho para que possamos simular que estamos abrindo os 
olhos. Isto também quer dizer: questionar o presente como se fosse passado. Traduzindo 
para o direito: o jurista que busca seu compromisso com o presente não pode fazer a leitura 
da dogmática jurídica como se estivesse transitando pelos anos 70 ou 80. Particularmente 
sinto que não posso ser fiel às minhas convicções desses anos sem duvidar delas. Rever o 
que questionei da dogmática jurídica. É um mau jogador aquele que aposta sempre no 
mesmo número.13

Assumidos os sentidos desse alerta, concentraram-se esforços para também 

descortinar o emaranhado de medidas à disposição do Réu/devedor, contrárias ao 

Autor/credor e, por conseguinte, relativas a própria tutela jurisdicional, com sugestão 

de adoção de medidas coercitivas capazes de agirem sob a conduta social do obrigado.

O Autor/credor que se sente diminuído pelas regras do processo (de 

conhecimento e de execução) não teria mais que contar com a improvável aderência 

do Réu/devedor ao cumprimento da condenação. O juiz, de mero espectador, passaria

13 WARAT, L. A. O outro lado da dogmática jurídica. In: ROCHA, L. S. (Org.). Teoria 
do direito e do Estado. Porto Alegre, 1994. pp. 82-84.



a ser agente do processo porque, assim como o beneficiário, teria interesse no exato 

cumprimento do comando judicial, haja vista seu dever constitucional de prestar a 

tutela jurídica adequada.

Para se alcançar esse desiderato, o perfil político-constitucional institui a 

responsabilidade estatal pela administração da justiça. Neste tópico, objetivou-se, além 

da perquirição das relações entre Estado-jurisdição, permear essas mesmas relações 

com as idéias triunfantes dos teóricos do processo que, uma vez lastreadas na 

pressuposição da (in)efetividade, buscam estabelecer critérios também racionais que 

obriguem o poder jurisdicional (medida do poder político) a substituição da postura de 

impulsionamento processual pela postura de implementação processual de direitos 

materiais, ainda que esses sejam delineadores de um modelo social no qual são 

vislumbradas de não poucas assimetrias.

E na contraposição desses ideais com as exigências contemporâneas que se 

edifica notória preocupação com a jurisdição. O simples ato judicial de aplicar 

(declarar) a lei ao caso concreto é substituído pela força que se deve empregar às 

decisões judiciais.14

9

14 As funestas conseqüências dos sentidos declaratórios, por conseguinte limitadores do 
conteúdo da lei, são compreendidos em sentido totalizante por CARVALHO. O tecido jurídico 
observa as variáveis de seus limites e possibilidade, a denúncia da crítica, mas sua alteração ainda 
constitui algo que primeiramente passa pela recomposição dos mecanismos de compreender as 
implicações sociais de sua estrutura. Para CARVALHO: “A formação dada ao jurista (e por 
conseqüência ao Juiz) é centrada no que se convenciou chamar de positivismo jurídico. O saber 
transmitido (e isso é cansativo afirmar) é centrado numa visão extremamente legalista. Na maioria das 
Faculdades de Direito (ou escolas da legalidade) aprende-se basicamente a lidar com as leis. O Direito 
é reduzido a normas: conhecer as leis e saber aplicá-las é exigência. Partindo daí a lógica seguida é a 
formal aristotélica: a lei é a premissa maior, o fato, a menor, donde emergirá o fenômeno da 
jurisdicização. Tudo aquilo que ocorre no corpo social fora do legal, simplesmente não é captado pelo 
pensamento jurídico, e aquele que ousa atuar em desconformidade com o modelo posto recebe, de 
imediato, a pecha de não-técnico, não científico. E tal mecanismo está tão arraigado na consciência 
dos juristas que causa espanto quanto [sic] alguém pretende ir além do jardim. É de notar que a 
população não entende tal atuação e prefere que o jurista ultrapasse os limites do jardim e invada a 
praça do justo (...). Agora surgem, como premissa maior, doutrina e jurisprudência. A construção do



Absolutamente o emprego de medidas coercitivas no bojo dessa estrutura - 

nos moldes em que preconizada - esvaziarão princípios processuais ou mesmo 

garantias constitucionais. Isso porque a investigação/tese tenta demonstrar que o 

espaço de resistência do Réu/devedor, nas hipóteses pontuadas, já contou, a seu favor, 

com seus sentidos e conteúdo.

Por outro lado, ainda que sob alguns aspectos, a ordem jurídica sofra 

mitigação quanto aos mecanismos de composição de interesses civis, tem-se como 

sustentável a concepção do emprego da força como decorrência lógica da idéia de 

ordem dinâmica, pois

10

A noção básica da necessidade de obediência é por si só um aspecto a ser considerado, 
quando se busca explicar a relação existente entre o direito teoria e o direito aplicado. 
Força e obediência são realidades que compõem, como tese e antítese, o mundo jurídico. 
Ambigüidade de um sistema de orientação social que mantém a paz através da força, e que 
tem como síntese apenas a interrupção dos conflitos que julga, uma vez que não pode 
solucioná-los. Essa interrupção é possível graças à dogmatização dos princípios que o 
direito defende e assegura. O direito se firma assim como instrumento de controle social, 
com uma dimensão ideológica que se expressa em seu caráter de aplicação e em sua 
retórica. A dogmatização cumpre uma função social específica que muda de forma a não se 
transformar em elemento de diminuição dos espaços de aplicação do direito.15

O estudo é finalizado com propostas de mudanças não só na legislação, mas

silogismo parte da palavra dos ditos mestres: Pontes já definiu a situação, logo nada mais em 
discussão; ou do pensamento dos juizes: a matéria está sumulada, a jurisprudência já pacificou, outra 
vez mais em discussão. Vê-se que nada muda: a lógica continua sendo a mesma: antes era a lei que 
assumia (e assume) o papel de premissa maior e agora aparecem doutrina e jurisprudência. Mas o que 
caracteriza a danosidade é tais premissas apresentarem-se dogmaticamente: jamais se ousa criticá-las, 
são verdades definitivas, absolutas...” CARVALHO, A. B. de. Magistratura e direito alternativo. 
Niterói, 1997. pp. 92-93.

15 BORGES, W. H. Historicidade e materialidade dos ordenamentos jurídicos. São
Paulo, 1993. p. 14.



também, na própria ideologia norteadora do arcabouço jurídico, pautada, 

principalmente, no reconhecimento do judiciário enquanto Poder e, por via oblíqua, da 

necessidade de se exercitar essa prerrogativa de forma a propiciar o bem estar ao 

cidadão necessitado de proteção.



2 DELIMITAÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA DA TESE

E se a metodologia fosse tratada ao tempo mesmo em que se reflete sobre o 

direito processual civil e sua efetividade? A delimitação metodológica deve explorar a 

ciência do processo para além da positividade da norma, algo próximo ao 

redimensionamento da dogmática, na esteira das reflexões de AZEVEDO.16

Para tanto, sua adequabilidade aqui deve legitimar-se a partir de seu estatuto 

teórico. Qual é a trincheira teórico-crítica então? A investigação vai abordar a ciência 

do processo, mas não vai se circunscrever à leitura racional-positiva. Não se relevam 

também os sentidos que possam eclodir da hermenêutica tradicional, que se vale da 

filosofia do sujeito e considera como criativas as interpretações extensiva, restritiva, a 

mens legis, a voluntas legis entre outras.

Assume-se o horizonte teórico da crítica ao direito como instante reflexivo 

que tem sua sustentação na crítica da sociedade. As formas jurídicas são reputadas 

formas históricas engendradas pela razão humana numa realidade de poder. Não há 

mais espaço para qualquer pressuposição que radique em fundamentação de esteio 

metafísico.

Será abordada aqui a vida presente, dos homens presentes, da matéria e não 

de sua imaginação. No espaço desta tese de doutoramento, uma sociologia da justiça 

ou da dogmática processual não fazem sentido. Além de uma sociologia da 

efetividade, o desenvolvimento teórico de algumas alternativas no contexto da 

dogmática processual, superadora da dedução lógica que possa traduzir-se na

16 AZEVEDO, P. F. de. Aplicação do direito e contexto social. São Paulo, 1996. 
Especialmente capítulos 6 e 7, que tratam a propósito do poder criativo do juiz e de aspectos da 
criação judicial do direito relacionando sempre, como pano de fundo, ordem jurídica e sociedade.



interpretação sistêmica de institutos processuais.17

Essa advertência já fora explorada por MARINONI, na busca de expansão 

das limitações metodológicas do processo.18 Ela implica a repolitização dos atores 

envolvidos na lógica processual, a constatação da historicidade das formas jurídicas, a 

sensibilidade política e a admissão de que os desafios são inumeráveis.

Ao sabor da pura dogmática processual não pode ser abandonada esta 

disciplina, porquanto o primado da acessibilidade ao justo que o processo pode realizar 

reside, respectivamente: (a) na convergência de fatores que impliquem a

alteração/renovação da subjetividade do julgador, - rigorosamente a corporificação da 

jurisdição, (b) no delineamento do modelo de Estado sob o qual se instrumentalizam as 

normas processuais, bem como (c) no horizonte que o pensamento teórico-dogmático 

busca expandir com fundamento no modelo político-constitucional.

Por outro lado, a ruptura com o conceitualismo que está sempre às voltas 

com a mentalidade do estudioso das formas processuais, parece ilustrar a absorção da 

crítica que aqui deverá ser compreendida como a crítica especulativa do real social e 

da razão. A intersecção entre crítica e processo ainda parece engatinhar, mas é a partir 

de certos procedimentos de investigação que se tem observado a expansão de 

horizontes do processualista.19

A crítica da qual se fala é a crítica da sociedade foijada que herda os

17 A afirmação a respeito da interpretação sistêmica ou sistemática conta com um novo 
marco teórico, segundo o qual a interpretação que não proceda de procedimentos sistemáticos não 
pode ser reputada interpretação. Nesse sentido: FREITAS, J. A interpretação sistemática do direito. 
São Paulo, 1995.

18 Trata-se de visão geral proposta por MARINONI, em Novas linhas do processo civil.

19 Síntese desse esforço teórico pode ser vislumbrado no trabalho conjunto de BECKER e 
SANTOS intitulado Elementos para uma teoria crítica do processo.



desenvolvimentos do marxismo e também da sociologia histórico-compreensiva de 

WEBER. Ela constitui ao mesmo tempo crítica da sociedade, teoria da sociedade e 

exercício epistemológico que faz ruir o conceitualismo positivista e que relativiza o 

critério desmitificador ingenuamente provocado pela absorção da retórica político- 

processual.

Nesse sentido, na leitura de COELHO,20 os institutos jurídicos modernos são 

racionais na medida em que dispostos em bases compreensivas inteligíveis a partir de 

uma realidade posta. A racionalidade do direito positivo corresponde a essa base. As 

normas do processo em seu perfil tradicional são base de sustentação lógica da decisão 

que reside na adequação entre a positividade do direito e a procedimentalidade 

resolutiva dos conflitos.

Quais os sentidos dessa breve digressão? Demonstrar que a racionalidade 

não se limita a isso. Ela é um pouco mais. O potencial crítico nessa etapa da 

investigação elucida que essa racionalidade forma um universo ideológico que 

narcotiza a forma mentis da jurisdição. Nela convergem o contraditório, a concepção 

dos direitos em debate (o que remete o juiz a sua formação elementar) e o domínio das 

formas processuais, no mais das vezes oneroso e atravancador sob o ponto de vista da 

complexidade dos direitos.

O momento decisório é também instante por demais impeditivo da formação 

de uma convicção sólida consistente em compreensão fundada metajuridicamente, 

porquanto a positividade sugere que a linguagem do dever ser é em si mesma fundante 

de valores jurídicos e, por isso, resgatam o papel social do direito.

14

20 COELHO, L. F. Teoria crítica do direito. Porto Alegre, 1991. Vide especialmente 
capítulo VIII, intitulado A racionalidade do direito.



Isso foi outrora diagnosticado por WARAT.21 Para o teórico e professor 

argentino, a valoratividade jurídica se apresenta em forma de juízos reais e descritivos. 

Os primeiros sugerem a simetria entre descrição valorativa e realidade na medida em 

que são compartilhados intersubjetivãmente. Já os segundos aproximam-se da idéia de 

legitimidade, pois ao encerrarem uma medida de valor, não precisam justificar-se 

mais.22

O valor para o direito e o manto de proteção a esses direitos resguardados 

pela estrutura sancionatória da norma convencem o julgador de que sua decisão 

preserva uma idéia maior, qual seja, a de ordem. A prática jurisdicional que reclama 

experiência, disposição e formação interdisciplinar pode esvaziar-se sem necessidade 

de aperfeiçoamento na medida em que é veículo de aplicação da norma.

O contraponto crítico está na admissão da limitação material-legal das 

normas objetivadas pela decisão judicial, porquanto a tese explora a correlação entre 

direito material e processo, sendo aquele compreendido para além da normatividade, 

para alcançar ideologia que fixa e plasma na jurisdição visão de mundo por vezes 

fossilizada, que cede o passo ante as abruptas transformações sociais.

A jurisdição é compreendida como dever/poder de dizer o direito e como 

veículo do poder social,23 paradoxalmente inserida na sociedade, mas resistente às 

transformações. A subjetividade da jurisdição insere-se não apenas na dialética social, 

mas também na dialética normativa racional-materializadora tão só da lógica do 

sim/não.
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21 WARAT, L. A. A definição jurídica. Porto Alegre, 1977.

22 Idem, ibidem. p. 19.

23 Nesse sentido, PASSOS, J. J. C. de. Direito, poder, justiça e processo: julgando os que 
nos julgam. Rio de Janeiro, 1999. Especialmente capítulo III.



Ela é apenas superável na medida da transformação da mentalidade dessa 

mesma jurisdição, o que equivale a dizer que a ciência do processo, projeção 

instrumental da ciência do direito, reclama a intromissão da crítica não intimidável em 

quebrar os procedimentos analíticos de seu bloco teórico para denunciar que a 

ortodoxia de seus conceitos e formas projetam o processo ao exercício de uma 

teorização estéril, desconectada do real e também hostil à absorção dos sentidos 

políticos, radicados no direito processual-constitucional.

A reprodução ideológica das formas liberal-burguesas preponderam sob os 

sentidos universalistas do ideal democrático na medida em que a lógica do sim/não 

decisional não implica em passos que possam ser dados no sentido de expansão de 

conquistas sócio-políticas.

Assim, sob o enfoque metodológico, faz-se necessário delimitar a abordagem 

teórico conceituai do objeto em sua especificidade -  seja ela a efetividade material das 

formas satisfativas do processo civil brasileiro -  localizando-as no tempo 

(modernidade jurídica estatal) histórico-racional (formação positivista do direito) e 

tradicional (herança romano canônica).

A orientação dobra-se à leitura das formas processuais como figuras 

racionais. A expressão racional aqui é abordada em significado amplo epistêmico- 

conceitual. A tese valeu-se então de abordagem teórico-dogmática crítica. O direito 

processual positivo não é implodido.

Ele é reconstruído sob uma nova proposta de leitura. Seus limites e 

possibilidades radicam na sociedade. Nela se enfrentam as forças do poder, as formas 

patrimoniais historicamente consolidadas e, o que parece de importância inobjetável, 

as representações do real (formas ideológicas) que ilustram e formam uma visão de 

mundo.

16



Portanto, são enfrentadas, nessa etapa, a formação da tradição jurídica pátria 

- base racional-positivista - também a admissão de que elas se encontram 

materializadas nas instituições e, principalmente, nas mentalidades. É nesse sentido a 

advertência de AZEVEDO, ao equacionar a realidade sócio-ideológica do julgador, 

pois
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... é por demais evidente a importância da aplicação jurisdicional do direito, cabendo aos 
juizes efetivar concretamente as franquias individuais, consagradas pelo liberalismo, assim 
como os direitos sociais advindos do Welfare State, consagrados na Constituição e nas 
demais normas jurídicas. A formulação das primeiras constitui notável marco civilizatório, 
mas sua realização depende da eficácia dos últimos. Há uma ‘exigência fundamental para 
que a afirmação do direito de ser livre corresponda à possibilidade de ser livre: é que o 
direito autenticamente elaborado seja efetivamente aplicado’. Por outra parte, não se pode 
esquecer que ‘os homens, que no século XVIII quiseram o direito de serem livres, 
desejavam apenas que ninguém interferisse na utilização dos meios de que já dispunham. 
Mas os homens que, na segunda metade do século XX, aspiram à liberdade, já perceberam 
que o direito de ser livre é uma fórmula vazia, um simples jogo de palavras, se não lhes for 
assegurada a possibilidade de serem livres’, o que supõe ‘a possibilidade de acesso a todos 
os bens sociais’. Não é admissível a abstenção do Estado diante de uma dinâmica social de 
que resulta a perda da liberdade para a maioria das pessoas à míngua de meios materiais a 
dar-lhes sustentação.24

Na leitura de COELHO, os institutos jurídicos modernos são racionais na 

medida em que dispostos em bases compreensivas inteligíveis a partir de uma 

realidade posta. O direito positivo corresponde a essa base. As normas do processo em 

seu perfil tradicional são base de sustentação lógica da decisão que reside na 

adequação entre a positividade do direito e a procedimentalidade resolutiva dos 

conflitos.

Quais os sentidos dessa breve digressão? Demonstrar que a racionalidade

24 AZEVEDO, P. F. de. Direito, justiça social e neoliberalismo. São Paulo, 1999. p. 76.



não se limita a isso. Ela é um pouco mais. O potencial crítico nessa etapa da 

investigação elucida que essa racionalidade forma um universo ideológico que 

instrumentaliza a forma mentis da jurisdição. Nela convergem o contraditório, a 

concepção dos direitos em debate (o que remete o juiz a sua formação elementar) e ao 

domínio das formas processuais, no mais das vezes oneroso sob o ponto de vista da 

complexidade dos direitos.

O momento decisório é também instante por demais impeditivo da formação 

de uma convicção sólida, o que reclama experiência, disposição e formação 

interdisciplinar do julgador.

É que estão fundidos na modernidade o momento histórico-político 

ensejador da compreensão dos fundamentos do pensamento humano. Os sentidos e 

limites da legalidade, da abstração da lei, da liberdade são interpretados à luz da 

positividade ou do itinerário teórico da positivação do direito como instante de 

segurança, de determinação da esfera da objetividade jurídica.

Três aspectos se relacionam aqui. São respectivamente as relações entre 

direito e Estado, direito e conhecimento, direito e sociedade. Entende-se que as 

relações entre direito e Estado, além dos desdobramentos metodológicos para a própria 

compreensão do direito, dão vazão àquilo que COELHO destaca como princípio da 

racionalidade.25

Uma vez mais a idéia de racionalidade é explorada fruto das conseqüências 

para a esfera do processo civil. E por quê? O discurso democratizante é até certa 

medida construtivo das novas vertentes de investigação da ciência do processo. Elas 

passam pela estrutura indemonstrável da racionalidade sem bases empíricas que 

desafiam a jurisdição porquanto essa compreende os valores de modo oblíquo,

25 COELHO, L. F. op. cit. p. 298.



projetando-os como algo arquitetado na substância de lei.

Critérios como decisão eqüitativa, acesso à ordem jurídica justa, poderes 

decisórios da jurisdição são, no mais das vezes, standards doutrinários e reflexivos da 

dinâmica jurisdicional. Como a materialidade jurídica é horizonte interpretativo, assim 

como a lacuna na lei, o que se constata é a necessidade de uma operação mental 

criativa, afinal ela “É uma descoberta, envolve opinião e juízos de valor”,26 pois os 

juízos valorativos estabelecem plano da ação humana e o conteúdo possível dessa ação 

é traçado em moldes jurídicos.

O que se pretende demonstrar é que a modernidade estatal, compreendida 

paralelamente à modernidade especulativa do homem, forjaram respectivamente uma 

tipologia de liberdade calcada numa equação de meios e fins cuja tradução é a lei e 

seus princípios.

A modernidade então aqui é destacada por revelar formas jurídicas 

consolidadas no contexto da ascensão da sociedade burguesa o que se deu em paralelo 

à materialização do modelo científico do direito. No bojo da formação das 

características essenciais da modernidade sócio-política e de suas transformações, 

desenvolve-se a modernidade jurídica, compreendida como monista, representativa e 

explicitadora da vontade coletiva.

2.1 JUSTIFICATIVA

Um dado problema não pode ser anunciado por anos e, apesar de aceito
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26 Idem, ibidem. p. 335.



como tal, ser esquecido como se fosse algo irremediável. O processo de execução27 

que, de há muito tempo é criticado agudamente pela doutrina processual e não 

processual, pelo poder judiciário, pelos advogados militantes, pelos estudantes de 

direito e, principalmente, pelo povo que, inexoravelmente, sofre as mazelas dessa 

apontada inoperância, não pode mais continuar nessa condição de inópia jurídica.28

Não atacar um problema por ausência de conhecimento é, em certa medida, 

escusável, no entanto, saber da sua existência e permitir a permanência é, no mínimo, 

omissão, para não se dizer covardia ou falta de bons propósitos para examinar 

condições de melhoria para aqueles que estão diretamente envolvidos na questão.

A busca pela mudança toma-se ainda mais evidente pela notória presença do 

Estado na problematização. Sua participação como monopolizador da justiça29 exige 

uma resposta à crise de forma mais rápida possível, sob pena de sucumbir no seu dever 

de prestar a tutela jurisdicional.30
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27 “... De fato, há um tempo considerável não há mudanças, senão superficiais, no processo
de execução.” WAMBIER, T. A. A. Apresentação. In :_____ (Coord.). Processo de execução e
assuntos afins. São Paulo, 1998. p. 9.

28 “... Esta discussão, porém, se tem caracterizado, com interessantes embora raras 
exceções, por traços fortementes redutivos, que se manifestam às vezes negando que exista um 
problema de eficácia da tutela executiva, ou, ainda, afirmando que esse problema se pode resolver 
exclusivamente com o direito vigente. No máximo, se admite algum ‘ajustamento’ interpretativo, ou 
alguma tímida integração à base de exemplos trazidos, freqüentemente de maneira casual, pelos 
ordenamentos que se supõem serem mais próximos ao nosso.” TARUFFO, M. A atuação executiva 
dos direitos: perfis comparatísticos. Revista de Processo, ano 15, n. 59, São Paulo, jul.-set. 1990. 
pp. 72.

29 “O Estado, ao proibir a autotutela, assume o monopólio da jurisdição. Como 
conseqüência, ou seja, diante da proibição da autotutela, ofertou-se àquele que não podia mais realizar 
o seu interesse através da sua própria força o direito de recorrer à justiça, ou o direito de ação.” 
MARINONI, L. G.; ARENHART, S. C. Manual do processo de conhecimento: a tutela 
jurisdicional através do processo de conhecimento. São Paulo, 2001. p. 25.

30 “... Sabe-se, atualmente, que o custo e a lentidão do processo de execução por quantia 
certa desestimulam o acesso à justiça e retiram qualquer possibilidade de efetividade desta forma de



O raciocínio não pode fugir à realidade de que o direito não cumpriu, não 

concretizou as promessas de liberdade, igualdade e fraternidade - sustentáculos, 

paradigmas da modernidade. Por essa razão, reformas setoriais, circulares, incapazes 

de enfrentar essa falta de comprometimento, são paliativas e só acarretam e aumentam 

os transtornos de uma prestação jurisdicional reconhecidamente ineficaz.

Esse direito de índole notadamente liberal conseguiu, de forma magistral, 

mascarar, esconder as suas mazelas e, o que é pior, passar uma imagem de efetividade 

no plano abstrato, que pela sua excelência, acabou por iludir, vedar o verdadeiro 

resultado que esse conjunto normativo proporciona aos jurisdicionados, 

principalmente no plano comum, entendido como sendo os anseios da população 

menos abastada no plano cultural e econômico.31

Os dois poderes diretamente responsáveis pela elaboração do arcabouço 

jurídico, contam, por mais paradoxal que possa transparecer, com o triste auxílio do 

poder judiciário.32 Este, embevecido de enorme fantasia, não percebe que, ao mesmo
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prestação de tutela jurisdicional.” MARINONI, L. G. Tutela específica: (arts. 461, CPC e 84, CDC). 
São Paulo, 2000. p. 194.

31 “... Partindo-se da premissa de que os detentores do poder costumam conseguir 
legislações que bem tutelam seus interesses, parece estranho que os interessados na dinamicidade da 
economia deixem de lado a lentidão da justiça civil. Tal contradição é apenas aparente: o 
procedimento ordinário não constitui óbice às aspirações da classe dominante porque esta tem ao seu 
dispor procedimentos especiais, ou seja, procedimentos adequados à tutela dos seus interesses. (...) A 
morosidade do processo, portanto, pode ser facilmente contornada pelo juiz cioso da sua 
responsabilidade ética e social, bastando ao mesmo admitir, em detrimento do princípio da nulla 
executio sinne titulo, que tanto fascínio sempre despertou nos processualistas, a liminar antecipatória 
no procedimento comum. Talvez ninguém atue de forma efetiva (em nível legislativo) contra a demora 
do proceso porque esta muitas vezes beneficia os economicamente mais fortes ...” MARINONI, L. G. 
Observações a partir de uma visão da ideologia no processo civil. Revista Jurídica, ano IX, n. 07, 
Curitiba, 1993. pp. 135-136.

32 “Por isso, é indispensável que o Poder Judiciário julgue de acordo com a lei, pois isso -  
além de ser indispensável ao funcionamento regular do Estado -  viabilizará a repetição de decisões 
iguais, que representarão a certeza jurídica.” PORTANOVA, R. Motivações ideológicas da 
sentença. Porto Alegre, 2000. p. 25.



tempo em que lhes rogam poder, fazem-no para que sejam mantidos, agora com o aval 

“legal”, os interesses magistralmente incutidos nas legislações.33

Mas esse expediente vai muito além. O ensino jurídico é utilizado para 

manter a situação engendrada.34 É o deflagrador, o campo propício para, além de 

convencer os futuros bacharéis da idéia de que este direito tudo pode e tudo resolve, 

fazer o pior mal: forma os futuros juizes,35 justamente os reais responsáveis pela 

aplicabilidade das normas que querem os seus ardorosos defensores.36

Neste contexto, é oportuno frisar que “O jurista formado por escolas, 

convém lembrar, não será apenas advogado: será também o juiz que fará parte, afinal 

de contas, de um dos poderes políticos do Estado. A alienação do jurista, deste modo,
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33 “... não há interesse que o Judiciário funcione (aliás, ele funciona porque o que é feito 
para mal funcionar e mal funciona, logo funciona).” CARVALHO, A. B. de. Magistratura e direito 
alternativo. Rio de Janeiro, 1997. p. 94.

34 “Como temos insistido em dizer, é indispensável, e mais do que indispensável, urgente, 
formar juristas que não sejam, como agora, técnicos sem princípios, meros intérpretes passivos de 
textos, em última análise, escravos do poder (Michel Villey, Leçons d ’histoire de la philosophie du 
droit, Paris, 1957, p. 109), pois o servilismo judicial frente ao império da lei anula o Poder Judiciário 
...” SILVA, O. A. B. da. Jurisdição e execução na tradição romano-canônica. São Paulo, 1997. 
p. 219.

35 “Já adverti antes, mas não será demasia insistir: a contribuição que a ciência do Processo 
poderá oferecer no sentido de aliviar as tensões e reduzir as proporções da crise do Poder Judiciário, 
nem de longe poderá ter a veleidade de alcançar soluções e resultados milagrosos, e nem mesmo 
simplesmente satisfatórios, se não vier acompanhada de uma profunda transformação de nossas 
estruturas mentais, a começar pela formação universitária de nossos profissionais do foro, com o 
imediato abandono da ‘escola da exegese’ que ainda domina, insepulta, a metodologia do ensino 
universitário no Brasil [sem grifo no original].” SILVA, O. A. B. da. Processo de conhecimento e
procedimentos especiais. In :_____. Da sentença liminar à nulidade da sentença. Rio de Janeiro,
2001. p. 105.

36 “Essa situação denota mais do que uma lacuna importante no aprendizado jurídico. É ela 
indicativa de que o ensino jurídico funciona como um sistema fechado em que gravitam os conceitos 
jurídicos, cultivados com elevado grau de abstração que os afasta dos dados sociais reais [sem 
grifo no original], a tal ponto que os juristas tomam-se prisioneiros do tecnicismo que engendra.” 
AZEVEDO, P. F. de. Crítica à dogmática e hermenêutica jurídica. Porto Alegre, 1989. p. 13.
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colabora também na supressão das garantias de direitos.”37

Segundo SOUSA JR., A preocupação é, pois, com a substituição do 

verbalismo numa recuperação metodológica capaz de resgatar a importância de se 

ensinar o aluno a pensar ...”38

37 STRECK, L. L. Jurisdição constitucional e hermenêutica: uma nova crítica do 
direito. Porto Alegre, 2002. p. 47. O mesmo autor, em outra obra de não menos importância, relata: 
“Evidentemente, estes exemplos apontam apenas em direção à ponta do iceberg. Paradoxos como 
estes deveriam colocar em xeque a dogmática jurídica, chamando a atenção dos juristas para a crise. 
Porém, envolvidos no interior do sentido comum teórico, não se dão conta dos paradoxos, até porque, 
como um mito -  que só o é para quem nele acredita -  também o paradoxo só é ‘paradoxaV para quem 
tem consciência de sua existência. E evidente que a formação desse sentido comum teórico tem uma 
relação direta com o processo de aprendizagem nas escolas de Direito. Como está o ensino jurídico no 
país? O relatório do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico-CNPq, do já 
longínquo ano de 1986, citado por Faria, acentuava que as faculdades de Direito funcionam como 
meros centros de transmissão do conhecimento jurídico oficial, e não propriamente como centros de 
produção do conhecimento científico. Neste sentido, a pesquisa nas faculdades de Direito está 
condicionada a reproduzir a ‘sabedoria’ codificada e a conviver ‘respeitosamente’ com as instituições 
que aplicam (e interpretam) o Direito positivo. O professor fala de códigos, e o aluno aprende (quando 
aprende) ém códigos. Esta razão, somada ao despreparo metodológico dos docentes (o conhecimento 
jurídico tradicional é um conhecimento dogmático, e suas referências de verdade são ideológicas, e 
não metodológicas), explica porque a pesquisa jurídica nas faculdades de Direito, na graduação e na 
pós-graduação, é exclusivamente bibliográfica, como exclusivamente bibliográfica e legalista é a 
jurisprudência de nossos próprios tribunais. Os juizes mais citam a doutrina consagrada que a sua 
própria jurisprudência (existem tribunais que em Direito Administrativo trabalham com um único 
doutrinador e em Direito Comercial, por exemplo, avalisam suas decisões em autores -  dois ou três -  
que, de modo predominante, escreveram seus trabalhos logo após a Segunda Guerra Mundial). (...) O 
casuísmo didático é a regra do expediente das salas de aula dos cursos de Direito, e o pragmatismo 
positivista, o carimbo do cotidiano das decisões. Os juizes decidem com os que doutrinam, os 
professores falam de sua convivência casuística com os que decidem, os que doutrinam não 
reconhecem as decisões. Este é o trágico e paradoxal círculo vicioso da ‘pesquisa’ jurídica tradicional 
...”. STRECK, L. L. Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração hermenêutica da construção 
do direito. Porto Alegre, 2001. p. 80-81.

38 SOUSA JÚNIOR, J. G. de. O ensino jurídico no âmbito da introdução ao estudo do 
direito. In: LYRA, D. A. (Org.). Desordem e processo: estudos sobre o direito em homenagem a 
Roberto Lyra Filho. Porto Alegre, 1986. pp. 94-95. Com uma citação de FERRAZ, o autor denota 
com percuciência sua opinião da seguinte forma: “... deve o curso de Direito observar um método de 
ensino que envolva uma abordagem crítica e questionadora dos institutos jurídicos, abordagem essa 
voltada para a realidade brasileira, com o objetivo de formar profissionais capazes de encausar 
reformulações sociais e jurídicas [sem grifo no original].” Idem, ibidem. p. 95. Neste contexto, é 
oportuníssimo o entendimento de AGUIAR: “Quando os cursos jurídicos se atêm a um legalismo 
coimbrão, quando não refletem filosoficamente, eticamente e nem contextualizam na concretude da



Por esse caminho transita a tutela executiva. Sua inoperância é amenizada 

por uma farta legislação que promete uma prestação jurisdicional que, na maioria das 

vezes, não ocorre. Por isso, buscar-se-á, por todo o trabalho, apontar as 

inconveniências, as mazelas e concluir com uma proposta não de reformas internas, 

mas de supressão daquilo que de há muito tempo se mostra imprestável para o fim a 

que se propôs.39

Hodiemamente, vive-se em busca da superação, do pronto atendimento das 

expectativas, da plena satisfação do que se espera, se almeja. Neste desiderato, não 

pode o direito menosprezar o anseio da população, mantendo uma tutela executiva
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história os institutos jurídicos estudados, vão formando pessoas que têm grave problema de se 
compreenderem e entenderem os outros, o que pode gerar apatia, inflação falsa de egos, no sentido 
junguiano do termo e perda da possibilidade de chegar a entender o seu próprio si-mesmo. Essas 
pessoas, ligadas ao tópico, ao circunstancial, ao caso, às regras internas do processo não têm tempo, 
nem condições de dar um sentido para suas próprias vidas. Por outro lado, certos cursos universitários, 
dentre eles o de Direito, tendem a criar falsas hierarquias, ou nos bancos escolares, ou nas futuras 
profissões a serem escolhidas. (...) No Direito, as carreiras de estado são consideradas superiores, 
segundo uma hierarquia inculcada na cabeça dos alunos, desde o início de seus cursos e que pode ser 
traduzida pela seguinte ordem: os magistrados, como superiores, os procuradores e promotores como a 
faixa média e os advogados como o nível inferior. Essa visão, não tratada explicitamente, mas 
veiculada nas entrelinhas e nas histórias das práticas jurídicas, condiciona os advogados a serem servis 
perante os juizes, até mesmo pela justificativa segundo a qual não se pode discordar de quem vai 
decidir sobre uma causa que envolve seus clientes. Assim, pela servidão voluntária que é passada, é 
estabelecida uma estrutura de trabalho onde os magistrados tendem a ser autoritários, exigindo prazos, 
horários e honras, enquanto eles mesmos não são fortes nem em prazos, nem em horários, nem em 
respeito aos advogados e às partes. Mas essa perversidade é aceita porque foi passado ao advogado 
futuro, nos bancos escolares, que ele deve ser submisso à ordem legal e aos comandos dos juizes, 
mesmo que, na teoria seja ensinado que o processo é um actum triumpersonarum. O resultado disso é 
o da formação de pessoas dóceis, pouco criativas e ontologicamente inseguras, pois eles acreditam que 
estão à mercê do Judiciário, conformando-se com isso, ou se revoltando internamente, sem nenhuma 
conseqüência prática.” AGUIAR, R. A. R. de. A contemporaneidade e o perfil do advogado. OAB 
Ensino jurídico: Novas diretrizes curriculares. Brasília, 1996. pp. 134-135.

39 “Quanto ao interesse prático em estabelecer-se uma forma de tutela jurisdicional que 
preste satisfatividade final e definitiva a determinados direitos materiais, sem a exigência irracional e 
mortificante de ter o litigante vitorioso de percorrer o árduo caminho do procedimento executivo 
autônomo, com todos os percalços e inconvenientes da defesa (embargos) do executado, parece, ao 
menos aos juristas familiarizados com nossa experiência forense, assunto que dispensa maiores 
justificações.” SILVA, O. A. B. da. Jurisdição e execução na tradição romano-canônica. São 
Paulo, 1997. pp. 10-11.



cuja estrutura e, por conseqüência, sua aplicabilidade contraria toda a expectativa dos 

jurisdicionados.40

Como conseqüência, tem-se total frustração dos cidadãos no direito, no 

Poder Judiciário41 e, por via oblíqua, no próprio Estado.42 Essa perceptível situação 

isola o Judiciário, faz com que ele seja “útil” apenas a uma ínfima camada da 

sociedade.

Pelo fato de o processo de execução enquadrar-se neste panorama caótico, 

principalmente a execução por quantia, merece um estudo, uma revisão que seja capaz 

de proporcionar aos interessados uma real prestação da tutela jurisdicional. Sempre é 

bom frisar que o cidadão tem direito e o Estado, o dever de prestar a tutela 

jurisdicional e qualquer desvio neste binômio acarretará perda de legitimidade.

Afinal, “Toda e qualquer concepção do direito em geral, e da hermenêutica 

em particular, que não deite raízes nas necessidades sociais, revela-se inconsistente e 

insuficiente, por maior que seja o engenho, o rigor lógico ou o grau de abstração que

25

40 “... Quem se der ao trabalho de considerar este terrível descompasso entre as exigências 
e aspirações contemporâneas, e o instrumental de que os processualistas dispõem, terá condições de 
compreender e avaliar a dimensão da crise de nossas instituições judiciárias.” Idem, ibidem. p. 158.

41 “Em recente pesquisa divulgada no jornal ‘Novos Rumos’ da Associação dos 
Magistrados do Paraná, feita pelo Instituto Vox Populi, constatou-se que a confiança da sociedade no 
Judiciário é precária, pois dos entrevistados apenas 14% confiam sempre, 18% confiam na maior parte 
das vezes, 40% confiam poucas vezes e 27% não confiam nunca.” VARGAS, J. de O. 
Responsabilidade civil do Estado pela demora na prestação da tutela jurisdicional. Curitiba, 
1999. p. 17. Frente a essa realidade, pode-se afirmar, com raríssimas chances de erro, que, se a 
pesquisa fosse limitada ao processo de execução, o grau de descontentamento seria intergral.

42 “O Estado infelizmente não se preocupa com a eficiência do trabalho judiciário, parece 
mesmo que está satisfeito com a morosidade do andamento dos feitos, pelo menos é a conclusão a que 
se chega quando se constata a quantidade de processos que contra ele tramitam nos diversos juízos.” 
Idem, ibidem. p. 18.
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alcance.”43

Dessarte, o assentimento panorâmico de que a legislação e o judiciário não 

empregam à tutela executiva o esmero e efetividade necessários a uma prestação 

jurisdicional condizente com o dever do Estado e harmonizada com denominado 

devido processo legal, na sua amplitude material e processual, justifica-se o estudo que 

ora se propõe.

Tudo isso porque “A população tem necessidade de confiar na magistratura, 

de ter esperança no Judiciário, pois dos três poderes estatais é nele que estão 

depositadas as esperanças que nos outros dois restaram frustradas. É do Judiciário que 

se esperam o reconhecimento dos direitos esquecidos em outras esferas, a resposta às 

arbitrariedades, o reparo das lesões sofridas.”44

Por derradeiro, é necessário consignar que nos últimos anos muito se 

construiu no campo executivo. Os processualistas não mediram esforços para se 

alcançar uma tutela executiva capaz de atender à obrigação in natura, específica.

A evolução é encantadora. Talvez, porque “...A crise do Direito toca mais ao 

processualista que, para enfrentá-la, se vê forçado a abandonar o campo de sua 

especialidade e incursionar em outros temas.”45

O fato é que a doutrina processual tem mostrado-se capaz de apontar os 

verdadeiros rumos que o processo civil deve tomar. Neste esteio, graças aos estudos

43 AZEVEDO, P. F. de. Crítica à dogmática e hermenêutica jurídica. Porto Alegre, 
1989. p. 15.

44 VARGAS, J. de O. Responsabilidade civil do Estado pela demora na prestação da 
tutela jurisdicional. Curitiba, 1999. p. 18.

45 PORT ANO VA, R. Motivações ideológicas da sentença. Porto Alegre, 2000. p. 19.



pioneiros de MARINONI,46 com suas obras sobre a antecipação da tutela, tutela 

específica e, principalmente, tutela inibitória, a par de inúmeras outras contribuições 

de relevo,47 desvendou-se para o cenário jurídico nacional, a necessidade e a 

preocupação com a tutela específica, bem como as formas e os meios de alcançá-la.

No entanto, o mesmo não se pode afirmar em relação a uma determinada 

espécie executiva que, pela natureza da obrigação ou pela frustração na tentativa de se 

alcançar a tutela específica, recaia em execução de valores. Com relação a essa espécie 

executiva não se pode pavonear a doutrina, pois nenhum progresso foi alcançado.

Paradoxalmente, é a execução por soma, a que mais freqüenta o dia a dia 

forense e, por conseguinte, a maior responsável pela frustração na prestação da tutela 

jurisdicional. Por isso, justifica-se a procura pela sua efetividade para que seja capaz 

de oferecer ao jurisdicionado, a confiabilidade necessária ao seu consagrado direito de 

ação.

Frise-se que, sem embargo dos atualíssimos estudos acerca da proteção aos 

direitos coletivos, aos direitos da personalidade (direitos à vida privada, à integridade 

corporal, à honra, à intimidade, à imagem, ao nome), bem como o direito a um meio

27

46 É interessante ressaltar que a primeira dissertação acadêmica no Brasil a preocupar-se 
com a necessidade da antecipação da tutela é de autoria de MARINONI, conforme: Tutela cautelar e 
tutela antecipatória, publicada pela Revista dos Tribunais, em 1992. A continuidade de seus estudos 
pode ser vislumbrada nas seguintes obras, dentre outras: A antecipação da tutela', A antecipação da 
tutela na reforma do processo civil', Tutela antecipatória, julgamento antecipado e execução imediata 
da sentença', Efetividade do processo e tutela de urgência', Tutela específica: (arts. 461, CPC e 84, 
CDCf, Tutela inibitória: (individual e coletiva).

47 A ciência processual civil deve muito aos estudos de SILVA, incansável pesquisador, 
que soube, como ninguém, entender e difundir de forma contextualizada a teoria de Pontes de 
Miranda. Ressalte-se, ainda, o profundo conhecimento deste processualista não só da doutrina jurídica, 
mas igualmente dos teorizadores políticos. Dentre suas inúmeras obras e para o fim discutido neste 
trabalho, é imprescindível as seguintes leituras: Curso de processo civil, vols. 1 a 3; Da sentença 
liminar à nulidade da sentença', Do processo cautelar, Jurisdição e execução na tradição romano- 
canônica', Sentença e coisa julgada: ensaios', Teoria geral do processo civil.



ambiente sadio etc. e, principalmente, na riqueza de vantagens com a efetiva 

possibilidade de inibir a prática do ilícito, há, como já salientado, um vasto campo 

adstrito à execução por soma que não pode ser olvidado.

A sentença condenatória, totalmente dependente da vontade do réu para ser 

efetivada, é muito pouco para não dizer que é um nada jurídico. “... Reconhecer um 

direito e não dar-lhe a tutela adequada é o mesmo que não oferecer tutela ao direito em 

questão. Eis, hoje, a principal questão que preocupa as mentes dos processualistas, ou 

seja, a efetividade da tutela dos direitos. Apenas uma tutela que seja autenticamente 

condizente com as expectativas sociais.”48

A preocupação, então, neste trabalho, na trilha da evolução que os 

processualistas fartamente debatem na execução da tutela específica, estará voltada 

para alcançar uma efetivação da condenação por soma49 que não seja estritamente por 

intermédio do vetusto processo de execução e sua tipicidade fechada, ou seja, limitada 

a reconhecida ineficácia dos atos executivos consistentes em penhora-avaliação- 

arrematação.

Porquanto, buscar-se-á na execução por soma, igualmente, a genuína tutela 

específica, pois se o processo, tantas vezes lembrado, deve dar a cada um aquilo e 

exatamente aquilo que ele tem o direito de obter,50 não se pode admitir que um crédito 

devidamente reconhecido venha sofrer a destruição e ficar fadado a toda sorte de um

28

48 ARENHART, S. C. A tutela inibitória da vida privada. São Paulo, 2000. pp. 33-34.

49 “Analisada pelo ângulo da utilidade, a tutela condenatória é a menos efetiva de todas.” 
BEDAQUE, J. R. dos S. Direito e processo: influência do direito material sobre o processo. São 
Paulo, 1995. p. 130.

50 “...: il processo deve dare per quanto è possibile praticamente a chi ha un diritto tutto 
quello e proprio quello ch'egli ha diritto di conseguire.” CHIOVENDA, G. apud ALVIM, J. E. C. 
Tutela específica das obrigações de fazer e não fazer na reforma processual. Belo Horizonte, 
1997. p. 20.



letárgico processo executivo.

O ideal seria evitar a execução por soma e nisso as medidas previstas 

principalmente nos artigos 461 e 84, respectivamente, dos Códigos de Processo Civil e 

de Defesa do Consumidor são salutares. No entanto, a prática, além de mostrar que 

nem sempre as medidas constantes nesses dispositivos são suficientes para evitar a 

execução substitutiva, tem-se a realidade de que a maioria das execuções são, por 

natureza, por quantia.

Desta forma, não se preocupar com essa modalidade executiva é, em certa 

medida, cobrir um santo para descobrir o outro. Por essas razões, a atenção será 

dirigida para o equívoco e a terrível conseqüência que daí advém de se manter dois 

processos distintos para prestar a tutela jurisdicional pretendida pelo cidadão, sendo 

que, no processo de execução para recebimento de pecúnia, o meio subrogatório 

mostra-se letárgico e ineficaz.

Não raro, tem-se o longo percurso de três e não dois processos de 

conhecimento, todos vocacionados ao duplo grau de jurisdição. BARROS, Ministro do 

Superior Tribunal de Justiça, a esse respeito preleciona da seguinte forma:

Nosso Código de Processo Civil afirma que, com a sentença, o Estado cumpre sua função 
entregando a prestação jurisdicional. Se o derrotado não obedece à condenação, deve o 
vitorioso promover a liquidação, se a sentença foi ilíquida (o que ocorre constantemente) e, 
após, propor a execução. Temos, então, três processos autônomos e sucessivos. Todos eles 
com potencial de acesso ao STJ e ao STF. Para os doutrinadores a autonomia dos 
processos homenageia a ciência processual. A tripartição dos processos, ao meu sentir, 
carece de qualquer sentido prático. Dela resultam três conseqüências sociais nefastas: a 
sobrecarga do Poder Judiciário, que é forçado a tríplice esforço; a frustração do litigante 
vitorioso e o locupletamento do causador do dano.51
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51 BARROS, H. G. de. O que é prestação jurisdicional. In: XVII CONFERÊNCIA 
NACIONAL DOS ADVOGADOS. Rio de Janeiro, set. 1999.



Todo o esforço será, assim, concentrado para imbuir à tutela executiva uma 

efetividade condizente com a real necessidade dos jurisdicionados, atrelada aos 

princípios basilares do direito e às exigências dos tempos atuais. Para tanto será 

imprescindível entremear conhecimento e execução, uma prática totalmente contrária 

ao que se tem hodiemamente.52

52 Na verdade, a maior virtude teórica do chamado Processo de Conhecimento não está 
em ser ele exclusivamente declaratòrio, mas em não conter execução.” SILVA, O. A. B. da. 
Jurisdição e execução na tradição romano-canônica. São Paulo, 1997. p. 183.



3 ESTADO MODERNO E A POSITIVAÇÃO DO DIREITO
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A transição do Antigo Regime para o Estado Moderno deu-se no contexto 

construções científicas amplamente manifestadas no plano da explicação da natureza, 

bem como na interpretação da cultura. Em meio a forte ascendência do poder político 

e econômico,53 o extrato social também identificado historicamente como classe 

burguesa vai informar, direta e indiretamente, toda a construção jurídica hodierna.

Neste ponto, duas questões são relevantíssimas para o fim a que se propõe 

esta investigação: identificar na formação do Estado Modemo a finalidade da 

jurisdição, fundada no paradigma do racionalismo, logo, da certeza e objetividade 

cientificamente demonstráveis, cotejando-a com a formação com a realidade social 

brasileira, o que, consequentemente, viabiliza a perquirição dos efeitos e da recepção 

das propostas jurídico-racionais de conteúdo liberal em cenário político-social, 

totalmente avesso àquela realidade.54 55

53 “A partir da Idade Moderna, com a formação das monarquias nacionais, o Estado se 
fortalece e passa a significar a posse de um território em que o comando sobre seus habitantes é feito a 
partir da centralização cada vez maior do poder. Apenas o Estado se toma apto para fazer e aplicar as 
leis, recolher impostos, ter um exército. A monopolização dos serviços essenciais para a garantia da 
ordem intema e extema exige o desenvolvimento do aparato administrativo fundado em uma 
burocracia controladora.” ARANHA, M. L. de A.; MARTINS, M. H. P. Filosofando: introdução à 
filosofia. São Paulo, 1993. p. 180.

54 “O processo civil brasileiro tem se utilizado, cada vez mais freqüentemente, de soluções 
do direito comparado (em especial, do processo civil italiano) que funcionam como verdadeiras 
lufadas de novos ares na doutrina e jurisprudência pátrias.” BECKER, L. A. O direito na escola de 
Frankfurt: balanço de uma desconfiança. In: A escola de Frankfurt no direito. Anais. Centro 
Acadêmico Hugo Simas, Universidade Federal do Paraná -  Setor de Ciências Jurídicas, Curitiba, 
1999. p. 136.

55 “... É freqüente, entre os brasileiros que se presumem intelectuais, a facilidade com que 
se alimentam, ao mesmo tempo, de doutrinas dos mais variados matizes e com que sustentam, 
simultaneamente, as convicções mais díspares. Basta que tais doutrinas e convicções se possam impor 
a imaginação por uma roupagem vistosa: palavras bonitas ou argumentos sedutores. A contradição que 
porventura possa existir entre elas parece-lhes tão pouco chocante, que alguns se alarmariam e se



A legislação, principalmente a européia, ao ser introduzida no cenário 

nacional, encontrou uma sociedade escravocrata, a ser explorada no plano mercantil, 

com poder político centralizado e burocratizado, além de produndamente desigual, 

realidade adversa ao seu propósito. Desde o seu nascedouro, vive-se sob a falsa idéia 

das promessas liberais, sempre traduzidas em seu primado universal: liberdade, 

igualdade e fraternidade.56

32

... Procuramos entender quais foram os mecanismos construídos, necessários ao 
funcionamento de um modelo de Estado importado que contrastava com as práticas sociais 
nacionais. A interpretação que fazemos para o país reporta-se às dificuldades criadas pela 
adoção de um modelo de Estado e de aparato jurídico, dissociado do cotidiano e do ‘fazer- 
se’ das pessoas. (...) No Brasil, o projeto de um Estado Nacional modemo, orientado pelo 
liberalismo, constituiu-se em projeto liberal, adaptado às nossas elites que desejavam se 
equiparar aos europeus, adotando seu modelo de Estado e sociedade, desde que, nada 
perdessem com essa adoção: leiam-se seus benefícios e a manutenção do modelo 
monocultor e exportador, baseado na mão-de-obra escrava. Para tanto, instituíram, via leis 
e jurisprudências, esse modelo que pairava acima das práticas sociais. (...) Entretanto, 
apesar de relevarmos essa configuração oficial, o Estado nacional, como discutiremos 
posteriormente, prima por ter realizado e realizar “adaptações” do modelo liberal.

revoltariam sinceramente quando não achássemos legítima sua capacidade de aceitá-las com mesmo 
entusiasmo. Não há, talvez, nem um exagero em dizer-se que quase todos os nossos homens de grande 
talento são um pouco dessa espécie.” HOLANDA, S. B. de. Raízes do Brasil. São Paulo, 1995. p. 
155.

56 Passa-se a viver num mundo do faz de conta, próprio da personagem Emília da imortal 
obra infantil de Monteiro Lobato. Marilena Chauí denuncia esse fato em vários momentos do seu 
livro. Pela pertinência, é interessante transcrever a seguinte passagem: “A força persuasiva dessa 
representação transparece quando a vemos em ação, isto é, quando resolve imaginariamente uma 
tensão real e produz uma contradição que passa despercebida. É assim, por exemplo, que alguém pode 
afirmar que os índios são ignorantes, os negros são indolentes, os nordestinos são atrasados, os 
portugueses são burros, as mulheres são naturalmente inferiores, mas, simultaneamente, declarar que 
se orgulha de ser brasileiro porque somos um povo sem preconceitos e uma nação nascida da mistura 
de raças. Alguém pode dizer-se indignado com a existência de crianças de rua, com as chacinas dessas 
crianças ou com o desperdício de terras não cultivadas e os massacres dos sem-terra, mas, ao mesmo 
tempo, afirmar que se orgulha de ser brasileiro porque somos um povo pacífico, ordeiro e inimigo da 
violência. Em suma, essa representação permite que uma sociedade que tolera a existência de milhões 
de crianças sem infância e que, desde seu surgimento, pratica o apartheid social possa ter de si mesmo 
a imagem positiva de sua unidade fraterna.” CHAUI, M. Brasil: mito fundador e sociedade 
autoritária. São Paulo, 2001. p. 8. Guardadas as devidas proporções, pode-se dizer que esses engodos 
são encontrados no campo jurídico, principalmente, na jurisdição executiva.
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Exemplos podem ser encontrados no comportamento do governo federal, que defende a 
privatização e entrega à economia do mercado as empresas estatais, ao mesmo tempo que 
mantém o voto obrigatório e invade a privacidade do corpo humano, sancionando uma lei 
que toma compulsória a doação de órgãos no caso de morte. Como vemos, o Estado 
brasileiro adota, em alguns momentos, a orientação econômica liberal, privilegiando a 
idéia do mercado como regulador social. Entretanto, em outros momentos, ele privilegia a 
política intervencionista, direcionando sua ação e abalroando os membros da sociedade.57

Releva notar que, em países como o Brasil, sempre houve uma imensa dificuldade para o 
cumprimento até mesmo dos pressupostos mínimos da legalidade formal-burguesa, 
entendidas como as conquistas da revolução francesa (direitos de primeira dimensão). O 
histórico de golpes e contragolpes mostra que a busca pelo respeito às liberdades negativas 
foram os principais pontos de luta daqueles que fizeram oposição aos regimes autoritários. 
O longo período de regime autoritário, nascido de um golpe militar em 1964, conseguiu 
arrastar-se até meados da década de 80.58

Tamanho desencontro, como não poderia ser diferente, deslegitima toda a 

construção jurídica que não consegue ultrapassar os limites meramente formais. 

“Assim, os impasses gerados por uma legislação liberal e conflitante de forma aberta 

com as práticas escravistas e senhoriais do período demandaram a articulação e a 

generalização de uma série de exercícios de retórica e de práticas [sem grifo no 

original].”59

No entanto, como a mera formalidade não satisfaz interesse, excepcionado o

57 SOUZA, M. de. A experiência da lei e a lei da experiência: ensaios sobre práticas 
sociais e subjetividades no Brasil. Rio de Janeiro, 1999. pp. 18-19; 38; 31-32.

58 STRECK, L. L. Jurisdição constitucional e hermenêutica: uma nova crítica do 
direito. Porto Alegre, 2002. p. 36.

59 SOUZA, M. de. op. cit. p. 47. A legislação pátria é farta desses exemplos. Precisa 
engodo maior do que a chamada execução provisória que, de provisória tem tudo e de execução não 
tem nada. Ela não passa de um mecanismo formal com aparência de medida capaz de atender aos 
anseios do jurisdicionado. A antecipação da tutela do artigo 273 também guarda sua parcela de 
inoperância, apesar da exuberância da forma, pois a previsão contida no § 3o de se remetê-la a 
ineficácia da execução provisória, revela toda a dificuldade da sua implementação.



plano ideal, emerge notória ausência ou mesmo impossibilidade de efetividade, ou 

seja, correlação entre o conteúdo legal e sua realização fática, potencializando-se o 

desgastado discurso sobre a crise do judiciário, do processo de execução, etc. A 

resolução dessa “crise” parece não ser do interesse daqueles que, além de serem 

imunes a ela, ainda tiram proveito.60

Apesar de ser ainda precoce, mas sem a pretensão de concluir, inintimidável 

é a tentação de dizer que urge enfrentar a realidade e tomar decisões, mesmo que 

radicais, voltadas para a adequação da prestação jurisdicional à realidade nacional. 

Neste sentido, é interessante transcrever trechos da reportagem do Jornal Folha de São 

Paulo, intitulada O que faz uma lei dar certo ou fracassar.
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‘Seguimos a tradição do idealismo platônico, redigimos normas para dizer como deve ser o 
País, com uma legislação que busca o ideal.’ (...) Já os anglo-saxões, com seu direito 
consuetudinário, fundado nos costumes, seguem a tradição aristotélica. ‘Não se preocupam 
com o ideal, com o que deve ser, mas com o que é, o real. É por isso que não têm tantas 
leis como nós’. Os brasileiros pretendem que as leis instaurem uma realidade; os 
ingleses preferem que a realidade instaure as leis [sem grifo no original]. O sociólogo 
inglês Herbert Spencer (1820-1903) alerta para o destino de quem teima em brigar com o

60 A injustiça sempre foi uma praga difícil de ser extirpada. Não é de hoje que parcela 
considerável da população é obrigada a convier com privilégios e hipocrisias. Os argumentos para a 
mantença da situação, apesar de funestos, chegam a ser hilários. HUBERMAN, citando HAZEN e 
HOLT and Company, bem retrata essa situação ao relatar a reação dos privilegiados franceses às 
propostas de reformas que pretendiam receber também deles os tributos que eram cobrados só da 
classe espoliada. “A primeira regra da justiça é preservar a alguém o que lhe pertence: essa regra 
consiste não apenas na preservação dos direitos de propriedade, mas ainda mais na preservação dos 
direitos da pessoa, oriundos de prerrogativas de nascimento e posição.... Dessa regra de lei e equidade 
segue-se que todo sistema que, sob a aparência de humanitário e beneficente, tenda a estabelecer 
igualdade de deveres e destruir as distinções necessárias, levará dentro em pouco à desordem 
(resultado inevitável da igualdade) e provocará a derrubada da sociedade civil. A monarquia francesa, 
pela sua constituição, é formada de vários Estados distintos. O serviço pessoal do clero é atender às 
funções relacionadas com a instrução e o culto. Os nobres consagram seu sangue à defesa do Estado e 
ajudam o soberano com seus conselhos. A classe mais baixa da nação, que não pode prestar ao rei 
serviços tão destacados, contribui com seus tributos, sua indústria e seu serviço corporal. Abolia essas 
distinções é derrubar toda a constituição francesa.” HAZEN, C. D. apud HUBERMAN, L. História 
da riqueza do homem. Rio de Janeiro, 1986. p. 145.
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real: ‘A fé cega no poder do legislador é um fetichismo, vestígio do passado. O tempo o 
arruinará.’61

A par dessas premissas, parece possível refletir sobre os principais traços de 

um “procedimento” que norteie a atividade jurisdicional condizente com a necessidade 

pátria, com lastros na Constituição Federal e harmonizada com as exigências de uma 

decantada era pós-modema, sugerindo-se a viabilidade de alojar a tutela executiva 

junto à cognitiva.

3.1 AS BASES IDEOLÓGICAS DO ESTADO MODERNO: ASCENSÃO 

POLÍTICA E ECONÔMICA

Discorrer sobre o surgimento do Estado Moderno é, obrigatoriamente, 

revisitar teorias de pensadores clássicos. Elas são provocadoras de brutal mudança no 

modo de pensar, sentir e agir da sociedade. Não é tarefa das mais fáceis, no entanto, 

não se afigura tão distante assim, pelo menos, para o objetivo que, no momento, se 

almeja.

A luta pela “conquista” do poder político e econômico foi, assim, travada no
r

campo bélico e intelectual. E oportuno, ainda que sucintamente, discorrer sobre esse 

longo caminhar para visualizar as conseqüências e como se deu, na estrutura social 

pátria, a sua implementação.

Durante o período denominado Antigo Regime, preponderou o poder

61 SANT’ANNA, L. O país das leis que não pegam cria 41 normas por dia. O Estado de 
São Paulo, São Paulo, ano 123, n. 39.625, 14 abr. 2002. p. AIO.



religioso sobre o legiferante. Foi o período marcado pela presença da Igreja, 

sobrepondo seus interesses ao do Estado. Neste contexto, surge Nicolau Maquiavel. Os 

conselhos ao príncipe decorreram de uma nova idéia de se pensar o poder, que refletia 

sobre sua complexidade. MAQUIAVEL, com suas premissas, lançou as bases de um 

novo Estado.

Com a Revolução Francesa, deu-se o ápice do Estado Moderno, sustentado 

ideologicamente pelos iluministas. O Estado das leis, contudo, séculos mais tarde, não 

se mostrou imune à eclosão da miséria do povo, embalando antigas reivindicações de 

caráter político, o que redundou no Estado Social.

O poder ganha novos contornos, mas a democracia desenvolve-se de maneira 

desordenada, atingindo a crise de representatividade e sofrendo sérios riscos com os 

regimes totalitários. Em seu interior surgem os grupos de pressão que procuram ocupar 

os espaços deixados pelos partidos políticos. Agora, num horizonte bem próximo, 

delineiam-se nuvens neoliberais que exigirão uma nova forma de se organizar o poder 

e tudo aquilo que com ele se relaciona.

Essa rápida digressão, busca demonstrar que no bojo de tranformações 

sociais, o espaço em que o poder é exercido passou, em verdade, por variadas 

reconstruções seculares, desde os idos da Idade Média, mantendo-se, nos dias atuais, 

sob os os efeitos nova transição, intitulada pós-modemidade.

A necessidade do homem de viver em sociedade trouxe, como conseqüência, 

a inevitabilidade da presença do poder como meio de organização, de ordem. Este, nos 

primórdios, era considerado como divino. Deus era o seu detentor, que o delegava ao 

papa, seu representante na terra; este, ao Rei, que transmitia ao senhor feudal, tendo 

no último estrato social, os servos. Neste sentido, nos assevera CROSSMAN:
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Teoricamente o rei possuía tudo; na prática, tinha entregue a maior parte da terra ao barões
e senhores, em troca de determinados serviços. Estes barões e senhores, por sua vez,
subarrendavam parcelas dessas terras recebidas do rei aos imediatamente abaixo, também
em troca de serviços prestados, até que, ao fim, encontramos o servo, com uma infinidade

62de obrigações e com pouquíssimos direitos.

Esse período teve como característica essencial o fato de a Igreja ser a 

detentora do poder espiritual e temporal, impedindo uma construção política que 

viesse dar asas à criação de uma instituição independente e capaz de cuidar, com 

imparcialidade, das necessidades dos povos governados. “Durante séculos, a Igreja 

Católica deu à Europa Ocidental uma cultura comum que todos os reis e senhores 

aceitaram. (...) A lei era uma das dádivas de Deus ao homem, tão intocável, inalterável 

e independente do capricho humano como os próprios dogmas da cristandade.”63

Como todas as coisas ligadas ao ser humano, o poder também necessitou 

evoluir e, uma de suas fases foi, sem dúvida, a passagem para uma instituição capaz de 

exercê-lo distintamente do espiritual, relegado à igreja.

Muitos fatores contribuíram para isto, como por exemplo, a célebre 

participação de Nicolau Maquiavel que, em 1513, descrevia em O Príncipe, previa 

peculiaridades do poder que são utilizadas pelos governantes, dispensando à reflexão 

do secretário florentino um sentido de intemporalidade.

Aliás, MAQUIAVEL discorreu com tanta propriedade a respeito do poder 

que, não obstante o contexto de sua obra, ela pode ser considerada atual em muitos

62 CROSSMAN, R. H. S. Biografia do Estado moderno. São Paulo, 1980. p. 19.

63 Idem, ibidem. p. 20.



pontos, inclusive, em que descreveu as caracterísitcas essenciais do Estado Moderno.64

O momento histórico em que MAQUIAVEL escreveu sua obra esclarece a 

importância do seu pensamento para uma melhor compreensão do poder, que é 

exercido em palco contraditório de beligerância entre principados, anseios populares e 

vida espiritual.

O autor, acima de qualquer coisa, amava seu país, a Itália. Queria vê-la uma 

potência como eram a França, Espanha, Inglaterra, sendo que para tal era 

imprescindível que sua pátria se unificasse, pois se encontrava totalmente recortada e 

sob a influência de centros de poderes (Milão, Nápoles, Roma, Florença e Veneza).65

Este fato ilustrava as dificuldades de legitimação de um poder unitário, como 

também favorecia as invasões externas, pois as famílias que detinham os poderes em 

cada região, viviam sempre em conflitos, deixando caminho aberto para possíveis 

ataques e, o que era pior, não conseguiam dar ao povo um mínimo de vida digna.

Tal contexto, corroborado pelo predomínio da visão religiosa da Igreja 

Católica (visão estática do social), em que as concepções do mundo eram baseadas 

numa ordenação religiosa e sobrenatural, aguçou a astúcia política do nobre escritor,
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64 “A obra de Maquiavel, criticada em toda a parte, atacada por católicos e protestantes, 
considerada atéia e satânica, tomou-se, porém, a referência obrigatória do pensamento político 
moderno. A idéia de que a finalidade da política é a tomada e conservação do poder e que este não 
provém de Deus, nem da razão, nem de uma ordem natural feita de hierarquias fixas exigiu que os 
governantes justificassem a ocupação do poder.” CHAUI, M. Convite à filosofia. São Paulo, 2002. 
p. 398.

65 “As mudanças européias características da modernidade, da transição do feudalismo para 
o capitalismo, formam o contexto de Maquiavel e sua obra. Na Itália de sua época, o antigo Império 
Romano dera lugar a um território fragmentado em cidades-estado em perniante situação de guerra 
entre si, para o que recorria-se aos condottieri, chefes militares mercenários, ou a aliados estrangeiros, 
sobretudo França e Espanha.” POKER, J. G. Apontamentos para a leitura de O Príncipe, de 
Maquiavel. Em Tempo - Revista da Faculdade de Direito de Marília. v. 3, Marilia, ago. 2001. p. 
71.



que buscou um meio de denunciar tal situação: escrever um livro dedicado ao Príncipe, 

com o intuito de fazê-lo compreender os sentidos da arte de bem governar, de realizar 

a política e de manter-se como detentor legítimo do poder.66

Destarte, aquela situação fragmentada na qual se encontrava a Itália era o 

retrato de uma sociedade desprovida de poder, de engenho que redundasse na 

consolidação de poder centralizado, pois o individualismo político predominava, 

rechaçando qualquer hipótese de liberdade.67

Para MAQUIAVEL, a política (não a religião) deveria subordinar a 

economia e a sociedade. Uma nova moral, autoritária e laica (a ética política, segundo 

alguns), sob o domínio de um príncipe (governante) com virtú,6S seria indispensável 

para a condução dos negócios do Estado.

O pensador político evidenciou ainda para sua época a fundamental 

importância da perticipação do povo, ou pelo menos o convencimento de sua 

partipação, o que geraria a solidariedade para com o príncipe, em contraposição à 

individualidade política. Desta forma, as coisas do governo seriam defendidas como 

coisas do povo.

Para isso, era necessário tirar os bens da mão da Igreja e colocá-los aos 

cuidados de uma pessoa jurídica de direito público, ou seja, o Estado. Tal atitude
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66 “... tendo-me ele dito que os italianos não entendiam de guerra, expliquei-lhe que os 
franceses não entendiam do Estado, pois se dele compreendessem não consentiriam à Igreja tamanha 
grandeza.” MAQUIAVEL, N. O príncipe. São Paulo, 1977. p. 24.

67 “A ausência de um Estado central e a extrema multipolarização do poder criam um vazio 
que as mais fortes individualidades têm capacidade para ocupar.” XAVIER, L. Maquiavel -  vida e 
obra. In: MAQUIAVEL, N. O príncipe. São Paulo, 1979. p. VI.

68 Essa expressão é usada por Maquiavel para demonstrar que o príncipe (governante) 
precisa ter um conjunto de qualidades que lhe permita ser um homem de verdadeira validade, de 
inquestionável coragem.



resgataria o interesse coletivo, reforçando a solidariedade e proporcionando uma certa 

liberdade política.

Esse pensamento de MAQUIAVEL (transferência de um bem clerical a uma 

pessoa jurídica de direito público) foi representação do processo de secularização do 

Estado, da fundamentação do Estado Moderno.

MAQUIAVEL entendia que os homens são todos egoístas e ambiciosos, só 

recuando da prática do mal quando coagidos pela força da lei, daí seu desejo em ver 

um Estado estruturado, com um poder político forte, capaz de impor e, sobretudo, 

manter a ordem: “... E as principais bases que os Estados possuem, novos, velhos ou 

mistos, são boas leis e bons princípios.” 69

O homem que se dedicou com esmero aos assuntos do Estado não assistiu 

um de seus maiores sonhos: ver a sua Itália unificada. Entretanto, seus ensinamentos 

acerca da teoria política e, por via de conseqüência, do Estado são lembrados e 

seguidos por muitos políticos hodiemamente.

E certo que sua obra foi, e ainda é, satanizada por muitos, inclusive pela 

igreja, que tanto “perdeu” com seus ensinamentos. Mas MAQUIAVEL escreveu como 

ninguém a respeito do poder e, mais, demonstrou com seus escritos, a arte de bem 

governar.

Quando aceitou o uso da força, dando origem à conhecida frase “os fins 

justificam os meios”, o fez tendo em vista o bem comum, ou seja, que os resultados 

alcançados viessem de encontro aos anseios do povo.

Aqueles que visualizam em MAQUIAVEL uma pessoa satânica, ou
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69 Princípios, neste caso, subentendidos como armas, defesa. MAQUIAVEL, N. O 
príncipe. São Paulo, 1979. p. 69.



consoante um adjetivo, “maquiavélica”, não podem olvidar que foi graças a seus 

ensinamentos que se deu uma nova postura moral de pensar o poder, não se aceitando 

mais aquela imposição do clero de que tudo emanava de Deus, de que tudo acontecia 

segundo a vontade divina.

Sem se demonstrar ateu, vislumbrou que o homem é o verdadeiro dono de 

seu destino e precisa ser virtuoso para conseguir com que este seja o melhor possível. 

Assim, com sua cartilha sobre a arte de bem governar, o saber político triunfa sobre a 

teoria da história, fazendo com que a ação humana não fique à mercê do curso 

determinado pelo destino, como nas conhecidas tragédias gregas.

O autor foi buscar nos clássicos, PLATÃO, ARISTÓTELES, TOMÁS DE 

AQUINO etc., a valorização do homem como indivíduo, sua preocupação em saber 

por que e como as coisas aconteciam, sem aceitar a imposição da Igreja, de que tudo 

acontecia porque era o querer divino quem determinava.

O homem vislumbra com o avanço da técnica a possibilidade de interferir no 

livre curso dos fatos, na história, sendo que para isso, é imprescindível o uso do poder. 

Para o escritor peninsular, o governante deve ser prudente não apenas para entender o 

presente, mas principalmente para se aperceber dos males futuros e combatê-los já no 

início, pois desta forma terá maior chance de vencê-los.70

Um dos primeiros expoentes a legislar em favor de MAQUIAVEL foi 

ROUSSEAU,71 que compreendeu o verdadeiro sentido de sua obra, como formar um 

Estado capaz de manter a ordem e possibilitar a liberdade política.
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70 “Da tísica os médicos afirmam, no princípio cura-se com facilidade e com dificuldades 
se conhece, mas correndo o tempo, não tendo sido conhecida e medicada, fácil é conhecê-la e difícil 
curá-la.” Idem, ibidem. p. 20.

71 ROUSSEAU, J. J. Do contrato social. São Paulo, 1991.



Esse pensador viu com maestria o pano de fundo, a verdadeira intenção de 

MAQUIAVEL que, tendo um enorme anseio pela liberdade, foi obrigado, pelas várias 

circunstâncias da época, a mascarar tal anseio, fingindo dar lições aos reis, quando na 

verdade, falava ao povo.

Realmente, essa leitura de MAQUIAVEL feita por ROUSSEAU,72 merece 

relevância, pois o povo, em O Príncipe, sempre foi para o autor fator de grande 

preocupação, sendo que para ele, a função precípua do Estado é fazer o povo feliz: “Os 

Estados que têm boa organização e os príncipes que são prudentes cuidaram sempre 

em não reduzir os grandes ao desespero e satisfazer e contentar o povo, pois essa é 

uma das questões mais importantes que um príncipe deve ter em mente.”73

E mais, se for levado em consideração que os governantes da época eram, 

em sua maioria, despóticos e, por essa razão, anteriormente a MAQUIAVEL, 

utilizavam-se da crueldade, aceitar-se-á com mais facilidade o fato de que seu intuito 

era demonstrar ao povo como agiam os príncipes, os governantes.

Modernamente, na ótica de estudiosos, os reais valores em MAQUIAVEL, 

vulneravam o homem na sua singularidade. Para CROSSMAN:
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72 “A descrição do perfil do príncipe e a forma de seu jogo, elaboradas de maneira tão 
simples e direta, seguramente impressionaram Rousseau. Tanto que o levaram a ler O Principe ao 
contrário, subvertendo as intenções originais de Maquiavel, influenciando inclusive a leitura marxista, 
sobretudo aquela de Gramsci, como já foi assinalado. Para Rousseau, a lição deixada por Maquiavel é 
clara: caso queira conquistar a liberdade e manter-se livre num Estado ideal, é preciso que um povo 
aprenda a agir como príncipe para permanecer detentor da soberania, e para que jamais precise 
recorrer a um deles para exercer o governo. Mas caso precise de um príncipe, um povo deve saber 
como controlá-lo, para não se deixar dominar por ele. Talvez seja esta uma das principais lições já 
aprendidas pela leitura de Maquiavel, cuja teoria, como já se disse, contém muito mais que o bordão o 
fim justifica os meios.” POKER, J. G. op. cit. p. 76.

73 MAQUIAVEL, N. O príncipe. São Paulo, 1979. p. 106.
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Maquiavel não era um mau homem, nem assassino, nem um intrigante de sangue-frio. Pelo 
contrário, era um ardente partidário das instituições republicanas, que percebia mais 
claramente do que o resto de seus compatriotas a impossibilidade de qualquer Estado 
prosperar onde a moral tinha falhado, como acontecera na Itália. Ele compreendia o valor 
da liberdade e das leis imparciais, bem como o da sã religião, mas também sabia que a 
Igreja, tal como existia então, não podia proporcionar nenhum destes benefícios. Ao 
reconhecer a necessidade da uma ordem moral, denunciava a podridão da existente: ao 
desejar a liberdade, notava claramente que a liberdade meramente ‘citadina’ das cidades 
livres era muito pequena para o mundo moderno. Numa época de instituições destruídas, 
observava que a bondade, o constitucionalismo e a moralidade tradicionais não 
representavam bases suficientes para uma sociedade estável. E, por este motivo, 
preconizava a doutrina do poder.74

Mas se alguns fatos contribuíram para que fosse levantada contra 

MAQUIAVEL toda uma perseguição ideológica, pelo fato de seu arcabouço teórico 

justificar atos dúbios, a conciliação entre atitudes e ensinamentos do escritor de 

Florença é obtida face à análise da índole daquele que ocupa o poder na razão do 

exercício, ou mesmo da manutenção dele.

Se é cediço que o estadista sábio busca na história uma situação semelhante e 

exemplar para extrair dela a sua técnica de ação e defesa, nada mais oportuno do que 

ensinamentos como os de MAQUIAVEL, que além de tudo, comprovam os seus 

relatos com fatos: “Os homens percorrem quase sempre estradas já andadas. Um 

homem prudente deve portanto escolher os trilhos já percorrido pelos grandes homens 

e imitá-los; deste modo, ainda não sendo possível correr fielmente por esse caminho, 

nem atingir pela imitação inteiramente as virtudes dos grandes, sempre muita coisa é 

aproveitada.”75

74 CROSSMAN, R. H. S. op. cit. p. 24.

75 MAQUIAVEL, N. O príncipe. São Paulo, 1979. p. 32.



3.2 SURGIMENTO DO ESTADO MODERNO
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Após essas breves reflexões a respeito do pensamento de MAQUIAVEL, 

urge comentar a respeito da opinião de alguns pensadores políticos do século XIX, na 

tentativa de se obter o instante de surgimento do Estado Moderno.

A ruptura com o Antigo Regime salienta a superação da sociedade 

hierarquizada verticalmente, a qual foi retratada alhures, cujo poder se encontrava na 

mão do clero, tendo sido extirpada essa característica face à emergência de uma classe 

comercial (futura burguesia), e que influenciou decisivamente a atuação do poder até 

os dias atuais, bastando para tal, uma mínima redução em seus reais ganhos 

econômicos.76

Os comerciantes da época sofriam sensíveis reduções em seus ganhos, pois 

da forma que estava organizado o poder, fragmentado em vários feudos, eram 

obrigados a contribuir (tributos) com vários senhores feudais, quando se deslocavam 

com seus produtos para realizar o comércio.

“As corporações fazem surgir uma nova classe social que, nos séculos 

seguintes, irá tomar-se economicamente dominante e buscará também o domínio 

político: a burguesia, nascida dos burgos.”77

Desta feita, a excessiva quantidade de feudos dificultava a liberdade de 

comércio, pois cada senhor feudal taxava o comerciante toda vez que este transitava 

pelo seu domínio.

Diante de tal situação, a classe comercial se uniu ao rei em busca de um

76 “Deve, principalmente, abster-se de aproveitar os bens alheios, pois os homens olvidam 
mais rapidamente a morte do pai do que a perda do seu patrimônio.” Idem, ibidem, p. 95.

77 CHAUI, M. Convite à filosofia. São Paulo, 2002. p. 393.



Estado Absolutista que trouxesse para ela um peso e uma medida, podendo com 

apenas uma contribuição, transitar livremente por território mais vasto, facilitando o 

comércio e, por conseguinte, aumentando seus ganhos.

Com essa manobra, a nascente burguesia concedeu ao rei dinheiro suficiente 

para manter toda a corte e a nobreza em troca da minimização da tributação territorial. 

O poder temporal agora estava nas mãos do rei e a classe comercial não necessitava 

mais pagar tantas contribuições, bastando manter o poder absoluto.

Assim, foi possível expandir o comércio, já que não havia mais tantos 

empecilhos como antes. Com o desenvolvimento das práticas mercantis, esta classe 

social ficou mais forte economicamente, transformando-se na conhecida classe 

burguesa e, com o poder econômico nas mãos, passou a almejar o político.

Sempre em busca de mais espaços capazes de manter sua ferocidade, em 

aumentar os ganhos econômicos e insatisfeita com a corte, que custeava uma nobreza 

que nada produzia e tudo consumia, resolveu fazer com o rei, o mesmo que fizera com 

os senhores feudais.

Em busca de seu desiderato, valeram-se das idéias iluministas que naquele 

momento muito se expandiam e aliaram-se ao povo, incutindo neste as concepções 

emergentes acima aludidas, fazendo com que este acreditasse que, com uma revolta, 

seria possível o fim do absolutismo, reinando a igualdade, a representatividade, 

sufrágio universal, além da limitação poder. “A burguesia acordava o povo, que então 

despertou para a consciência de suas liberdades políticas.”78

O povo, oprimido e relegado à margem de tudo, viu nessas promessas uma
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78 BONAVIDES, P. Do Estado liberal ao Estado social. Belo Horizonte, 1993. p. 30. 
Mas, na verdade, a burguesia só prometeu, pois o povo apenas num segundo momento conseguiu o 
direito ao sufrágio.



luz no fím do túnel e não hesitou em aderi-las. Como se pode perceber, o povo não foi 

prudente, não teve a virtude de que tanto falou MAQUIAVEL, pois lutou por ideais de 

outra classe como se fosse em seu próprio benefício.79

A partir deste acontecimento, ou seja, fím do Absolutismo, começa a ser 

edificado o surgimento do Estado Moderno. Não se pode olvidar que na Inglaterra 

deu-se de forma diferente, sendo que a abolição do Absolutismo foi de forma vagarosa 

e retardada, mesmo porque o feudalismo neste país não teve características tão 

acentuadas como na França.

O escritor JOUVENEL dá a visão francesa de como surgiu o Estado 

Moderno, sendo talvez, por essa razão, que ele a usa como marco inicial a Revolução 

Francesa.

Essa importante Revolução rompeu com todo um sistema anterior, passando 

de uma estrutura de Estado para outra. Por esta razão, JOUVENEL a coloca como uma 

moldura, parâmetro, para demonstrar o que se deu a partir de então. Não que este autor 

tenha se valido exatamente da data histórica de 07 de julho de 1789, para taxar como 

momento estanque.

Mesmo porque, um marco decisivo que possa mostrar o aparecimento do 

Estado Moderno é muito perigoso e seria de extrema imprudência eleger algum. 

Portanto, devem ser levados em consideração os elementos que contribuíram para tal, 

como fatores sociológicos, econômicos, religiosos etc.

Tanto é assim, que o autor dá fundamental importância às idéias, dedicando 

em sua obra um capítulo exclusivo a elas, mostrando suas utilidades como
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79 Essa situação é vista atualmente, principalmente através dos meios de comunicação que 
conseguem com facilidade fazer com que o povo lute pelo ideal de determinado grupo como se fosse 
do seu interesse.



instrumento para mudar o curso da história, no campo econômico, político ou social. 

“Vemos as coisas através de idéias, e ainda lhes damos a configuração resultante das 

idéias que estão dentro de nós.”80

Dessarte, JOUVENEL viu nas conseqüências da Revolução elementos 

capazes de formarem o moderno Estado, trazendo o fortalecimento deste como nação.

De fato, a partir deste momento, houve o rompimento com o Absolutismo, 

deu-se o fortalecimento do poder executivo, já que o povo sentia a necessidade de 

manter as conquistas que julgava ter conseguido, daí a explicação para a ascensão de 

Napoleão Bonaparte, quando o povo obteve algumas conquistas sociais e passou a soar 

com mais intensidade, a noção de liberdade que acabara culminando na formação do 

Estado Liberal.

Outra conquista que motivou a revolta do povo contra o Poder Absolutista 

foi a possibilidade de se ter propriedades. Mas, como este não tinha posses e nem 

educação para tal, acabou tal direito não saindo do campo abstrato, beneficiando 

apenas as pessoas abastadas que puderam conquistar várias propriedades (burguesia).

Enquanto os homens se contentaram com suas cabanas rústicas, enquanto se limitaram a 
costurar com espinhos ou com cerdas suas roupas de peles, a enfeitar-se com plumas e 
conchas, a pintar o corpo com várias cores, a aperfeiçoar ou embelezar seus arcos e flechas, 
a cortar com pedras agudas algumas canoas de pescador ou alguns instrumentos grosseiros 
de música -  em uma palavra: enquanto só se dedicavam a obras que um único homem 
podia criar e a artes que não solicitavam o concurso de várias mãos, viveram tão livres, 
sadios, bons e felizes quanto o poderiam ser por sua natureza, e continuaram a gozar entre 
si das doçuras de um comércio independente; mas, desde o instante em que um homem 
sentiu necessidade do socorro de outro, desde que se percebeu ser útil a um só contar com 
provisões para dois, desapareceu a igualdade, introduziu-se a propriedade, o trabalho 
tomou-se necessário e as vastas florestas transformaram-se em campos apraziveis que se 
impôs regar com o suor dos homens e nos quais logo se viu a escravidão e a miséria

Al

80 JOUVENEL, B. de. As origens do Estado moderno: uma história das idéias políticas
no século XIX. Rio de Janeiro, 1978. p. 26.
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germinarem e crescerem com as colheitas.81

Na visão de JOUVENEL, a França era, na época, o grande destaque na 

ordem política e intelectual, exercendo total influência sobre as demais nações 

européias, tanto que tal exuberância era denominada de “mundana” porque as normas 

eram ditadas por ela para todo o continente, sendo imitadas pelos outros até nas 

vestimentas e no uso da língua.

Ocupando a França papel de tamanha importância, a Revolução pela qual 

passou só poderia trazer, como trouxe, conseqüências para além de suas fronteiras. Um 

dos fatores que contribuíram para engrandecer esse movimento vivido pela França, em 

1789, está no fato de que ele partiu do povo, numa verdadeira mudança nas maneiras 

de pensar, sentir e agir.82 Em resumo, para JOUVENEL, o Estado Moderno tem vida 

com a Revolução Francesa e suas conseqüências para aquele momento histórico.

Na visão de CROSSMAN, o surgimento do Estado Moderno não se deu 

numa certa e determinada data ou momento, mas adveio de um conjunto de fatores. 

Reconhece o autor que esta transição se deu de forma lenta, tendo como início os

81 ARANHA, M. L. de A.; MARTINS, M. H. P. op. cit. São Paulo, 1993. p. 228. É 
oportuno ressaltar que o artigo Io do, ainda em vigor, código civil enfatiza a proteção às pessoas e aos 
seus bens. Sem muito esforço, percebe-se que o código, além de privilegiar a propriedade, acabou por 
ser útil somente a uma determinada classe, pois, em 1916, somente a minoria da população era 
proprietária. Encampou-se, por completo, o ideário da revolução burguesa.

82 Logicamente tendo como fomento as idéias da burguesia que as vendeu como se fossem 
necessárias para o bem em geral. “O pensamento burguês busca a separação entre Estado e sociedade 
enquanto conjunto das atividades particulares dos indivíduos, sobretudo as de natureza econômica. O 
que se quer é separar definitivamente o público do privado, reduzindo ao mínimo a intervenção do 
Estado na vida de cada um. Por outro lado, essa separação deveria reduzir também a interferência do 
privado no público, já que o poder procura outra fonte de legitimidade que não seja a tradição e as 
linhagens de nobreza. (...) O que se pretendia era a defesa da propriedade privada dos meios de 
produção e a economia de mercado, baseada na livre iniciativa e competição.” Idem, ibidem. p. 217.



conflitos manifestados no mundo medieval. Assim, ao contrário de JOUVENEL que 

parte da Revolução Francesa, CROSSMAN seguiu toda uma evolução, não se 

esquecendo das lições de MAQUIAVEL, a quem, merecidamente, despendeu todo um 

título de sua obra para comentar seus feitos.

Uma vez mais, MAQUIA VEL volta os olhos para a linguagem que desvenda 

os paradoxos do poder, o que é confirmado por SABINE, evidenciando-se esse fato 

em várias passagens de sua obra, como esta em que descreve um de seus escritos:
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... o primeiro serviço que os italianos devem à sede papal, é terem chegado a ser 
irreligiosos e maus; mas ainda há outra dívida maior, dívida que será a causa de nossa 
ruína, ou seja, que a Igreja tem mantido e mantém dividida a Itália. Jamais houve nem 
haverá um país unido e próspero se não se submete todo ele à obediência dum governo, 
através da república ou do principado, como ocorreu na França e na Espanha. A única 
causa de a Itália não se encontrar no mesmo caso, de não ter uma única república ou um 
único príncipe, é a Igreja. (...) Assim, pois, nunca havendo sido a Igreja suficientemente 
poderosa para ocupar a Itália inteira e não havendo permitido que outra potência fizesse 
isto, tem sido a causa de a Itália não poder unir-se por meio da direção de um só chefe e de 
estar dividida sempre, mediante o domínio de inúmeros príncipes e senhores. Nasceram daí 
a desunião e a debilidade, que a conduziram a sujeição não somente aos bárbaros 
poderosos, mas também a quem quer que a tenha invadido.83

Assim, admite CROSSMAN que nos escritos de MAQUIA VEL, encontra-se 

o primeiro indício da revolução política que levara ao advento do Estado. Depois, 

segundo ele, outros fatores contribuíram decisivamente, como a centralização do 

poder, rompendo de vez com o feudalismo, a diminuição do poder do clero, a 

distribuição da propriedade territorial, o desenvolvimento industrial e outros.

As considerações de CROSSMAN são louváveis, principalmente o fato de

83 SABINE, G. apud CROSSMAN, R. H. S. op. cit. p. 26.



que o surgimento de tal Estado tenha se dado de acordo com um lento transcurso do 

tempo. Mas, após sábias colocações, o autor acaba fixando a Inglaterra como berço e 

mãe de tal acontecimento, justificando sua afirmação no fato de que em tal país, o 

feudalismo fora menos acentuado e que, por via oblíqua, a centralização do poder já 

estava presente. “Por tal motivo, as origens do Estado-nação encontram-se na 

Inglaterra muito antes do que em qualquer outro país europeu, datando do ano 1.100 

suas primeiras manifestações.”84

Ao que parece, neste patamar, a razão não assiste ao autor. E preferível 

entender que os fatos históricos, as idéias, os elementos políticos, econômicos e sociais 

foram os responsáveis para tamanho acontecimento, não vislumbrando um único 

responsável e sequer um lugar exato para tal.

BRUNTORRES é a visão brasileira a esse respeito. Para ele, o Estado 

Modemo nasceu de um pacto secular, fixando dois países, a França e a Itália. Justifica 

seu raciocínio através de um triplo balizamento, fazendo os seguintes apontamentos: 

surgimento da soberania, por causa da concentração e centralização do poder, fazendo 

com que o rei se afastasse dos vassalos; despatrimonialização do poder, fato que fez 

com que o príncipe deixasse de considerar o país como uma fazenda, passando a exigir 

dinheiro para governá-lo e, finalizando o tripé, a despersonalização do poder; ou seja, 

o poder sai da pessoa física do rei, para ser embutido no Estado.

Ocorre desta feita uma verdadeira abstração, em que o poder é inerente ao 

Estado e não mais de uma pessoa em específico, sendo necessária a representação 

política. Na rápida visão desses três autores, é possível, ainda que de forma sucinta, 

uma noção de como surgiu o Estado Modemo, demonstrando que tal feito não pode 

ser medido em dia, mês e anos específicos e muito menos lugar determinado, pois,
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84 CROSSMAN, R. H. S. op. cit. p. 39.



como já foi colocado, vários foram os fatores que contribuíram para esse 

acontecimento. E importante ter em mente que todo o processo que levou a isto foi 

motivado pelo poder.

3.3 DA FUNDAMENTAÇÃO DO ESTADO LIBERAL À SUA PASSAGEM AO 

ESTADO SOCIAL

Após essa ligeira visão a respeito da evolução do poder e por conseguinte o 

surgimento do Estado Moderno, cabe um estudo acerca do tipo de Estado que acabou 

se formando. BONAVIDES trata bem esta questão, mostrando com maestria o 

surgimento do Estado Liberal, bem como sua passagem para o Estado Social.

Demonstra o autor uma real preocupação com a dificuldade em se conciliar o 

individual com o coletivo, tarefa árdua que deve ser enfrentada com uma política 

capaz de bem trabalhar o poder. Faz de início uma citação de JELLINEK, que por sua 

grandeza, merece ser transcrita:

Ao redor de dois pontos candentes, gira toda a vida do gênero humano: o indivíduo e a 
coletividade. Compreender a relação entre ambos, unir harmoniosamente essas duas 
grandes potências que determinam o curso da história, pertence aos maiores e mais árduos 
problemas com que a ciência e a vida se defrontam. Na ação, como no pensamento, 
prepondera ora um, ora outro dentre esses fatores.85

A partir deste prelúdio, o autor passa a discorrer sobre o Estado Liberal,
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85 JELLINEK, G. apud BONAVIDES, P. Do Estado liberal ao Estado social. Belo 
Horizonte, 1993. p. 6.



tendo sempre em consideração a questão do individual e do coletivo. Vê na Revolução 

Francesa o início de tudo, dando a este movimento total importância:
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Nós vivemos e viveremos sempre da Revolução Francesa, do verbo de seus tribunos, do 
pensamento de seus filósofos, cujas teses, princípios, idéias e valores jamais pereceram e 
constantemente se renovam, porquanto conjugam, inarredáveis, duas legitimidades, duas 
vontades soberanas: a do Povo e da Nação. Aquela Revolução prossegue, assim, até chegar 
aos nossos dias, com o Estado social cristalizado nos princípios da liberdade, igualdade e 
fraternidade. Uma vez universalizados e concretizados, hão eles de compor a suma política 
de todos os processos de libertação do homem.86

Realmente, foi um movimento que trouxe para a história, de maneira geral, 

uma extraordinária relevância, sendo possível usá-la como marco histórico, como o 

divisor bíblico a.C. (antes de Cristo) e d.C. (depois de Cristo), ficando representado no 

tempo de “antes Revolução Francesa” e “depois Revolução Francesa”.

Assim, aquela situação, em que o povo, levado por uma suposta liberdade, 

deu suporte para o surgimento do Estado Liberal, sendo que, ou o assalariado vendia 

sua força de trabalho, ou morria de fome.87

Quando se refere a todos os cidadãos, considerando-os igualmente proprietários, o discurso 
contém uma ambigüidade que não se resolve, pois ora identifica a propriedade à vida, 
liberdade e posses, ora a bens e fortuna especificamente. O que se conclui é que, se todos, 
tendo bens ou não, são considerados membros da sociedade civil, apenas os que têm 
fortuna podem ter plena cidadania, por duas razões: ‘apenas esses [os de fortuna] têm pleno 
interesse na preservação da prorpiedade, e apenas esses são integralmente capazes de vida

86 BONA VIDES, P. Do Estado liberal ao Estado social. Belo Horizonte, 1993. p. 21.

87 “A Revolução Francesa, por seu caráter preciso de revolução da burguesia, levara à 
consumação de uma ordem social, onde pontificava, nos textos constitucionais, o triunfo total do 
liberalismo. Do liberalismo, apenas, e não da democracia, nem sequer da democracia política”. Idem, 
ibidem, p. 31.
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racional -  aquele compromisso voluntário para com a lei da razão -  que é a base necessária 
para a plena participação na sociedade civil. A classe operária, não tendo fortunas, está 
submetida à sociedade civil, mas dela não faz parte. (...) A ambigüidade com relação a 
quem é membro da sociedade civil em virtude do suposto contrato original permite que 
Locke considere todos os homens como sendo membros, com a finalidade de serem 
governados, e apenas os homens de fortuna para a finalidade de governar’. Ressalte-se aí o 
elitismo que persiste na raiz do liberalismo, já que a igualdade defendida é de natureza 
abstrata, geral e puramente formal; não há possibilidade de igualdade real, quando só os 
proprietários têm plena cidadania.88

No campo político, o Estado Liberal se contrapôs ao Estado Absoluto e 

prometeu ao indivíduo uma participação política; já no campo econômico transformou 

o indivíduo servo num ser livre, capaz de vender sua força de trabalho no mercado, 

trazendo para a minoria burguesa realmente a liberdade política, que até então só se 

tinha no campo econômico:

O Estado burguês de direito da primeira fase estava por conseguinte plenamente vitorioso. 
E os resultados de seu formalismo e de seu êxito se traduzem numa técnica fundamental 
que resguarda os direitos da liberdade, compreendida esta, consoante já dissemos, como 
liberdade da burguesia [sem grifo no original]. Essa liberdade lhe era indispensável para 
manter o domínio do poder político e só por generalização nominal, conforme já vimos, se 
estendia às demais classes.89

Desta feita, a burguesia, acima de tudo, expande seus macanismos de poder 

e, através deste, passou a ditar o preço do trabalho, afastando o Estado, livrando-se

88 ARANHA, M. L. de A.; MARTINS, M. H. P. op. cit. p. 219.

89 BONAVIDES, P. Do Estado liberal ao Estado social. Belo Horizonte, 1993. p. 31.



com esta manobra dos devidos encargos sociais.90

Para o jurista BONAVIDES, o essencial para o surgimento do Estado Liberal 

foi, sem dúvida, a teoria da repartição do poder, ocasionando a despersonalização do 

mesmo, limitando a atuação do soberano. Sendo que o mais significativo foi que, com 

isso, deu-se a falsa impressão de que o homem seria livre.91

3.3.1 Contribuição dos pensadores sobre a melhor maneira de exercício do poder

Os pensadores debateram no campo teórico a formulação justa de se alcançar 

a liberdade, legitimando o exercício do poder e a existência do próprio Estado. Assim, 

o jusnaturalismo, doutrina segundo a qual todo conjunto de fenômenos pode ser 

reduzido, por um encadeamento mecânico, a fatos do mundo concreto material sem a 

intervenção de nenhuma causa transcendente, foi combatida entre outros por KANT.

Para o pensador prussiano, no status naturalis o homem já conhecia e 

praticava o direito, faltando-lhe, porém, um princípio de segurança para a liberdade, 

para as relações entre indivíduos.

O status civilis seria o Estado Jurídico, em que o jurídico teria a significação 

específica do sistema fundado em princípio de certeza, garantia, estabilidade e 

permanência.

90 Atualmente, tal situação parece repetir-se, pois com a teoria do neoliberalismo que prega 
a presença de um Estado mínimo, o povo está na iminência de ver escoar pelos dedos todas as suas 
conquistas sociais que, com muitas custas e luta política, conseguiram.

91 Foi falsa essa noção de liberdade porque, na verdade, o povo passou a sofrer uma certa 
escravidão, pois vendia o seu trabalho nas portas das fábricas ou minas de carvão, pelo preço que os 
patrões queriam, sem qualquer proteção estatal. “O homem que surge da desigualdade é corrompido 
pelo poder e esmagado pela violência.” ARANHA, M. L. de A.; MARTINS, M. H. P. op. cit. p. 225.



Então, para KANT, Estado é a união de multidão de homens sob as leis do 

direito, sendo este, o conjunto de condições mediante as quais a vontade de cada um 

pode coexistir com a vontade dos demais, segundo uma lei geral de liberdade.
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A explosão das ‘luzes’ foi preparado nos séculos anteriores com o racionalismo cartesiano, 
a revolução científica, o processo de laicização da política e da moral. Segundo Kant, um 
dos mais notáveis representantes da Aufklãrung alemã, o homem iluminista atingiu a 
maioridade e, como dono de si mesmo, confia na sua capacidade racional e recusa qualquer 
autoridade arbitrária. Exalta a ciência e deposita esperança na técnica, instrumento capaz 
de dominar a natureza. Seu otimismo transparece na convicção de que a razão é fone de 
progresso material, intelectual e moral, o que leva à crença e confiança na perfectibilidade 
do homem. Em síntese, pela razão universal o homem teria acesso à verdade e à 
felicidade.92

KANT critica as idéias de HOBBES, LOCKE e MONTESQUIEU, porque 

estes formam o Estado sem nenhum embasamento, tudo no abstrato. Não trabalham 

com algo material, são segundo ele, idealistas, jusnaturalistas. Mas, não se opõe ao 

dogma da separação do poder, apenas defende que o Estado nasce de algo.

Para ele, o Estado surgiu da vontade geral e não por meio de um 

encadeamento lógico como apresentavam os jusnaturalistas. Chega assim, 

transcendendo o objeto (Estado) para só depois dizer da sua formação.93 Passa pelo 

campo científico para concluir que o Estado nasce em virtude da vontade geral.

Trabalha, também, com a liberdade, que para ele está naquele homem com 

razão (vontade), tendo condições de fazer as próprias leis e, mais ainda, a liberdade de

92 Idem, ibidem, p. 221.

93 Transcender o objeto significa buscar as suas razões para depois tecer qualquer 
comentário a seu respeito. Portanto, Kant se preocupou primeiro com o Estado, seu surgimento, do 
que se tratava, para depois buscar uma solução para ele.



agir segundo essas leis.

Não aceita, portanto, as normas postas sem razão, como as oriundas da Igreja 

ou de alguém que as elabore sem embasamento científico. Em resumo, ele busca a 

essência do Estado, enquanto os jusnaturalistas não se preocupam com isso, apenas 

acomodam uma situação que para eles já está posta. KANT era um liberal por 

excelência, pois defendia a liberdade e a vontade geral do povo, sendo bem aceito, na 

parte que convinha, pela burguesia.

Com HEGEL começa a se esboçar o Estado Social. Para ele, a vontade antes 

de ser geral é particular, ou seja, de cada indivíduo, transcendendo o transcendente de 

KANT. Por isso, existe uma diferença de conceitos de Estado para os dois pensadores; 

para KANT o Estado é a união e para HEGEL é o resultado da união.

HEGEL trabalha a parte (indivíduo) que chegará ao todo, refutando o 

contrato (pacto) para aceitar só a vontade, aquela que parte do individual para o 

coletivo. Totalidade é a reunião das várias esferas que se encontram na sociedade. A 

pessoa, enquanto indivíduo, participa de esferas (família, trabalho, clube etc.) que, 

reunidas, formarão o Estado.

Desta feita, HEGEL discorda da idéia liberal de que do todo se chega à parte, 

da divisão do poder dando liberdade de atuação ao indivíduo, para dizer que o 

indivíduo deve através da sua vontade individual, junto com as esferas, chegar ao todo.

Fazendo um paralelo entre liberdade antiga e liberdade moderna, tem-se que 

naquela dava-se a liberdade coletiva em prol da submissão individual, haja vista as 

decisões tomadas em campos abertos por todo o povo para deliberar a respeito de 

guerra e paz.

Já com relação à liberdade moderna, ocorre a submissão coletiva e uma 

liberdade individual, mas isto não ocorreu de fato no liberalismo, pois o sujeito não
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participava politicamente da formação do Estado. Deu-se, de fato, uma submissão 

coletiva, pois o poder foi entregue a outrem.

Neste ponto, é relevante a crítica à teoria de MONTESQUIEU, pois com a 

separação dos poderes, vislumbrava a limitação do soberano, dando maior liberdade ao 

povo, este entendido como a burguesia. Então, o povo não tinha liberdade política, o 

que equivale dizer que não existia igualdade e, sem esta, não se pode pensar em 

liberdade.

ROUSSEAU, ao voltar-se para a história, concluiu que o homem nasceu 

livre e por razões que ele desconhece, encontra-se acorrentado. Segundo suas idéias, a 

solução para tal problema estava no contrato social, que seria o único meio do cidadão 

reaver a sua liberdade, não mais a natural, mas a civil.

Seria então necessária a elaboração de um contrato social, com condições de 

um pacto legítimo, através do qual os homens, depois de terem perdido sua liberdade 

natural, ganhassem, em troca, a liberdade civil. Neste processo de legitimação do pacto 

social, o fundamento é a condição de igualdade das partes contratantes.

Isso se daria de forma igualitária, ou seja, tal contrato seria igual entre as 

partes, quais sejam, o povo, sendo o Estado mero detentor deste contrato. Assim, a 

doutrina rousseauniana pregava uma integração da liberdade com o poder através do 

contratualismo.

Entendia que o homem não existe no individual, somente no geral e defendia 

a sua libertação política que se daria pela democracia, caminho indispensável para as 

consecuções dos fins sociais, como conciliação de classes, com colaboração mútua na 

universalização do sufrágio.

O sufrágio universal era o grande pavor da burguesia, que temia a perda da 

sua liberdade (liberal - burguês). Mas, segundo os ensinamentos do jurista
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BONAVIDES, ela teve que ceder, pois as idéias marxistas lhe seriam piores.

MARX via na questão da vontade geral, um otimismo exagerado e delirante. 

Para ele, o episódio da Revolução Francesa foi desastroso para a classe trabalhadora e 

que seria impossível vencer a onipotência da burguesia através do sufrágio universal, 

pois esta astuciosa classe sempre acharia os mecanismos necessários para a 

manutenção do poder.

Por isso, pregava a tomada do poder pela força, sendo este o único meio para 

atingir o poder. Para ele, o povo era a essência do Estado, não podendo permitir que a 

burguesia o massacrasse. Em seu entender, deveria inverter a estrutura, em vez da 

burguesia mandar, o povo mandaria.

MARX pregava um socialismo implantado pela revolução proletária e suas 

idéias acabaram influenciando o surgimento do Estado Social. Isto porque ao pregar a 

tomada do poder pela força, implantando a ditadura do proletariado, assustou em 

demasia a burguesia, que viu no povo, ansioso por liberdade, um perigo à sua 

existência.

Assim, a burguesia cedeu e proporcionou ao povo o direito ao sufrágio 

universal e este abandonou os ideais marxistas, satisfazendo-se com esta conquista, 

sendo possível, a partir daí, a implantação do Estado Social.

Portanto, das lições de BONAVIDES, em sua obra Do Estado Liberal ao 

Estado Social, pode-se concluir, como exposto acima, que a passagem do primeiro ao 

segundo, deu-se em virtude das intervenções ideológicas do socialismo.

Com o marxismo, o Estado Burguês adaptou-se a certas condições, fazendo 

com que o Estado Liberal sofresse uma transformação superestrutural (sufrágio 

universal), dando origem ao Estado Social.
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No Estado Social, buscou-se a superação da contradição: igualdade política 

versus desigualdade social, há o reconhecimento de direitos do proletariado 

(principalmente direitos políticos) e, com isso, lucraram os trabalhadores que tiveram 

suas reivindicações atendidas satisfatoriamente e também lucraram os capitalistas, 

porque asseguraram sua sobrevivência, já que não ocorreu a revolução socialista 

idealizada por MARX.

3.4 A DEMOCRACIA COMO INSTRUMENTO DO ESTADO SOCIAL

Se no Estado Social o povo tem como conquista a liberdade política, 

significa que o regime democrático deve reinar para viabilizar sua efetiva participação 

no poder.

E não se pode falar em democracia sem que se recorra às reflexões do 

sociólogo francês TOURAINE, que com muita propriedade, proporciona bons estudos 

acerca do exercício do poder.

Em sua obra, d Que es la democracia?, o escritor parte de todo um contexto 

histórico para discorrer a respeito de democracia, trazendo uma visão no plano real e 

no plano ideal sobre o tema.

Assim, demonstra as várias visões políticas do poder ao longo de toda 

história, na busca de se saber qual o melhor regime democrático, ou seja, procura 

evidenciar a verdadeira democracia, trazendo à baila problemas como as minorias, a 

igualdade, a liberdade e a capacidade de participação do individual no coletivo que, 

segundo ele, deverão ser devidamente trabalhados sob pena de se ter uma democracia 

deturpada.

Como já colocado, a luta por uma sociedade mais justa, em que o indivíduo

59



possa conviver harmoniosamente com o coletivo, sempre existiu desde os primórdios 

da civilização. Primeiro, buscou-se a queda daquela sociedade hierarquizada, 

segmentada, fruto de privilégios e injustiças. Depois, com as idéias iluministas e o 

surgimento do Estado Moderno que culminaram com a queda do Antigo Regime, 

surgiu a idéia de democracia. TOURAINE assevera em sua obra que essa democracia 

oriunda de idéias revolucionárias, em especial a Revolução Francesa, foi, na realidade, 

uma democracia mascarada, pois faltava-lhe o principal, ou seja, a 

representatividade .94

Com a Primeira Guerra Mundial, seguida da crise econômica de 1929, o 

capitalismo mostrou-se um sistema enfraquecido, propiciando um ambiente para o 

aparecimento dos regimes totalitários, como o nazismo na Alemanha e o fascismo na 

Itália. Nesta passagem da história, o autor faz um alerta, demonstrando que, se o 

Estado não tiver um poder forte, capaz de atender às demandas sociais, o povo se alia a 

um líder carismático, levando ao poder um déspota.

Basta lembrar que Hitler foi eleito e, em nosso caso, pode-se citar o episódio 

do qual foi figurino o ex-presidente Fernando Collor, pois o povo simpatizou 

totalmente com esse líder que, até então, não tinha uma participação expressiva dentro 

do corpo político brasileiro.

O período que sucedeu a Segunda Guerra Mundial foi marcado pela 

conhecida Guerra Fria, sendo formados dois blocos bem distintos: o bloco Liberal, 

liderado pelos Estados Unidos da América e o socialista, liderado pela antiga União 

Soviética, de forma que esta nova organização em nível mundial, e a influência desses 

dois recentes blocos, não permitiam a viabilidade de uma terceira via.

A queda do muro de Berlim trouxe o “triunfo” da democracia e o colapso das
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economias socialistas, sendo que, contemporaneamente, está em voga a globalização 

da economia, com formação de blocos econômicos, como NAFTA, O MERCOSUL, 

MCE e TIGRES ASIÁTICOS.

Dentro desse contexto histórico, bem resumido, é possível tirar algumas 

conclusões para uma verdadeira democracia. Ponto fundamental para isso, 

reconhecido não só por TOURAINE, mas por tantos outros, como BOBBIO,95 reveste- 

se no fato de que a democracia tem de saber trabalhar com a minoria, respeitar a sua 

ideologia e jamais excluí-la sob o pretexto de que a razão assiste à maioria, pois tal 

atitude acaba por formar uma ditadura, cujos oprimidos serão justamente aquela 

minoria que mais necessita de guarida.

A igualdade é outra questão que o autor entende ser de fundamental 

importância para qualquer regime democrático. Tal igualdade não se restringe, 

segundo seu ensinamento, a bens materiais, devendo ser propiciada principalmente no 

plano político (sufrágio universal), dando ao povo reais condições de exercício da 

cidadania.

Portanto, essa igualdade deve dar ao povo condições de participação na vida 

política do país, não apenas lhe concedendo o direito de votar e ser votado, mais do 

que isso, proporcionando-lhe possibilidades de ocupar espaço dentro do coletivo, 

externando opiniões pelas mais variadas formas, sem restrições ao exercício de 

expressão.

Dar ao povo condições de participação na vontade geral é um dever, pois o 

poder a ele pertence. Tal questão é tão fundamental que o autor BORJA em sua obra 

Derecho Político Y Constitucional, surpreende ao afirmar que as três formas de 

participação direta do poder - plebiscitos, referendo e iniciativa popular - em verdade
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não passam de uma participação indireta, pois os não eleitores terão que ser 

representados pelos eleitores.96

Na análise de TOURAINE, para que haja realmente a igualdade, é 

necessário, entre outras medidas, trabalhar com as diferenças, reconhecer as 

dificuldades, como conflito de valores, cultural etc., respeitando, como já foi aludido, 

as minorias.

Segundo o autor, o sujeito é peça importantíssima para a democracia, 

devendo ter uma participação que seja capaz de modificar o seu meio ambiente, 

provando a sua capacidade e liberdade. Um dos caminhos que ele poderá utilizar para 

tal escopo consiste no fato de ocupar espaço, trazendo à luz sua ideologia, através de 

jornais, televisão etc., em condições de mudar o que esteja posto.

Para isso, o regime democrático deve dar condições de atuação ao sujeito 

extraordinário, proporcionando-lhe espaço político e vida democrática. A verdadeira 

democracia é aquela que é vivenciada pelo povo, sendo prejudicial para o regime, 

aquele sujeito comum, que aceita tudo sem qualquer reação, perdendo sua identidade e 

se transformando apenas num expectador.97

Essa liberdade a ser concedida ao cidadão nunca poderá ser confundida com
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96 “Conceptualmente, la democracia directa supone la inexistência de intemediarios entre el 
pueblo y el ejercicio dei poder político. Como el cuerpo electoral no es el pueblo mismo, seno la 
representación constitucional de él, que se interpone entre la massa popular y el gobiemo dei Estado, 
bien claro esta que todo acto syo tiene forzosamente naturaleza representativa. En consecuencia, la 
iniciativa popular, el referèndum y el plebiscito son formas de democracia inderecta, en las que el 
pueblo actúa por intermédio de sus representante, que son los eclectores.” BORJA, R. Derecho 
político y constitucional. México, [s/d], p. 222.

97 Essa classificação de sujeitos extraordinário e ordinário, baseada no pensamento de 
Dostoiesvik, significa que extraordinário é aquele sujeito que não aceita as coisas passivamente, 
procura indagar o porquê de tudo, colaborando com sua atuação na formação do Estado. Já ordinário é 
aquele sujeito que aceita toda e qualquer decisão, sem contestar, não dando nenhuma contribuição na 
formação da vontade geral.



libertinagem, mas deverá permitir ao indivíduo uma atuação no campo político, 

externando sua opinião, idéias, sem qualquer espécie de coação.

Destarte, democracia não significa submissão ao bem comum, pelo contrário, 

o sujeito tem que ser ativo, atuar dentro do coletivo, visando frear a atividade do 

Estado. TOURAINE entende que o indivíduo deve dar espaço ao coletivo, mas sem 

ser anulado, podendo criticá-lo ou aderi-lo.

O coletivo recebe pessoas com formações diferentes, restando à democracia 

a capacidade de convivência com situações díspares, conhecendo e respeitando essas 

pessoas de variadas formações.

A solução para que exista esse conhecimento e respectivo respeito pelo outro 

será possível através da cultura, que para TOURAINE só se consegue pelo ensino, 

indicando para as pessoas como deve ser o convívio numa sociedade.

Para a formação de uma democracia ideal é necessária a presença de três 

dimensões, pressupostos, apontadas pelo autor: a) respeito aos direitos fundamentais, 

que se contrapõem ao regime totalitário; b) cidadania que, como já demonstrado, vai 

além de votar e ser votado; c) representatividade dos dirigentes, ou seja, os dirigentes 

têm que efetivamente representar o povo.

A democracia poderá ser diferente de acordo com o privilégio que cada país 

possui com relação aos pressupostos acima apontados. A Inglaterra, os Estados Unidos 

e a França são exemplos de democracia que se diferenciam na medida em que 

privilegiam de maneira diversa, os pressupostos acima mencionados.

A Inglaterra dá maior ênfase ao primeiro pressuposto (respeito aos direitos 

fundamentais) limitando o Estado, já os americanos preferem o segundo (cidadania), 

tendo o povo uma noção muito grande de cidadania; por último, os franceses 

privilegiam o terceiro pressuposto (representatividade), o povo não reelege um
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representante que tenha tomado decisões contrárias aos seus interesses.

Cabe ressaltar que, para o autor, a simples separação do poder (que se opera 

em nível do Estado) não significa a garantia da democracia, pois para tal será 

necessário o vínculo entre sociedade civil, sociedade política e Estado. A democracia 

consiste numa idéia nova, com respeito à liberdade negativa, sendo fundamental a 

experiência humana, ou seja, viver, criticar e o mais importante, aceitar as críticas.

3.5 O PROJETO NEOLIBERAL E O NOVO PERFIL DO ESTADO

O mundo clama por mudanças, o poder econômico volta a falar mais alto, se 

é que algum dia deixou de ser assim, e um novo Estado se desenha, em que o público 

dá lugar ao privado, reduzindo as conquistas sociais a quase nada.98

Ainda faltam subsídios para uma análise mais completa sob o fenômeno que 

está ocorrendo, mas levando-se em consideração as propostas neoliberais, a 

preocupação mais significante está justamente na questão que envolve as demandas 

sociais de caráter coletivo, sendo que tais propostas atingem com mais argúcia as 

conquistas jurídicas das últimas décadas.

A demanda social tem como opositora a classe hegemônica (igual modo de 

produção capitalista), sendo que deste confronto tem-se a origem das tutelas jurídicas. 

Portanto, o Estado atuando dentro da espacialidade, classe hegemônica e demanda 

social, oferece a tutela jurídica, freando a atuação ora de uma parte, ora de outra.
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98 “... os governos agem no interesse do capitalismo porque os capitalistas controlam as 
instituições estatais e as utilizam como instrumentos para a realização de seus interesses.” 
MILIBAND, R. apud PRZEWORSKY, A. Estado e economia no capitalismo. Rio de Janeiro, 
1995. p. 116.



Terá ele, sob pena de causar um desajuste com perda de legitimidade, 

inclusive, que atuar com habilidade, atendendo ambas às partes da forma mais 

democrática possível. Essa atuação dá-lhe uma certa autonomia, o que autoriza dizer 

que as três partes são de certa forma dependentes umas das outras.

As demandas sociais e as conseqüentes tutelas jurídicas são abordadas de 

diferentes maneiras, de acordo com o Estado que se propõe. Nos Estados periféricos, o 

surgimento da demanda social e a conseqüente transformação em tutela é muito mais 

restrita, pois ocorre o estrangulamento dos canais institucionais, acarretando um déficit 

de instrumentos jurídicos. Isso, somado à falta de cultura política desse povo, 

corrobora uma situação de ausência de tutelas.

No Estado do bem-estar social (welfare state), as demandas sociais 

transformam-se em tutelas jurídicas, justamente porque o povo possui canais 

institucionais, ou seja, tem acesso ao Estado para pleitear proteção, vivenciando, 

assim, uma total democracia.

Portanto, ao contrário dos Estados periféricos, nos países denominados de 

primeiro mundo, as demandas sociais refutam a acumulação capitalista através de um 

processo normativo-democrático-representativo. Por isso, na França, por exemplo, a 

proposta neoliberal é menos intensa.

Essa via representativa é de suma importância para o pronto atendimento das 

demandas sociais. No Estado Liberal de outrora inexistia tal instituto, então, com a 

presença do neoliberalismo ele continuará a existir? Colocado de outra forma, a 

democracia resistirá ao projeto neoliberal?

Ter-se-á, desta feita, a legitimação democrática versus a acumulação privada, 

sendo entendido como legitimados aqueles que possuem direitos abrigados em lei, 

legalizados, como a saúde, a educação, a habitação, a segurança, o saneamento básico
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etc.

De que maneira, então, o neoliberalismo conseguirá reduzir as tutelas 

jurídico-políticas? O professor GOMES responde tal indagação ao prelecionar que isso 

se dará pela criação de novos mecanismos de filtragem e exclusão de tutelas, através 

da desestatização (privatização), desregulamentação e desuniversalização (reversão de 

padrões universais de proteção social).

Esse meio astucioso usado pelo neoliberalismo, denominado pelo citado 

professor de “a pele de cordeiro da façanha neoliberal”,99 tentará modificar o modo de 

legitimação política e afastará algumas tutelas jurídico-políticas de caráter social e 

coletivo. Para obter tal escopo, procurará convencer a todos da ineficiência estatal, 

passando a imagem de que o Estado e suas tutelas são, na “verdade”, um entrave do 

qual o povo deve se livrar.

Portanto a técnica é satanizar ao máximo o Estado - taxando-o de 

incompetente, inviável, para vender ao público uma imagem desalentadora e, ao 

mesmo tempo, apontar a solução, qual seja, a iniciativa privada - para que haja o 

avanço desta e o conseqüente afastamento do Estado.

Esta manobra neoliberal se mostra tão eficiente que a saúde privada 

(credenciada), mesmo recebendo mais de 70% de verbas estatais, a título de subsídios, 

presta um serviço insuficiente, mas consegue passar a imagem de que o Estado é o 

único responsável.

Não se pode olvidar que o neoliberalismo seja algo real, não obstante ainda 

as suas primeiras investidas, sendo que está na iminência de se instalar

99 GOMES, M. E. A. C. e. Apontamentos sobre alguns impactos do projeto neoliberal no 
processo de formação de tutelas jurídico-políticas. In: DIREITO e neoliberalismo: elementos para 
uma leitura interdisciplinar. Curitiba, 1996. p. 126.



definitivamente. Por hora, está angariando espaços políticos e conscientizando o povo, 

para que este possa recebê-lo, pois sem o consenso popular, toma-se difícil a 

implementação de qualquer regime.

JELLINEK, como exposto, demonstrou que o dissídio milenar que se trava 

entre o indivíduo e a coletividade, constitui fator de difícil integração, decorrente dos 

traços humanos imutáveis como a ingratidão, a covardia e a simulação, no plano 

individual, requerendo atividades políticas hábeis, passíveis de conciliação no plano 

coletivo.

O indivíduo ocupando seu espaço no coletivo, nunca poderá anular-se, mas 

sim exercer o seu direito de manifestação, demonstrando descontentamento quando a 

opção pelo coletivo não for a melhor escolha, conforme nos demonstra TOURAINE.

Dentro deste contexto, o homem sempre conviveu com o poder, da sociedade 

pré-estatal à contemporânea, procurando a melhor maneira de exercê-lo, em busca de 

soluções para o corpo social.

O poder sempre foi fator de grandes discussões. ARISTÓTELES pregava 

que o homem tende a corromper-se quando possui uma fatia muito grande de poder. 

No Brasil, o renomado escritor soteropolitano J. AMADO, preleciona que, em toda sua 

experiência de vida, nunca viu nada que degrade mais do que o poder. Mas, é inegável 

em qualquer sociedade, a necessidade do convívio com o poder, como já explicitado.

Assim, o Estado Liberal buscou a liberdade (da burguesia), depois o Estado 

Social a igualdade e, hodiemamente, busca-se a fraternidade. Mas, a nova tipologia de 

Estado que se desenha com o avanço neoliberal apreende a todos, principalmente 

porque o poder econômico está à frente, buscando a denominada globalização que, 

com certeza, mudará o perfil do Estado atual, principalmente no tocante ao território, à 

soberania e principalmente, na economia.
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Com isto, muitas preocupações são avultadas, mas uma merece ser bem 

estudada: a relacionada com o direito. Se é da essência do neoliberalismo a presença 

de um Estado mínimo e tal feito significa necessariamente a supressão de inúmeras 

questões sociais, como irá o direito trabalhar com este fato?

Sendo o Estado a fonte de produção do direito, ao diminuí-lo, não se está, 

por via oblíqua, diminuindo o campo de atuação deste direito? A sociedade não ficará 

desprotegida, entregue em mãos de um capitalismo que só tem um objetivo, acumular 

riquezas? Qual deverá ser o papel dos cidadãos, assistir a tudo ou utilizar o direito, 

enquanto o tem, para evitar tanta perda? Há, ainda outro ponto de muito relevo: como 

ficará a democracia? Resistirá a tantas desigualdades?

Talvez devam-se recordar as lições de MACPHERSON,100 segundo as quais, 

a estrutura do mercado capitalista é incompatível com a democracia participativa, na 

medida em que deixa a distribuição ser determinada principalmente pelo mercado e 

não pelas decisões democráticas.

3.6 DIREITO PROCESSUAL CIVIL: ÂMBITO CONCEITUAL E ESFERA DE 

ATUAÇÃO

No que pesem os casos de jurisdição voluntária terem as partes interesses 

convergentes a um mesmo fim, e, sem a pretensão de se assentar um conceito para o 

direito processual civil,101 pode-se concluir, estribado em farta doutrina, que sua função
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100 MACPHERSON, C. B. Ascensão e queda da justiça econômica e outros ensaios: o
papel do Estado, das classes e da propriedade na democracia do século XX. Rio de Janeiro, 1991.

101 “Definir um instituto é, antes de mais nada, formular um enunciado que aglutine todos 
os requisitos que lhe são inerentes, segundo a ótica que se imprime ao objeto do estudo.” OLIVEIRA



essencial é servir de instrumento para a atividade jurisdicional do Estado.102
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Nessa linha de raciocínio, o processo civil é concebido sob a ótica de ser o 

responsável pelo processamento adequado das insatisfações das partes e também do 

juiz enquanto sujeito da relação jurídica de direito processual e, portanto, preservador 

da sua formação legal, com vista a uma decisão capaz de resgatar o direito material 

violado e de devolver ao sistema jurídico, a sua inteireza.

NETO, O. de. A defesa do executado e dos terceiros na execução forçada. São Paulo, 2000. pp. 
20- 21 .

102 É oportuno relembrar que a tão decantada instrumentalidade do processo deve ser 
analisada à luz do que ele pretende instrumentalizar. Quer se dizer que o instrumento pode servir à 
várias facetas, dependendo, então, da vontade do agente. “O uso deste instrumento social é outro fator 
de extrema preocupação, pois o remédio que serve para curar também serve para matar, tanto que é 
denominado de droga. O limite será determinado pelo correto uso.” PEREIRA FILHO, B. 
Pressupostos teóricos para a efetividade material da tutela executiva. Curitiba, 1999. Dissertação 
(Mestrado em Direito) -  Setor de Ciências Jurídicas, Universidade Federal do Paraná, p. 12. SILVA, 
com maestria, explicita essa questão da seguinte forma: “... a utilização de alguma coisa como 
instrumento pressupõe uma atividade humana orientada para um fim. O agente que se serve do 
instrumento pode usá-lo para finalidade muito diferente daquela para a qual ele foi criado. É possível 
dizer que a enxada é um instrumento utilizado pelo agricultor para cultivar a terra. Isto estaria certo, 
mas nada impede que o agricultor se valha da enxada como instrumento para ferir alguém. O arsênico 
pode ser utilizado tanto como medicamento quanto como veneno. Qual será, porventura, a função 
instrumental do arsênico?” SILVA, O. A. B. da. Curso de processo civil: processo cautelar (tutela de 
urgência), vol. 3, São Paulo, 1998. pp. 37-38. No mesmo sentido é mister ressaltar a obra intitulada 
Elementos para uma teoria crítica do processo de autoria de BECKER e SANTOS. Sem hesitação e 
com uma boa dose de humor revela uma faceta instrumental, tanto do processo como do direito 
material, ambos como instrumentos do interesse econômico e calcados numa brutal desigualdade: 
“Desse modo, a instrumentalidade do processo não passa de publicidade (no sentido de marketing do 
público, sendo que “o público” é inexistente, salvo para bater palmas, não sendo por isso nem um 
pouco respeitado) ou de propaganda política, tanto quanto a de Goebbels, que provavelmente 
acreditava que o Estado nazista era um instrumento político neutro como uma tesoura de jardim usada 
para aparar os bigodes do patrão. Fazer o raciocínio contrário, ou seja, defender a materialidade do 
processo em vez de seu intrínseco aspecto instrumental (meio dominação), em nada modifica a 
situação anterior. Serve, quando muito, para enganar o grande público a respeito de uma nova 
configuração de uma antiga ideologia. A ideologia histórico-material da supressão dos eventuais (ou 
esporádicos) movimentos sociais e políticos de emancipação das instituições arcaicas já 
comprometidas com o mercado. Ademais, tal posicionamento do direito processual oculta o fato de 
que o direito material, apesar do nome, também é instrumento de perpetuação das injustiças e das 
desigualdades defendidas pelo próprio senso comum, sob o manto da legalidade, da formalidade, da 
igualdade e de outras ingenuidades altissonantes.” BECKER, L. A.; SANTOS, E. L. da S. op cit. pp. 
46-47.



Sem embargo das várias teorias acerca do direito de ação e, por via oblíqua, 

da própria atuação processual, em verdade, se apoiados na teoria civilista, abstrata, 

concreta ou eclética, tem-se, necessariamente, o processo como meio para se 

vislumbrar a aplicação do direito material. Como bem aponta MARINONI, apoiado 

nas lições de PROTO PISANI, “E certo que o direito processual é imprescindível -  em 

nível de efetividade -  para a sobrevivência do próprio direito substancial.”103

“O processo, mero (embora digno) instrumento posto a serviço do direito 

material, não deve ficar aquém dos desígnios deste último; igualmente, contudo, não 

deve ir além pois que, em ambas as hipóteses, o processo estaria funcionando, 

distorcidamente diga-se, como fonte autônoma de direitos e, por essa razão, traindo 

sua missão institucional.”104

Revestido dessa incumbência, tem-se que o processo civil é responsável, 

dentro do seu âmbito de atuação, pela realização do direito invocado pela parte 

interessada. Essa responsabilidade, no entanto, restringe-se à obediência à forma, pois 

o conteúdo, substância, fica a cargo do direito material. Daí, não se poder falar em 

direito processual apartado do direito material.
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103 MARINONI, L. G. Observações a partir de uma visão da ideologia no processo civil. 
Revista Jurídica, ano IX, n. 7, Curitiba, 1993. pp. 135.

104 YARSHELL, F. L. Tutela jurisdictional específica nas obrigações de declaração de 
vontade. São Paulo, 1993. p. 110. Para LIEBMAN, o processo civil tem como tarefa garantir a 
eficácia prática e efetiva do ordenamento jurídico, instituindo órgãos públicos com a incumbência de 
atuar essa garantia e disciplinando as modalidades e formas da sua atividade. Enquanto, jurisdição, no 
seu entender, é o nome que se dá à atividade dos órgãos estatatais encarregados dessa função, e 
processo é o método ou sistema de atuar a tutela jurisdicional. São essas as suas palavras: “Por isso, há 
um ramo do direito destinado precisamente à tarefa de garantir a eficácia prática e efetiva do 
ordenamento jurídico, instituindo órgãos públicos com a incumbência de atuar essa garantia e 
disciplinando as modalidades e formas da sua atividade. Esses são os órgãos judiciários e a sua 
atividade chama-se, desde tempos imemoriais, jurisdição (iurisdictio); as pessoas que exercem a 
jurisdição chamam-se juizes e formam, no seu conjunto, a Magistratura (v. Const., arts. 101, 102 e 
104); sua aitividade desenvolve-se em direção dupla, através da cognição [giudizio] e da execução 
forçada.” LIEBMAN, E. T. Manual de direito processual civil. trad. por Cândido Rangel 
Dinamarco, vol. I, Rio de Janeiro, 1984. p. 3.



“O Estado, ao proibir a autotutela privada, assumiu o compromisso de tutelar 

adequada e efetivamente os diversos casos conflitivos. O processo, pois, como 

instrumento de prestação da tutela jurisdicional, deve fazer surgir o mesmo resultado 

que se verificaria se a ação privada não estivesse proibida.”105

No entanto, é inocência querer acusar o processo como responsável direto 

pela inefetividade da prestação jurisdicional. Toda uma mudança de 

comportamento/pensamento é vital para um ideal de justiça, no entanto, não se pode 

olvidar que o processo reproduz os interesses previamente delimitados pelo direito 

material. Se este privilegia, por exemplo (e que exemplo mais concreto), a 

propriedade, o processo, igualmente, vai propiciar o mesmo tratamento.106

“Acontece que o direito à tutela jurisdicional não decorre do Código de 

Processo Civil ou das leis processuais esparsas, mas sim da própria existência do 

direito material.”107

Não se pode, então, acreditar que somente reformas processuais irão extirpar 

o mal que assola a justiça atualmente. E preciso, mais do que reformar o código, uma 

mudança de posição em relação a certos “conceitos” que não se coadunam com os
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105 MARINONI, L. G. A técnica da cognição e a construção de procedimentos adequados 
à tutela dos direitos. In: UMA VIDA dedicada ao Direito: homenagem a Carlos Henrique de 
Carvalho. São Paulo, 1995. p. 620.

106 Será uma preocupação constante nesse trabalho a análise de atuação do órgão judicial, 
tendo em vista o sistema “legal” ser, às vezes, o responsável direto pela própria obstacularização do 
resultado que se almeja, exigindo, assim, um comportamento mais discricionário e ativo por parte do 
juiz.

107 MARINONI, L. G. Observações a partir de uma visão da ideologia no processo civil. 
Revista Jurídica, ano IX, n. 7, Curitiba, 1993. p. 136. O autor enfatiza, na mesma página 136: “... 
Assim, não deixaria de existir direito à ação possessória pelo fato desta não estar presente no Código 
de Processo Civil. Da mesma forma, ainda que o Código de Processo Civil nada dispusesse sobre a 
tutela de urgência, ninguém poderia negar ao jurisdicionado o direito à tutela urgente, já que a 
proibição da autotutela privada não pode suprimir do cidadão o direito à ação processual que lhe 
permita a tutela imediata, isto é, a tutela efetiva do seu direito.”



anseios hodiernos que clamam por um processo civil de resultados.

Essa nova mentalidade tem de passar, inexoravelmente, pelos dois ramos do 

direito, processual e material. Contudo, ainda não basta. Para se lograr êxito, será 

necessário romper com o paradigma da modernidade que transformou o direito em 

algo estático, informador de uma suposta segurança jurídica e, portanto, destituído de 

versatilidade, incapaz de contextualizar com as exigências atuais. Só a partir de uma 

nova mentalidade, farão sentido as reformas processuais levadas a efeito nos últimos 

anos.

3.6.1 Correlação entre materialidade normativa (sistema jurídico) e processo civil

Como visto no item anterior, é necessário trabalhar com o processo civil à 

luz do direito material. Porém, ambos devem estar voltados para a realidade social.108 

“Todo direito tende, necessariamente, para a realização. O direito, pode-se dizer, é 

uma ordem normativa carente de realizabilidade prática. (...) Nossa compreensão do 

que seja a satisfação de um direito corresponde rigorosamente ao entendimento do 

senso comum, para o qual satisfazer um direito é realizá-lo no plano social.”109

Afirma-se, por essa razão, que por melhor que seja a construção da retórica, 

da dogmática, não se atenderá aos reclamos sociais, se não se satisfizerem os 

interesses no mundo dos fatos. O jurisdicionado que é o autêntico interessado na
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108 “Diferentemente dos teólogos, que partiam da Bíblia e do Direito Romano para 
formular teorias políticas, e, diferentemente dos contemporâneos renascentistas, que partiam das obras 
dos filósofos clássicos para construir suas teorias políticas, Maquiavel parte da experiência real de seu 
tempo.” CHAUI, M. Convite à filosofia. São Paulo, 2002. p. 395.

109 SILVA, O. A. B. da. Curso de processo civil: processo cautelar (tutela de urgência), 
vol. 3, São Paulo, 1998. pp. 29-30.



efetivação do direito reclamado, jamais se contentará com uma prestação jurisdicional 

incompleta, pois sua pretensão restará frustrada e o descrédito no judiciário será 

inevitável.

O direito se realiza com o seu fiel cumprimento, voluntariamente, por 

respeito às normas existentes ou pelo efetivo cumprimento do comando exarado na 

sentença ou acórdão, pelo judiciário. Declarar direito, seja abstrata ou materialmente, 

não significa, na maioria das vezes, satisfazer eficazmente àquele que dele tanto 

necessita.

As proposições jurídicas são, por obviedade, inanimadas, e requerem, assim 

como uma partitura, um instrumento adequado para proporcionarem-lhes o fim a que 

são destinadas. Além do instrumento, será imprescindível uma real atuação do 

executor, sob pena da falta de vivacidade comprometer todo o resultado esperado.

O fato de o direito objetivo, quando reclamado, necessitar de ser 

instrumentalizado pelo direito processual civil, faz deste o responsável, na medida da 

sua atuação, pelo resultado almejado. O cidadão deposita no processo toda a sua 

esperança. Caso o resultado não seja obtido, a decepção será inerente.

“Não é a sentença em si, a qual, a teor do art. 463, caput, do CPC, cumpre e 

acaba o ofício jurisdicional, que alcança ao autor o bem da vida, e, sim, a prática de 

determinados atos materiais, sucedida no mesmo processo.”110

Por isso, a situação agrava-se ainda mais quando a decisão judicial, apesar de 

agregada ao direito substantivo, acaba não sendo cumprida. A tutela executiva 

ocasiona, então, esse duplo mal. O autor/credor que consegue ratificar a pretensão de 

direito material em juízo e, mesmo assim, não consegue o bem da vida, que é o seu
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110 ASSIS, A. de. Execução civil nos juizados especiais. São Paulo, 1998. p. 25.
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verdadeiro objetivo, não se conformará, e com razão, com o sistema.

A tutela executiva, como se verá oportunamente, tem para o interessado 

relevância ímpar, pois será por intermédio dela que ele conseguirá, definitivamente, a 

realização fática do seu direito. “Esta noção básica e singela das funções jurisdicionais, 

em geral, e da executiva, em particular, revela a singular importância social desta 

última.”111

Daí a necessidade de se ter uma correspondência biunívoca destes dois 

ramos do direito para se colocar à disposição dos interessados uma prestação 

jurisdicional condizente com o prometido. Não se pode, então, tê-los como 

dissociados, pois para aquele que leva a pretensão em juízo, ambos são instrumentos 

do seu desejo.

Decisão judicial carente de efetividade não passa de simples confirmação do 

direito legislado (abstrato). Além de ineficaz, é totalmente ilógico movimentar todo o 

judiciário para se obter um “resultado” inexpressivo e desprovido de utilidade prática.

Mesmo porque, quem vai a juízo, não quer uma simples tutela processual, 

mas sim a tutela do seu direito. Portanto, sua pretensão não se restringe a uma 

condenação, mas sim à realização do próprio direito material.

3.6.2 Cânone positivista da efetividade: realização normativa e jurisdicional

AZEVEDO lembra e qualifica de sutil um pensamento de Mário Quintana, 

para quem a ‘matemática é o único pensamento sem dor’. Para AZEVEDO, “não há 

nada de indolor na interpretação e aplicação do direito. Por isto, faz-se necessário ir

111 Idem, ibidem. p. 19.



além, em direção a outra lógica, atinente aos raciocínios dialéticos e retóricos, que não 

conduzem às verdades apodícticas, mas ensinam o jurista a conviver com a 

controvérsia, levando-o ao terreno do verossímil, do provável, de uma aproximação 

maior ou menor da verdade.”112

Como pressupor a possibilidade de questionamento do cânone positivista de 

efetividade sem admitir que há existência e limitações reconhecidas já, na formação 

apriorística do que é efetivo para a lei? Os seus sentidos técnicos expressam o que 

encerra o ambiente jurídico. A efetividade relaciona-se com a materialidade de direitos 

e com sua vinculação ao processo.

Na leitura desta investigação são propostos três instantes dinâmicos 

correlacionados, sejam eles a normatividade, a interpretação e a jurisdição. Se, por um 

lado eles não são reputados como obstáculos incortomáveis à materialização da 

efetividade no sentido que se pretende enfocá-la, por outro, é ingênuo expandir os seus 

sentidos para além da autoreferência que a ordem jurídica desencadeia.

Dito de outra forma, pode ser concebida espécie de efetividade ensejada pela 

positividade do direito e também algo mais, decorrente da releitura que a ordem 

jurídica pode sofrer em toda sua dimensão. A positividade é ambígua sob o ponto de 

vista de sua materialidade em si.

Da mesma forma que determina a fixidez das relações normatizadas, estas, a 

qualquer tempo, poderão ser modificadas na integralidade se o bloco de direitos for 

substituído por nova legislação. Essa ambiguidade é bem traduzida por FERRAZ 

JÚNIOR, para quem

75

112 AZEVEDO, P. F. de. Aplicação do Direito e contexto social. São Paulo, 1999. p.
147.
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A principal característica do direito positivado é que ele se liberta de parâmetros imutáveis 
ou longamente duradouros, de premissas materialmente invariáveis e, por assim dizer, 
institucionaliza a mudança e a adaptação mediante procedimentos complexos e altamente 
móveis. Assim, o direito positivado é um direito que pode ser mudado por decisão, o que 
gera, sem dúvida, certa insegurança com respeito a verdades e princípios reconhecidos, 
lançados então, para um segundo plano, embora, por outro lado, signifique uma condição 
importante para melhor adequação do direito à realidade em rápida mutação, como é a de 
nossos dias.113

Abstraída a possibilidade de alteração da base positiva do direito em sua 

estrutura, remanescem as características determinadoras de seu universo compreensivo 

no qual a norma posta desafia a interpretação para aplicação à hipótese concreta. Os 

procedimentos de interpretação recentes já absorveram a idéia de superação da 

positividade estrita na medida em que a estrutura da norma não é capaz de veicular a 

possibilidade de decisões equitativas.

Assim é que a hipótese a ser. decidida, na medida em que traduza a 

necessidade de atividade judicial, não raro demanda algo mais que a dinâmica 

impulsionadora do procedimento tal como previsto legalmente. Não afronta o 

fundamento da vida jurídica, logo a do processo civil, a incorporação das lições dos 

desenvolvimentos recentes que vislumbram na atividade judicial o viés criativo do 

julgador, até mesmo porque as leis materiais não podem ser reputadas como 

vestimenta de uma concepção pronta e acabada de direitos, pois

Verdade é que as leis, ‘são, hoje, em todos os domínios jurídicos elaboradas por tal forma 
que os juizes (...) não descobrem e fundamentam suas decisões tão somente através da 
subsunção a conceitos fixos, a conceitos cujo conteúdo seja explicitado com segurança 
através da interpretação, mas antes são chamados a valorar autonomamente e, por vezes, a 
decidir e a agir de um modo idêntico ao legislador. E assim continuará a ser no futuro. Será

113 FERRAZ JÚNIOR, T. S. A ciência do direito. São Paulo, 1980. p. 41.
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sempre questão apenas duma maior ou menor vinculação à lei. É o próprio método de 
elaboração da lei que tende a ‘afrouxar o vínculo que prende à lei os tribunais’ do que 
decorre uma maior autonomia do julgador em face da lei."4

Metodologicamente, falar em efetividade é falar então na correspondência 

entre o sentido real da expressão e seu sentido jurídico nessa nova acepção do que é o 

jurídico.115 As dimensões da normatividade, interpretação e jurisdição são instantes 

relacionáveis aos aspectos desenhados pelo direito que passa hoje pelo crivo de uma 

desconfiança. O conceitualismo que se avizinha de suas figuras, a linguagem e a 

indicação da postura metodológica que caracteriza o pressuposto de operacionalidade 

do real já construído pelo direito, não são mais tomados como realidade em si, muito 

embora essa leitura sempre reste possível, pois,

Ao fusionar os elementos teóricos com os aspectos práticos do comportamento humano, o 
direito promove a redução da prática ao universo teórico, mesmo que isso represente uma 
desfocalização do conhecimento que se tem da realidade do direito ou das considerações

114 AZEVEDO, P. F. de. Direito, justiça social e neoliberalismo. São Paulo, 1999. p.
135.

115 No plano das definições jurídicas, mais que os sentidos que as expressões podem 
alcançar no plano da ciência do direito, merece sempre lembrança os sentidos distanciadores entre o 
real e a ciência jurídica. Na reflexão de WARAT, “Um dos aspectos mais importantes a considerar 
dentro da teoria definitòria é o da relação dos termos com a realidade. A respeito existe uma postura de 
larga tradição que sustenta que o significado dos termos está determinado pela realidade. Esta linha 
deriva de Platão, que sustentava que o significado das palavras devia refletir aquelas características 
que constituíam a essência da coisa. Os critérios definitórios deveriam refletir, assim, as propriedades 
essenciais da coisa. Segundo esta tese, haveria definições verdadeiras na medida em que pudessem 
expressar corretamente as qualidades essenciais da coisa que se pretenderia definir. Esta teoria se 
conhece com o nome de ‘tese realista’. (...) As definições podem ser classificadas de acordo com os 
distintos métodos empregados para estabelecer e comunicar o significado, para subministrar os 
critérios de uso dos termos gerais. Temos assim definições ostensivas, denotativas, contextuais, 
gênero-diferenciais, por sinonimia. (...) No que respeita aos tipos de definição, podem ser 
mencionados: o lexicográfico, o estipulativo, o técnico, o aclaratório e o persuasivo.” WARAT, L. A. 
A definição jurídica. Porto Alegre, 1977. pp. 3-5.
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que são feitas sobre essa realidade. Realidade social e universo jurídico ficam quase 
sempre distanciados, isolados em um processo de valorização desmedida daquela ou deste, 
dependendo do enfoque de cada estudioso. O subjetivismo na interpretação do direito serve 
para marcar ainda mais o distanciamento existente entre cada universo representado pela 
ação dos indivíduos em sociedade e a apreciação de cunho analítico, produzida pelos 
teóricos do direito.116

A determinação do alcance e desdobramentos das relações sociais são assim 

diagramadas na experiência normativa, expressão que não pode ser integralmente 

concebida como algo que em si encerre os sentidos de dominação. Mas é possível 

afirmar que compreendido como mecanismo de minimização do coeficiente conflitivo 

das relações humanas, o direito estabelece plano de compreensão das relações em um 

patamar distinto da espontaneidade que elas podem tomar no livre curso da sociedade.

Em certa medida, esse juízo não desafiaria maiores esforços nos sentidos de 

compreender-lhe a abrangência e desdobramento político-sociais se uma das 

conseqüências das atividade legislativa não fosse o estabelecimento de uma espécie de 

espaço negativo, isto é, aquilo que não é explicitamente normatizado passa a ser 

compreendido sob as colorações das normas positivas. Passo a passo o que se constata 

é a expansão do universo jurídico e sua projeção na estrutura de decisão. A jurisdição 

civil é desafiada em tom crescente. Uma vez mais, BORGES elucida que a

... coisifícação do jurídico passa necessariamente por uma separação do direito dos seus 
envolvimentos com outras manifestações da realidade social, purificando de maneira 
abstrata o que é jurídico daquilo que interfere em seu mundo de forma marcante. Na práxis 
justificadora do discurso sobre o direito, o valor assume um papel marcante, na medida em 
que serve para sustentar a própria necessidade de positivação jurídica, funcionando essa 
separação valorativa como um elemento protetor da codificações e permitindo a livre ação

116 BORGES, W. H. op.cit. p. 15.
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dos que exercem o poder político.117

As relações estabelecidas por essa ordem de coisas - realidade social e seu 

confronto com a dinâmica normativa-jurisdicional faz com que seja necessária a 

consideração dos sentidos problemáticos das instituições, assim como o papel de 

relevo dos atores envolvidos naquilo que COELHO denomina de “operacionalização 

objetiva do direito”. Na esfera do processo, não há como estabelecer fissuras na 

sugestibilidade que seus mecanismos encerram, vale dizer, o propósito da aplicação 

eqüidistante da lei pelo juiz.

Além de inegável postura ideológica, ausência de comprometimento com a 

releitura dos principais institutos do processo, o que se constata é a indiferença social, 

além de desprezo por aquilo que o direito contém de mais genuíno, ou melhor, 

expressão da dimensão existencial humana pautada pela variabilidade das situações 

que a vida em coletividade pode ensejar a partir de sua realidade material.

r

E nesse sentido que AZEVEDO colige elementos teóricos que possam 

legitimar condutas aplacadoras da racionalidade jurídica, de sorte a que elas encontrem 

em outra racionalidade, a da jurisdição face às situações cotidianas, expressão apta 

para a absorção da litigiosidade em toda sua extensão. Para AZEVEDO:

Para que a imparcialidade, que consiste no abrir-se o juiz cuidadosa e honestamente às 
versões em confronto no processo, se possa configurar, é indispensável que possam as 
partes exprimi-las de modo tão cabal quanto possível, o que não se pode dar exaurindo-se 
seu exame na igualdade formal dos interesses em confronto. É este o ponto de partida 
inegável, mas a percepção de sua desigualdade real, sobretudo quando flagrante, não lhe 
possa ser indiferente. Utilizará, para isto, de todos os meios que o sistema jurídico lhe

117 Idem, ibidem. pp. 15-16.
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oferece, compreendidos segundo critérios hermenêuticos hábeis à realização deste intento, 
de acordo com a exigências da justiça material. Não se pode julgar abstratamente o homem 
abstrato. Constatando a existência de interesses acentuadamente desequilibrados, deve, no 
entanto, guardar-se da intromissão de preconceitos seus, capazes de falsear a imagem real 
do litígio. As razões do pobre não são boas tão-só em razão de sua pobreza nem as do rico 
são más em função unicamente de sua riqueza. A hermenêutica crítica ‘não rejeita a 
ideologia e, neste caso, ela é decididamente antikelseniana; mas exige que a ideologia do 
direito não permaneça inconsciente e que, tomando-se consciente, possa estar o jurista em 
condições de questioná-la quanto aos seus efeitos na vida social, da própria ideologia e das 
normas que pretendem dissimular. Efetivamente, a dimensão ideológica do direito tem que 
ser assumida pelos juristas, mas ‘pior, todavia, do que o que se pretende decidir ocultando 
a ideologia é aquele que decide ideologicamente, imaginando que age de um modo neutro, 
imparcial e coerente com a verdade...’. Este juiz é perigoso, porque age ideologicamente, 
acobertando certos interesses com a plena convicção de que não faz mais do que aplicar a

3.6.3 Lógica entre materialidade do direito e processo - limites e criação

O âmbito conceituai do direito processual civil é estabelecido pela análise da 

estrutura e natureza das normas que lhe dispensam conformação. Mas o processo, 

como visto, tem sofrido as estocadas da teoria geral do direito, assim como o influxo 

da concepção que demonstra seus sentidos políticos.

Lógica entre materialidade do direito e processo nada mais retrata e pode 

retratar que a descrição entre os elos e fases que se interpenetram, razão dispensada 

para que isso se dê face ao monopólio da jurisdição, nexo correspondente às 

imposições estruturais do Estado de Direito.

É nesse sentido que no plano das reflexões jurídicas, AZEVEDO equaciona 

o problema entre a indispensabilidade de superação do positivismo a fim de que se 

materializem decisões “adequadas e socialmente convincentes”, isso em equilíbrio à

118 COELHO, L. F. apud AZEVEDO, P. F. de. Aplicação do direito e contexto social.
São Paulo, 1999. p. 160.



não negação do ordenamento jurídico. É que a quebra no bloco monolítico dos direitos 

positivados poderia ensejar a idéia de expansão injustificada da subjetividade judicial, 

corroborando assim decisões marcadas pelo descompasso entre previsão e concreção 

dos direitos.

Apenas aparentemente este problema constitui uma aporia. Mas é no 

itinerário, na demonstração de sua relatividade, que a lógica da decisão perde em 

lógica e ganha em humanização, pois “Buscando-se a compreensão da aplicação do 

direito, a visão silogística pode, no máximo, ser aceita como ponto de partida ou 

esquema geral, eis que a qualificação jurídica dos fatos raramente a ela se 

conforma.”119

Na medida em que a estrutura normativa por vezes se caracteriza por dizeres 

precisos, a possibilidade ou horizonte técnico desta não enseja ao aplicador 

convencimento racional de que ele opera em plano limitado, até mesmo em razão do 

imperativo da decisão.

Mas a adequação à complexidade que afasta o mérito de qualquer abordagem 

silogística e simplista das hipóteses litigiosas demanda subsunção mais acurada a 

legitimar decisão que possa corresponder à situação de urgência ou mesmo 

constitutividade de direito, já que na criação de situação inovadora e pronta a assistir a 

parte que recorre à jurisdição, reside o fundamento das formas de tutela de urgência.

É na razão da absorção das garantias político-constitucionais pela da 

dimensão do processo que faz sentido deferir conteúdo político às figuras e princípios 

desta disciplina, de certa maneira expandidas em seu objeto cognoscível, porém não 

lhe sacrificando o caráter essencial. É certo que, para MARINONI, “A época dos

81

119 AZEVEDO, P. F. de. Direito, justiça social e neoliberalismo. São Paulo, 1999. pp.
134-135.



‘sonhos dogmáticos’ acabou, a dignidade política do direito processual foi ressaltada, e 

agora os institutos processuais precisam ser lapidados com base nos novos ‘caminhos’ 

que surgiram.”120

Todavia, se ele corresponde ainda, em certa medida, às formas jurídicas 

preordenadas à composição de interesses sociais na medida em que “A natureza 

humana faz emergir, invariavelmente, interesses contrapostos sempre que um grupo 

de pessoas passa a manter qualquer tipo de relação”,121 como estrutura, as normas 

processuais, aos revelarem grau de significativa dogmaticidade, estão a reclamar 

perene conexão com o real, porquanto “A teoria do processo, portanto, também reflete 

a idéia de uma época.”122

Sob o enfoque que expressa o perfil dogmático do processo, o que se 

vislumbra é o esforço de nova geração de estudiosos concentrados em demonstrar os 

imperativos de sua oxigenação, na medida de posturas metodológicas variadas que vão 

desde a recompreensão dos poderes instrutórios da jurisdição até a construção de 

valores político-constitucionais delineadores do processo, isso paralelamente a figuras 

principiológicas capazes de dispensar um norte à sua dinâmica.

De fato, esse esforço é a tradução da constatação segundo a qual a jurisdição 

é mecanismo de radiografar a realidade social, porquanto nela se projetam os 

desequilíbrios das relações humanas.

A disparidade entre o real e o direito ensejou até mesmo posturas mais 

radicalizadas no sentido da transformação na base intelectivo-compreensiva do direito. 

Entre elas está a já notoriamente conhecida teorização identificada como direito
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120 MARINONI, L. G. Novas linhas do processo civil. São Paulo, 1993. p. 132.

121 BECKER, L. A.; SANTOS, E. L. da S. op. cit. p. 32.

122 MARINONI, L. G. Novas linhas do processo civil. São Paulo, 1993. p. 16.



alternativo. Nas palavras de AZEVEDO, “o uso alternativo do direito traduz, a seu 

modo, a necessidade, partilhada por juristas de variadas inspirações e tendências, de 

mudar o modo de conceber o direito e sua metodologia de solução de questões 

práticas, visando à superação da perspectiva formal à que se tem circunscrito o 

positivismo jurídico.”123

Esse perfil analítico, que atingiu até mesmo o direito processual, pode bem 

ilustrar algumas preocupações teóricas válidas para essa investigação. Muito embora 

elas não sejam focalizadas de modo aprofundado face à delimitação das questões aqui 

tratadas, são nas reflexões a propósito da subjetividade da jurisdição, na carga 

ideológica do direito e no delineamento político do Estado que repousam instantes de 

importância sem paralelo para a compreensão do processo em nosso meio.

Com efeito, desde o reconhecimento pelos teóricos do processo, da sua 

autonomia metodológica, é certo dizer que sua independência como ciência implicou a 

aceleração sensível de seu desenvolvimento, sendo certo também afirmar que “O 

direito processual civil é dotado não só de objeto, como também de princípios e regras 

próprias que constituem um todo orgânico, definido e delimitado.”124

Mas, nesse mesmo diganóstico, indaga-se: Em que medida essa

independência pode arrostar os limites da ordem jurídica burguesa na proporção em 

que o processo sofre o fluxo da releitura democratizante e instrumentalista, o que o 

projeta para uma fase inovadora de sua compreensão e estudo?

Na esteira do propósito desta investigação, reside o objetivo de demonstrar 

um duplo paradoxo, qual seja, o de que a implicação entre materialidade dos direitos e
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123 AZEVEDO, P. F. de. Direito, justiça social e neoliberalismo. São Paulo, 1999. p.
163.

124 SILVA, O. A . B. da; GOMES, F. L. Teoria geral do processo civil. São Paulo, 2002.
p. 36.



formas processuais, mesmo se dispensada leitura positiva à tese da afirmatividade dos 

direitos reconhecidos pela ordem jurídica, redunda no delineamento e preservação da 

esfera de ação que passa a conviver com o modelo de direitos inter-individuais 

previstos normati vãmente.

Por outro lado, do mesmo modo que a leitura concernente à afirmatividade 

dos direitos, como é cediço, preencha os sentidos de atuação da jurisdição, é claro que 

se estiver ela informada pelos cânones que deslocam ao processo seus sentidos 

políticos e sociais, será até possível que a idéia-força efetividade poderá se corporifícar 

no horizonte de outra idéia, qual seja, a de instrumentalidade.

O contraponto surgido nos esforços de deslocamento e superação da 

estreiteza de significado da correlação entre materialidade e processo está na crítica 

uma vez mais. Sob duplo enfoque identificam-se os limites sociais e vinculação 

histórica dos direitos, assim como a lógica da subsunção que lhe evidencia a base de 

compreensividade. Sob o prisma da lógica tradutora da positividade, expressa-se a 

realidade racional do jurista.

Edifica-se mundo apartado do real, numa palavra, um mundo instituído pela 

positividade. Em que pese AZEVEDO assumir o ônus intelectual de discordar do uso 

alternativo do direito em razão da “diversa valoração da segurança jurídica e dos 

interesses em litígio no processo”, o professor gaúcho reconhece que o mérito é desse 

movimento intelectual pois em sua base constitutiva está “o de ter reenfocado intensa e 

insistentemente certos temas, dentre os quais sobreleva o papel do poder judiciário em 

sociedades em mutação e em crise. No que toca à aplicação do direito, a expectativa é 

de que, na ânsia de fazer do Judiciário um bastão, não da forma da lei, mas sim do 

conteúdo do direito, os magistrados não se arvorem na condição de novos demiurgos
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das aspirações nacionais.”125

Se a base normativa constitui o pano de fundo da racionalidade do 

investigador do direito, constituindo ela mesma espécie de racionalidade, faz sentido, 

como asseverara MARINONI num prisma generalizador do problema, que “a teoria do 

processo é marcada pela noção de Estado própria de um determinado momento 

histórico. A teoria do processo tem como instituto fundamental a jurisdição. Daí da 

importância da teoria geral do Estado para correto desenho dos institutos 

processuais.”126 Vê-se assim a interligação entre a racionalidade inserida no contexto 

das figuras do processo e a necessária ligação com o real o que é explorado nas 

temáticas que hoje redelineiam essa disciplina.

Se como racionalidade, o direito incorpora sentidos e expressões do real, mas 

não garante, em contrapartida, dada sua limitação estrutural, a absorção de toda 

conflituosidade social, eclode daí que a conflituosidade que se conhece é inegável uma 

opção pautada num modelo legal e regrador das condutas sociais.

Nesse sentido, “O universo jurídico positivo circunscreve a globalidade 

social baseada em uma competência conferida pelas normas positivas, em uma relação 

redundante e tautológica, fixando os rumos, estabelecendo os limites, de sua própria 

atuação, preso assim na rede de uma prática interna às suas próprias exigências.”127

Note-se que a leitura realizada e proposta não se cinge à positividade, mas 

nela vislumbra elemento norteador de construções arquetípicas do direito, quais a 

doutrina e a jurisprudência inclusive, sendo que elas podem atingir substancialmente
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125 AZEVEDO, P. F. de. Direito, justiça social e neoliberalismo. São Paulo, 1999. p.
165.

126 MARINONI, L. G. Novas linhas do processo civil. São Paulo, 1993. p. 16.

127 BORGES, W. H. op. cit. p. 16.



também a noção de efetividade e inclusive a processual.

Sob o enfoque crítico, essa racionalidade é princípio que decorre do 

monismo estatal, por sua vez delimitador do alcance da materialidade jurídica na 

medida em que não reconhece outras fontes jurídicas.

O artefato compreensivo do jurista é então um dado normativo que estatuiu 

em medida e extensão os direitos. É o que se dá, então, ordinariamente, com o direito 

moderno vislumbrado sob ótica estrutural de ação social pautada juridicamente. A 

norma material pré-estabeleceu o alcance das normas do processo, deixando nítido seu 

campo de atuação ao reconhecimento nada mais que de figuras delimitadoras dos 

papéis dos atores sociais.

Do mesmo modo que o discurso sobre liberdade envereda para a retórica 

quando não existem em dada comunidade suporte econômico para seu exercício, a 

efetividade não pode ser preenchida se os mecanismos do processo não forem 

provocados à luz de direitos substanciais, entre eles os formais, o que vale dizer uma 

concepção substancializada da tutela jurisdicional, daí a idéia de que o que é efetivo 

deve ser preconizado ainda em mais forte significado para aquele que demanda bens 

materiais de cujos conteúdos está a depender, hipoteticamente, sua sobrevivência. Isso 

equivale à concepção de desequilíbrio das condições materiais entre os homens e de 

seus reflexos em um enfrentamento judicial, pois,

Para que haja um processo justo, diz Calamandrei, não basta que ante um juiz imparcial 
‘haja duas partes em contraditório, de modo a poder o juiz escutar as razões de ambas; é 
preciso, também, que estas duas partes se achem entre si em uma condição de paridade não 
meramente jurídica (que pode significar meramente teórica), mas que exista entre elas uma 
efetiva paridade prática, o que significa paridade técnica e também econômica... também 
na administração da justiça existe um perigo de que gravite sobre o pobre aquela maldição 
que pesa sobre ele sempre que os ordenamentos democráticos se limitem a assegurar-lhe, a 
ele como aos outros cidadãos, as liberdades políticas e civis, as quais em muitas ocasiões
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transformam-se em algo irrisório, sempre que lhe faltem os meios econômicos para delas 
utilizar-se.128

Um verdadeiro impasse estaria formado se as linhas mestras do Estado 

constitucional fotjado sob uma ótica democratizante da estrutura da administração da 

justiça, não impusesse à teoria do processo, sob pena de seu completo esvaziamento, o 

ônus de perquirir caminhos de sua realização integral, logo, efetiva.

3.6.4 Reflexões a propósito do conteúdo material do direito de ação: caracterização do 

direito burguês numa ordem política liberal

As (i)legalidades da classe dominante sobrevivem através do confmamento das 
(i)legalidades da classe dominada.129

A expressão “direito burguês”, apesar de parecer, à primeira vista, uma 

afirmação exagerada, corresponde nos exatos termos, à realidade jurídica. Como 

explicitado, todo o aparato legal deu-se a partir da revolução burguesa, com a ascensão 

dessa classe ao poder político e a conseqüente criação do Estado Moderno.

Significa, então, acima de tudo, ser da essência de qualquer entendimento 

que se busque para a aplicabilidade das normas jurídicas, o reconhecimento dessa 

realidade histórica. O Estado, não há que se negar, foi teorizado para, além de deter o 

monopólio na distribuição da justiça ser, igualmente, a pessoa jurídica com poderes

128 CALAMANDREI, P. cf. CAPPELLETTI, M. apud AZEVEDO, P. F. de. Direito, 
justiça social e neoliberalismo. São Paulo, 1999. p. 159.

129 FOUCAULT, M. apud NEDER, G. Discurso jurídico e ordem burguesa no Brasil.
Porto Alegre, 1995. p. 11.



para legislar sobre o que é certo e errado e, dessa forma, instituir funções imbuídas de 

Poder para dar concretude à realidade posta.

A Revolução Francesa, pela própria essência do ato, extirpou quaisquer 

traços que pudessem estar ligados à forma hierarquizada de poder do Antigo Regime. 

Tudo deveria ser realizado conforme a “legalidade” instituída pela nova ordem, agora 

despersonalizada da figura Divina e do Rei e incorporada numa ficção jurídica, 

denominada Estado.

Essa pessoa jurídica passou então, a ditar as regras conforme a sua ideologia 

e, por não ser uma realidade, pois só o é enquanto ficção, difundiu as idéias burguesas 

para toda a sociedade.130 Neste contexto, o receio ou as benesses que poderiam advir, 

fez com que a classe detentora do poder (político e econômico) retirasse do ente 

idealizado (Estado) qualquer forma de intervenção na sociedade ou melhor, nos 

negócios que haveriam de prosperar.

Nessa idealização de Estado, os conflitos, por ventura suscitados na 

sociedade, seriam resolvidos estritamente sobre as reges legais, sem qualquer 

intervenção, proibido juízo de valor que não fosse da própria essência da lei.131

130 “A ideologia da classe no poder vai influenciar desde o conceito de ciência (em geral) 
até o Direito (em particular) sem esquecer a lei e a atividade judicante.” PORTANOVA, R. 
Motivações ideológicas da sentença. Porto Alegre, 2000. p. 63. Na página 66, o mesmo autor 
citando ROENICK acrescenta: “A classe burguesa dominante dita as regras do jogo. Institui seu 
ordenamento legal impregnado de ideologia e de privilégios gozados somente pelos próprios que 
integram a classe que domina.”

131 Importa para esse sistema jurídico tão somente o estabelecimento das sanções, sem 
qualquer juízo de valor. “... Esses deveres, do ponto de vista do ator jurídico profissional, não teriam 
qualquer significado moral: como as idéias morais estão acima de toda experiência e como seu 
conteúdo varia ao infinito, ao direito positivo importa apenas o estabelecimento das sanções como 
conseqüência do descumprimento das prescrições normativas. O fato ilícito não é, em si, um fato 
imoral ou eticamente condenável; é apenas uma conduta contrária àquela fixada pela norma 
[sem grifo no original].” FARIA, J. E. A cultura e as profissões jurídicas numa sociedade em 
transformação. In: NALINI, J. R. (Coord.). Formação jurídica. São Paulo, 1999. p. 16.



Triunfou então, o sujeito sem rosto, abstrato e, como conseqüência, o juiz escravo da 

lei.

“Do ponto de vista axiológico, embora com menor visibilidade inicial, pode- 

se dizer que para o Estado liberal o valor democrático fundamental seria a certeza 

jurídica, a segurança jurídica (dado um fato, o direito sempre decidiria daquela forma) 

no sentido de manter em funcionamento com um mínimo de previsibilidade as regras 

do jogo dentro das quais se desenvolvia o capitalismo ...”132

Neste contexto, fomentou e difundiu-se, com habilidade ímpar, que toda a 

construção “legal” a cargo do Estado seria suficiente porque aplicar-se-iam leis justas, 

já que oriunda de uma fonte “legítima”, numa sociedade de iguais, sob o reino da 

liberdade.

“Para Montesquieu, o centro do direito é a lei, o processo é uma simples 

prolongação, um braço da lei estendido até o caso concreto.”133 Esse mecanismo leva o 

judiciário a legitimar a tirania do legislativo e do executivo “... que em nome da defesa 

das liberdades burguesas auxilia a reprodução das distorções sociais existentes ...”134 ao 

manter uma prestação jurisdicional distorcida e capaz de atender somente às elites.

“Desta forma, o sistema tradicional propicia normas gerais (impessoais) 

hierarquicamente dispostas e abstrações que em verdade são instrumentos operacionais 

para ‘desempenhar suas funções básicas no âmbito do Estado capitalista e da ordem
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132 RAMOS FILHO, W. Direito pós-modemo: caos criativo e neoliberalismo. In: 
DIREITO e neoliberalismo: elementos para uma leitura interdisciplinar. Curitiba, 1996. p. 94.

133 COUTURE, E. J. Introdução ao estudo do processo civil. Rio de Janeiro, 1998. p.
54.

134 LOPES, J. R. de L. Direito subjetivo e direitos sociais: o dilema do judiciário no Estado 
social de direito. In: FARIA, J. E. (Org.). Direitos humanos, direitos sociais e justiça. São Paulo, 
2002. p. 142.



burguesa. ” ’135

A doutrina, por sua vez, participa do mesmo cenário e com uma atuação até 

mais contundente do que o próprio judiciário. Grande parte dos processualistas foi 

veículo que agiu “eficazmente” como fonte disseminadora da ideologia engendrada, 

lastreada em “mitos”, tais como: ser o juiz escravo da lei; neutro, com um agir que 

atendesse a segurança jurídica com base em decisão num procedimento plenário e, 

portanto, reveladora da “verdade”.136

Manuais de processo civil, rotulados de “atuais”, haja vista edição de 2000, 

ainda apregoam para os futuros bacharéis que o juiz é “... escravo da lei, sendo sua 

função declarativa do que já consta na norma legal ...”.137 Esse mesmo autor, no 

segundo volume da sua obra, afirma que a coisa julgada, instituto de segurança 

jurídica, não pode jamais ser revista, mesmo diante de uma decisão flagrantemente 

injusta. Arremata: “... Após, a coisa julgada toma o branco preto e o preto branco,

135 PORTANOVA, R. Motivações ideológicas da sentença. Porto Alegre, 2000. p. 55. 
Na seqüência de seu raciocínio, interpreta o pensamento de FARIA em texto intitulado A noção de 
paradigma na ciência do direito: notas para uma crítica ao idealismo jurídico, inserido na obra A 
crise do direito numa sociedade em mudança, publicado em Brasília, no ano de 1988, na página 15: 
“E quais são estas funções? São as de garantir a segurança das expectativas, o cálculo econômico e o 
equilíbrio entre Poderes. E faz isto usando uma pretensa racionalidade formal de um legislador 
presumivelmente coerente quão onisciente.”

136 “... Observa-se que a burguesia utilizou o processo ordinário de conhecimento, de 
segurança e certeza, para controlar a insegurança jurídica que reinava na Idade Média diante das 
múltiplas ordens de poder; posteriormente, para proteger-se contra o absolutismo, sempre teve meios 
de obter tutelas diferenciadas para satisfazer seus próprios interesses de forma mais rápida e pronta.” 
CASTELO, J. P. Tutela antecipada: na teoria geral do processo, vol. I, São Paulo, 1999. p. 31.

137 GRECO FILHO, V. Direito processual civil brasileiro, vol. 1, São Paulo, 2000. p. 
226. Neste sentido: “Muitas vezes, pelos erros judiciários, a verdade real não coincide com a verdade 
judiciária; mas esta é que prevalece, como decorrência da força irresistível da coisa julgada (‘faz do 
branco, o preto e do quadrado o redondo’[sem grifo no original], conforme a milenária locução 
célebre).” LIMA, A. de M. Dicionário do código de processo. São Paulo, 1994. p. 564.



porque não há mais possibilidade de modificação mesmo da sentença errada.”138

O próprio judiciário admite a pecha que lhe é imputada ou rogada. 

CRETTON, em seus comentários ao estatuto da magistratura brasileira, afirma: “No 

ato de julgar, o juiz só deve obediência à norma legal. Pode-se dizer, por isso, que a lei 

é a rainha da magistratura.”139

Essa situação é tão gritante que os literários, geralmente não afetos ao mundo 

jurídico, perceberam-na. VERÍSSIMO não poupou críticas:
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Discutimos o nosso projeto sociológico, livros, política nacional e internacional, pessoas, 
pintura, música. O juiz me pareceu judicioso (aqui não vai nenhuma intenção de 
trocadilho!), falsamente profundo e arraigadamente convencional. É o que se 
convencionou chamar ‘uma bela figura de homem’, mas confesso que o achei um solene 
chato. Fala vagarosamente, medindo as palavras, e mais ou menos no estilo dum editorial 
de jornal antigo. Parece um homem cujo ideal é uma sociedade simétrica, policiada, regida 
por leis inflexíveis e imutáveis, cada coisa no seu lugar (e quem determina o iugar exato’ é 
a tradição, e tradição para ele é algo que tem a ver com seus ancestrais -  pai, avô, bisavô, 
trisavô, etc.).140

Todo esse sistema, atrelado a uma forte convicção de hegemonia absoluta do 

processo civil frente ao direito civil,141 foi absolvido pela elite nacional e “adaptado” à

138 GRECO FILHO, V. Direito processual civil brasileiro, voi. 2, São Paulo, 2000. pp. 
247-248. Seguindo o mesmo raciocínio, continua: “Não mais se poderá discutir, mesmo em outro 
processo, a justiça ou a injustiça da decisão, porque é preferível uma decisão eventualmente injusta do 
que a perpetuação dos litígios.”

139 CRETTON, D. O estatuto da magistratura brasileira. São Paulo: Saraiva, 1980. p.
24.

140 VERÍSSIMO, E. Incidente em Antares. 53. ed., São Paulo: Globo, 2001. p. 417.

141 Ainda hoje, encontra-se resistência nos processualistas, no que diz respeito ao caráter 
instrumental do processo como meio para se efetivar o direito reclamado. “Combatendo posição de



nossa realidade. SOUZA retrata essa situação com muita maestria por toda a sua obra, 

o trecho abaixo transcrito demonstra como se deu essa recepção.
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Como vemos, o processo de idealização ocupou importante papel no ‘parto a fórceps’ do 
Estado e da identidade, baseados no modelo liberal e, ambicionados para o Brasil, pelas 
elites. Particularmente, ‘o falseamento do juízo’ inerente a esse processo possibilitou a 
‘leitura’ do modelo liberal como um modelo exemplar e salvacionista, bastando a sua 
presença no país para a resolução dos problemas nacionais. A crença de que a presença 
desse modelo no país poderia ‘operar milagres’, tais como, o de produzir a identificação do 
Brasil com a Europa, fez-se muito forte, a ponto de produzir o seu transplante para o solo 
nacional. Assim, à revelia da realidade brasileira, a Constituição de 1824, a primeira de 
uma série, assume o perfil liberal desejado por uma parcela da população, ansiosa por 
identificar-se com a modernidade, porém, com a modernidade idealizada. Vale ressaltar 
que os debates e as dificuldades, envolvendo a Constituição Imperial de 1824, explicitam a 
tentativa das elites em produzir um país e um povo à imagem e semelhanças de outro, ou 
seja, em produzir o Brasil e o brasileiro à imagem da Europa e do europeu. (...) 
Posteriormente, a Constituição Republicana de 1891 também labuta no sentido de 
configurar o país a uma outra realidade, no caso, a norte-americana ...l42

Percebe-se que o Brasil utilizou-se dos frutos de uma revolução alienígena, 

sem, contudo, realizar a sua. Tudo foi implementado como se a situação nacional 

estivesse em idênticas condições da européia. O princípio da igualdade foi 

recepcionado e, para mantê-lo no irreal, deu-se extraordinária relevância para a 

questão da liberdade.

“... Assim, ocorreu e ocorre um superinvestimento no princípio da liberdade, 

desaguando na tendência nacional a adoção de filigranas jurídicas e aparatos legais, 

destinados a conceitualizarem, conformarem e definirem os limites e possibilidades de

alguns juristas, que pretendem atrelar o direito processual civil ao direito material, insistimos em que o 
direito processual tem autonomia jurídica há, mais ou menos, um século, estando, nos dias de hoje, 
absolutamente desvinculado do direito material.” ALVIM, T. A tutela específica do art. 461, do 
código de processo civil. Revista de Processo, ano 20, n. 80, São Paulo, out.-dez. 1995. p. 103.

142 SOUZA, M. de. op. cit. p. 60.



usufruto e exercício da liberdade pelo brasileiro.”143

Representado o quadro social desta forma, a realidade aparente, permitiu a 

conclusão de que o judiciário deveria ser neutro, como resultado da sua imparcialidade 

e, como justiça, bastaria dar a cada um o que é seu.

Toda essa acomodação dos ideais frutos da revolução européia, recebeu um 

aliado que caminhou no mesmo sentido. A recepção da burocratização do país 

dominante (Portugal) ajudou em muito nas falsas promessas liberais adotadas pela 

elite nacional. LOPES retrata bem essa idéia:
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A burocratização precoce do reino de Portugal e da América portuguesa determinou 
algumas coisas em nossa história: a magistratura como carreira hierarquizada, dependente, 
nos níveis mais altos, do próprio paço real (o Desembargo do Paço era o órgão de cúpula 
de todo o sistema); a formação social da colônia e do reino favoreceu também um certo 
convívio entre elites, amalgamando a justiça e a exploração mercantil; a vida do povo, na 
verdade a vida da grande população de trabalhadores escravos, não era objeto de 
apreciação da justiça, era matéria para a disciplina dos capitães-do-mato. A situação no 
império continuou em parte semelhante, na medida em que a independência não se fez no 
Brasil junto com uma revolução burguesa liberal. A separação dos poderes do Estado não 
foi propriamente pensada e criada para permitir a independência de uns com relação aos 
outros, mas como racionalização da administração do regime escravocrata e de grandes 
latifúndios e o desenvolvimento econômico não permitiu ao longo do século XIX o Brasil 
conhecesse tudo o que se passava na França, na Inglaterra e em parte em outros países da 
Europa a respeito do alargamento do direito de voto, das revoltas populares etc. Também 
não houve passos semelhantes aos dados na América do Norte. Desta forma, quando se 
chega à República e se consagra a fórmula da tripartição, tomando como modelo a 
Constituição dos Estados Unidos da América, inexiste a tradição de resistência 
institucional ao poder imperial do Executivo. Além disso, a distância entre as classes era 
enorme, porque não fora mediada nem mesmo por um mercado interno capaz de promove 
uma ‘pequena burguesia’ significativa. Tal circunstância fez com que a composição dos 
tribunais brasileiros, durante boa parte da história do império e primeiros anos da 
república, fosse marcada por uma certa nobiliarquia judiciária voltada, como toda a vida 
institucional jurídico-política do país, para a oligarquia latifundiária e exportadora. Só com 
as mudanças dos anos 20 para cá vai-se iniciar uma fase diferente, da qual o Judiciário 
deverá participar. Haverá uma progressiva democratização de seus quadros e também a 
progressiva solicitação de sua interferência. De qualquer modo, a justiça como

143 Idem, ibidem. p. 64.
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administração, alheia às lutas políticas, ficou como um mito das origens do Judiciário 
brasileiro, pelo menos ficou como um ideal bastante forte. O sistema de carreira 
subordinada a uma cúpula escolhida pelo Executivo serviu para isolar das lutas políticas o 
Judiciário, é verdade, mas serviu também, com o tempo, para isolá-lo da sociedade como 
um todo, da sociedade cada vez mais conflitiva e complexa e ativa em que estamos, e é em 
parte a causa de uma certa crise de legitimidade que o atinge hoje em dia. Dada esta 
história, o que sabemos ou podemos saber a respeito da nossa justiça?144

A ausência de conciliação, tendo em vista o vácuo que se criou entre o 

mundo formal e o real, levou as pessoas a buscarem soluções alternativas. A elite, 

como será enaltecido por todo o texto, sempre buscou na própria legislação, formas de 

efetivação dos seus direitos. Dessarte, como é incomum pensar numa legislação contra 

os interesses do legislador,145 este sempre soube angariar mecanismos “legais” capazes 

de, efetivamente, darem conta dos conflitos que pudessem envolver seus interesses 

econômicos.

Já, o restante, foi forçado a contentar-se com a morosidade e inefetividade da 

prestação jurisdicional ou, então, descobrir formas alternativas fora da legislação e, por 

conseqüência, do próprio Estado.

Esse contexto, que teve seu ápice no Brasil pós-Independência, caracteriza uma torção no 
funcionamento social e institucional do país. Podemos denominá-la ‘regra de exceção’. Ela 
perdura até os dias de hoje, estimulando as pessoas a elaborarem ‘estratégias’ para lidarem 
com uma realidade orientada por parâmetros diferenciados. Essas ‘estratégias’ podem se 
configurar em novas modalidades e práticas sociais ou novas articulações subjetivas. 
Assim, a ‘regra de exceção' pode ser entendida como um dos atributos constitutivos dos

144 LOPES, J. R. de L. A função política do poder judiciário. In: FARIA, J. E. (Org.). 
Direito e justiça: a função social do judiciário. São Paulo, 1994. p. 130-131.

145 “Ninguém legisla contra si próprio: ‘Nenhum legislador é suicida.”’ PORTANOVA, R. 
Motivações ideológicas da sentença. Porto Alegre, 2000. p. 66.
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modos de subjetivação produzidos nesse contexto.146

Essas práticas realizadas à margem da legislação são denunciadas por toda a 

obra da autora SOUZA, intituladas como “jeitinho”.147 Tendo em vista a ineficácia do 

sistema, passou a ser da natureza do cidadão brasileiro buscar soluções para os 

problemas encontrados. Dentro do sistema, as medidas cautelares, impropriamente 

denominadas de satisfativas, foram, a seu turno, uma forma encontrada para 

“ludibriar” a inefetiva “ordem legal”.

Pois bem! Com as novas e amplas exigências e, principalmente, com a 

promulgação da nova Constituição da República, essa aparência de verdade mostrou- 

se contraproducente.

Em defesa da efetividade da tutela dos direitos, começaram a ruir “os 

dogmas” da neutralidade148 do juiz, a busca incansável pela certeza,149 consubstanciada

146 SOUZA, M. de. op. cit. p. 48.

147 É, também, imprescindível o conhecimento da pesquisa realizada pelo sociólogo 
português SANTOS junto à população brasileira. Seu relato pode ser encontrado na obra O discurso e 
o poder: ensaio sobre a sociologia da retórica jurídica, precisamente no capítulo intitulado O espeço 
retórico do direito de Pasárgada e do direito estatal. SANTOS, B. de S. O discurso e o poder: 
ensaio sobre a sociologia da retórica jurídica. Porto Alegre, 1988. pp. 43-61.

148 PORTANOVA, citando CAPPELLETTI, dá a idéia de neutralidade como “... todo o 
elemento do ato (humano em geral e jurídico em especial) se reporta sempre a valor, ‘o que é 
precisamente o que em movimento, é causa (origem) e fim  (meta) a vontade humana’ a pretendida 
‘neutralidade’ ou ‘pureza’ radicam numa ideologia bem clara: precisamente a da aceitação e a da 
conservação.” PORTANOVA, R. Motivações ideológicas da sentença. Porto Alegre, 2000. p. 63.

149 “A certeza jurídica é mais um instrumento retórico cuja finalidade é ‘garantir condições 
de reprodução do padrão de dominação vigente e, ao mesmo tempo, ocultar esse papel mediante a 
pretensa autonomia e exterioridade do Direito.’ (...) Por sua vez, a segurança é valor que por si só se 
opõe ao valor justiça. O desejado de decisões mais previsíveis, mais uniformes, choca-se com os ideais 
de justiça. É que justiça tem que compreender o ineditismo da vida, a mudança contínua. O valor 
justiça é mais importante que o valor segurança. Esta fundamentalmente garante a segurança das



na verdade150 e, também, a separação radical entre conhecimento e execução.

As injustiças perpetuadas pela legislação passaram a ser questionadas e a tão 

decantada cientifícidade do código é colocada em dúvida. “As liminares satisfativas 

deferíveis apenas em alguns processos adrede arrolados pelo direito positivo passaram 

a ser vistas como privilégios, que se deveriam evitar”.151

A busca pela igualdade (do caso concreto, consubstanciada em tratar os 

iguais igualmente e os desiguais desigualmente, na exata medida em que se 

desigualam) e a conseqüente efetividade das decisões passa a ser reclamada por todo o 

código.

“Acaba-se, afinal, de redescobrir que os homens concretos não são iguais, e 

que toda tentativa de tratá-los igualmente, na relação processual, pode transformar-se 

numa injustiça notória. O ‘homem’, que segundo ROUSSEAU teria nascido livre e 

igual em direitos -  com que se alimentaram todas as teorias jurídicas de índole liberal 

do século XIX - , é sem dúvida uma bela fantasia política que a história contemporânea
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classes que fizeram a lei ou tiveram papel preponderante na sua feitura.” Idem, ibidem. p. 61. Neste 
sentido, DINAMARCO assevera: “A verdade e a certeza são dois conceitos absolutos e, por isso, 
jamais se tem a segurança de atingir a primeira e jamais se consegue a segunda, em qualquer processo 
(a ‘segurança jurídica’, como resultado do processo, não se confunde com suposta certeza, ou 
‘segurança’, com base na qual o juiz proferiria os seus julgamentos). O máximo que se pode obter é 
um grau muito elevado de probabilidade, seja quanto ao conteúdo das normas, seja quanto aos fatos, 
seja quanto à subsunção destes nas categorias adequadas. No processo de conhecimento, ao julgar, o 
juiz há de contentar-se com a probabilidade, renunciando à certeza, porque o contrário inviabilizaria 
os julgamentos.” DINAMARCO, C. R. A instrumentalidade do processo. São Paulo, 1994. p. 
318.

150 “Lamentavelmente, contudo, esta forma maniqueísta de compreender os fatos 
processuais, como se a função do processo civil fosse, como muitos ainda supõem, a descoberta da 
verdade, nada mais é do que uma doce ilusão, que os tribunais quotidianamente se encarregam de
desmentir.” SILVA, O. A. B. da. A “plenitude de defesa” no processo civil. In:_____. Da sentença
liminar à nulidade da sentença. Rio de Janeiro, 2001. p. 124.

151 TARZIA, G. apud THEODORO JÚNIOR, H. O processo civil brasileiro no limiar 
do novo século. Rio de Janeiro, 2002. p. 77.



transformou em ideologia conservadora.”152
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Neste contexto, a ação de direito material que, até então, era só vislumbrada 

no livro IV do código de processo civil e em leis especiais, recebe toques de

efetividade de refinados processualistas, em meio a acerbadas críticas ao modelo legal 

apresentado.

“O que se tem na atualidade, e isso ocorre sem que a sociedade, nem mesmo 

pelos profissionais do Direito, tenha a visão crítica dessa realidade, é um sistema 

jurídico extremamente desigual. Os segmentos da sociedade que têm a possibilidade 

de praticar lobby conseguem legislações que tutelam ampla e egoistamente seus 

interesses.”153

CAPPELLETTI foi perspicaz ao relatar que essa idéia de igualdade formal 

vem a ser na verdade “... libertad para los ricos de acumular riquezas cada vez más

incalculables, privilegio de los nacidos ricos de continunar siendo ricos sin trabajar, y, 

a través dei desarrollo de la gran industria, creación de monopolios capitalistas, no 

menos tirânicos de lo que lo habían sido en el ancien régime los privilégios políticos 

que la Revolución Francesa habiá destrozado.”154

152 SILVA, O. A. B. da. Curso de processo civil. vol. 1, São Paulo, 2000. p. 123. 
Enfatiza o processualista gaúcho em momento anterior, na mesma página: “A ‘imparcialidade’ que o 
procedimento ordinário impõe ao magistrado, impedindo-lhe de conceder medidas liminares ou, por 
qualquer forma, de dar regulação provisória ao estado de fato da lide é uma conseqüência natural dos 
princípios que presidiram à formação da ‘ciência’ jurídica européia no século XIX, especialmente da 
idéia de que ao Poder Judiciário cabia apenas a missão de cumprir a lei, sem mesmo poder interpretá- 
la, lei essa perante a qual ‘todos os homens eram iguais’, independentemente das injustiças concretas e 
de toda sorte de discriminações sociais que a ordem jurídica estivesse a produzir em homenagem a 
estes princípios.”

153 WATANABE, K. Assistência judiciária e o juizado especial de pequenas causas. 
AJURIS, ano XII, n. 34, Porto Alegre, jul. 1985. p. 220.

154 CAPPELLETTI, M. Proceso, ideologias, sociedad. Buenos Aires, 1974. p. 119. 
Ainda, neste sentido: “A prova mais acabada do idealismo jurídico tradicional está em dizer que o 
direito é ‘dar a cada um o que é seu’. Trata-se de uma velha expressão da separação de classes entre os



O tempo e os fatos foram responsáveis por desmistificar esse direito erigido 

em premissas falsas e o revelou à sociedade como algo extremamente carente por 

mudanças. O processualista, aos poucos, foi questionando a “verdade aparente” e, ao 

mesmo tempo, saiu a campo em busca de vias que pudessem dar concretude à 

prestação da tutela jurisdicional.

O momento é propício para dar continuidade às reformas e, mais do que isso, 

oportunizá-las com decisões judiciais capazes de serem efetivamente concretizadas. É 

necessário resgatar o poder dos juizes que foi surrupiado pela Revolução Francesa. 

“Com efeito, a memória do ancien régime fez-lhe odiosa a imagem nos fastos do 

constitucionalismo francês da Revolução de 1789, que buscou na pauta institucional 

inferiorizá-lo, de algum modo, perante os outros Poderes da trilogia de 

Montesquieu.”155

Agora que se descobriu que a macieira, muito embora rotulada de figueira, 

irá prosperar e produzir maçãs e não figos,156 é elementar que se possa reivindicar os
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proprietários e os não-proprietários, entre dominantes e os espoliados. Porque se a justiça consiste em 
dar a cada um o que é seu, dê-se ao pobre a pobreza, ao miserável a miséria, ao desgraçado a desgraça, 
que isso é que é deles.” PORTANOVA, R. Motivações ideológicas da sentença. Porto Alegre,
2000. p. 56.

155 BONAVIDES, P. Do país constitucional ao país neocolonial: a derrubada da 
constituição e a recolonização pelo golpe de Estado institucional. São Paulo, 2001. p. 74. Na mesma 
obra e página, o autor faz o seguinte comentário acerca do poder judiciário: “Dos três Poderes é 
congenialmente o mais fraco e, de tradição, aquele que mais dificuldades teve, no passado, para 
sobrepor-se às pressões executivas de dominação.”

156 Trata-se de um exemplo utilizado por LASSALLE para demonstrar a essência da 
Constituição, diz ele: “Podem os meus ouvintes plantar no seu quintal uma macieira e segurar no seu 
tronco um papel que diga: ‘Esta árvore é uma figueira.’ Bastará esse papel para transformar em 
figueira o que é macieira? Não, naturalmente. E embora conseguissem que seus criados, vizinhos e 
conhecidos, por uma razão de solidariedade, confirmassem a inscrição existente na árvore de que o pé 
plantado era uma figueira, a planta continuaria sendo o que realmente era e, quando desse frutos, 
destruiriam estes a fábula, produzindo maçãs e não figos. Igual acontecesse com as constituições. De 
nada servirá o que se escrever numa folha de papel, se não se justifica pelos fatos reais e efetivos do 
poder.” LASSALLE, F. A essência da constituição. Rio de Janeiro, 1988. p. 63-64.
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frutos efetivos.

“Então a população burguesa grita: Não posso continuar a ser uma massa 

submetida e governada sem contarem com a minha vontade; quero governar também e 

que o príncipe reine limitando-se a seguir a minha vontade e regendo meus assuntos e 

interesses.”157

Assim como se fez no passado, será preciso um novo grito! Só que agora, da 

outra classe, que não a burguesa.

157 Idem, ibidem. p. 55.
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4.1 DA PRESTAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL

Apesar da obviedade, é sempre oportuno recordar que o Estado, ao coibir o

exercício do direito pelas próprias mãos do interessado,158 obrigou-se,

inexoravelmente, a prestar a tutela jurisdicional. Dessarte, conclui-se, sem maiores 

dificuldades, que se for inadimplente no seu mister, abrirá oportunidade não só para 

questionamentos, mas, para que o credor da tutela jurídica possa, então, realizar seu 

direito com sua própria força.159

A real prestação da tutela jurisdicional é, assim, imprescindível para o bom 

convívio da sociedade. Desta feita, o Estado deve aparelhar-se de meios técnicos, 

físicos e administrativos (pessoal) capazes de fornecerem campo propício para o 

desempenho dessa sua relevante função.

Tutela jurisdicional é, por assim dizer, proteção devida pelo Estado aos

jurisdicionados. Essa proteção deve ser aparelhada com o direito invocado e

suficientemente capaz de atender prontamente às expectativas. DINAMARCO assim a 

define:

Tutela jurisdicional é o amparo que, por obra dos juizes, o Estado ministra a quem tem

158 Hodiemamente ainda são encontrados, no ordenamento jurídico, resquícios da 
autotutela, como, por exemplo, a defesa da posse que pode ser exercitada pela força do possuidor que 
se encontrar nessa qualidade no momento da agressão.

159 Não é sem outra razão que se convive com a chamada “justiça alternativa”, presenciada 
nas favelas das grandes cidades, oriunda justamente da omissão do Estado em prestar a tutela 
jurisdicional que proporcionou ao particular, geralmente oportunista, o “direito” de preencher esse 
vácuo de justiça e, assim, prestar a sua àquelas pessoas carentes.
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razão num litígio deduzido em processo. Ela consiste na melhoria da situação de uma 
pessoa, pessoas ou grupo de pessoas, em relação ao bem pretendido ou à situação imaterial 
desejada ou indesejada. Receber tutela jurisdicional significa obter sensações felizes e 
favoráveis, propiciadas pelo Estado mediante o exercício da jurisdição [sem grifo no 
original].160

Apesar da excelência da citação, é forçoso reconhecer, desde já, que a tutela 

executiva, assim como as demais, também é exercitada pelo adequado exercício da 

jurisdição e não se tem notícias de que ela possa proporcionar “sensações felizes e 

favoráveis” à parte!

4.1.1 Tutela jurisdicional dos direitos

Neste momento revela-se de extrema importância a compreensão acerca do 

que vem a ser tutela jurisdicional porque, a partir deste entendimento, buscar-se-á, a 

posteriori, a adequada tutela executiva almejada pelo jurisdicionado. Ressalta-se, 

assim, que o objetivo, via processo, é alcançar uma tutela jurisdicional dos direitos, 

aptos a efetivá-los no plano prático.

... parece não haver dúvida de que a locução tutela jurisdicional se presta a designar o 
resultado da atividade jurisdicional -  assim considerados os efeitos substanciais (jurídicos 
e práticos) que o provimento final proteja ou produz sobre dada relação material -  em 
favor do vencedor. Nessa medida, é inegável que a locução tutela jurisdicional designa o 
resultado final do exercício da jurisdição estabelecido em favor de quem tem razão (e 
assim exclusivamente), isto é, em favor de quem está respaldado no plano material do

160 DINAM ARCO, C. R. Instituições de direito processual civil. vol. I, São Paulo, 2001.
p. 104.
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Por isso, é imprescindível anotar que o conceito de tutela jurisdicional 

transcende àquela vetusta definição de se confundi-la com o simples direito de ação e 

mais, de contentar-se apenas com a declaração de direito.162

r

“E necessário ajustar-se o conceito de prestação jurisdicional para 

estabelecer que a sentença não encerra a lide e o Estado-Juiz somente cumpre seu 

dever quando entrega à parte vitoriosa o bem da vida objeto do litígio.”163

Pensar dessa forma não significa, em absoluto, defender os argumentos dos 

adeptos da corrente civilista da ação. Mesmo porque, já é entendimento quase que 

assente na doutrina que o artigo 75 do código civil deve sofrer leitura adequada à 

tutela jurisdicional dos direitos.

Assim, com espeque na busca pela efetividade do processo, deve-se entendê- 

lo acrescentando, no seu contexto, o termo pretensão. Desta forma, evitam-se 

discussões inúteis pois, realmente, a toda pretensão de direito há de haver uma ação
164que a assegure.

ordenam ento.161

161 YARSHELL, F. L. Tutela jurisdicional. São Paulo, 1999. p. 28.

162 “A expressão ‘tutela jurisdicional dos direitos’, como se sabe, foi afastada do cogito 
científico do Direito Processual quando se concluiu que ‘a tutela dos direitos’ não deveria ser vista 
como o escopo da jurisdição. A partir deste momento até bem pouco tempo, falar em tutela 
jurisdicional dos direitos poderia constituir um pecado quase que mortal para o processualista; tal fala 
poderia significar um compromisso com o imanentismo.” MARINONI, L. G. A antecipação da 
tutela. São Paulo, 1997. p. 27.

163 BARROS, H. G. de. O que é prestação jurisdicional. In: XVII CONFERÊNCIA 
NACIONAL DOS ADVOGADOS. Rio de Janeiro, set. 1999.

164 BEDAQUE, ao comentar este dispositivo, conclui da seguinte maneira: “Tais 
dispositivos seriam, portanto, representativos da visão dos institutos processuais a partir do seu objeto,



Essa situação ficou mais evidente com a aprovação da Lei 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 - novo código civil -, que sequer repete este dispositivo. Não há, 

portanto, artigo correspondente a este no código que entrará em vigor no próximo ano, 

precisamente em 11 de janeiro de 2002.

O que se pretende é contribuir para a construção de um efetivo processo civil 

de resultado, de entrega efetiva do bem pleiteado em juízo, sendo certo que para 

alcançar esse desiderato, muito tem-se a construir e a destruir. Nessa linha de 

pensamento, DINAMARCO, em obra de vulto, assevera:
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O direito moderno não se satisfaz com a garantia da ação como tal e por isso é que procura 
extrair da formal garantia desta algo de substancial e mais profundo. O que importa não é 
oferecer ingresso em juízo, ou mesmo julgamentos de mérito. Indispensável é que, 
além de reduzir os resíduos de conflitos não-jurisdicionalizáveis, possa o sistema 
processual oferecer aos litigantes resultados justos e efetivos, capazes de reverter 
situações injustas desfavoráveis, ou de estabilizar situações justas [sem grifo no 
original]. Tal é a idéia da efetividade da tutela jurisdicional, coincidente com a da 
plenitude do acesso à justiça e a do processo civil de resultados}65

Mais uma vez vem a lume, a necessidade de anotar-se que este entendimento 

deve ser considerado também para a tutela executiva. A insistência faz sentido porque 

DINAMARCO não emprega à jurisdição executiva, o mesmo esmero que despende à 

de conhecimento.

A crítica é de SILVA que acusa o processualista paulista de não admitir

ou seja, do direito material. É a visão de tutela jurisdicional, ou tutela jurisdicional de direitos.” 
BEDAQUE, J. R. dos S. Direito e processo: influência do direito material sobre o processo. São 
Paulo, 1995. p. 83.

165 DINAMARCO, C. R. Fundamentos do processo civil moderno, voi. II, São Paulo, 
2001. p. 798-799.



qualquer espécie de executividade no bojo do processo de conhecimento, logrando 

honras a um processo de execução autônomo, ainda que inefetivo.166

Reafirma-se que a tutela jurisdicional deve ser vislumbrada pelo anglo da 

efetividade dos direitos. Hoje a moderna processualística está, cada vez mais, 

afastando-se do formalismo irracional e aderindo à formalidade racional e flexiva, tudo 

isso em busca da efetividade do processo.”167

Ao pautar-se dessa forma, tem-se, desde já, o desiderato de questionar a 

exigência irracional de se manter afastados dois momentos processuais de extrema 

relevância para a prestação de tutela jurídica: o conhecimento e a execução. Dois 

processos, ou até mesmo três como já visto, para o cidadão alcançar o bem da vida, 

inegavelmente, contraria o escopo de obter-se um processo civil de resultado.

A execução, como processo autônomo e dependente de uma sentença 

condenatória obtida num procedimento cuja característica é a plenaridade, ofusca 

qualquer tentativa de busca pela efetividade do processo, além de ofender o sistema 

jurídico no seu todo.

CARNELUTTI, seguido por uma gama de processualistas, relata bem essa 

situação em vários pontos de sua obra Diritto e Processo, ao afirmar que o processo de 

conhecimento prima, tão somente, pela busca da verdade.168

No esteio do conceito passivo que o doutrinador peninsular tem sobre
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166 SILVA, O. A. B. da. Jurisdição e execução na tradição romano-canônica. São
Paulo, 1997. pp. 18-19.

167 SOUZA, G. A. de. Mérito no processo de execução. In: WAMBIER, T. A. A. 
(Coord.). Processo de execução e assuntos afins. São Paulo, 1998. p. 256.

168 “... Il programma del processo principale si riassume nella ricerca della verità, ch’è una 
formula ambiziosa ...” CARNELUTTI, F. Diritto e processo. Napoli, 1958. p. 365.



jurisdição, já que para ele basta o juiz dizer o direito, há nítida conformação com a 

existência do binômio cognição/execução, como se o primeiro fosse a real prestação 

da tutela jurisdicional e o segundo um complemento perfeito daquele, mas, indiferente 

ao mundo jurídico já exaurido.

4.1.2 Jurisdição

Nessa linha de raciocínio é mister compreender também, o verdadeiro 

alcance do conceito de jurisdição. Deste entendimento responder-se-ão muitas 

questões envoltas com as atividades dos sujeitos da relação jurídica processual sempre 

com o fito de alcançar um processo civil de resultado, como acima anunciado, 

condizente com a verdadeira tutela jurisdicional.

Desse raciocínio, então, muitos dogmas serão, no transcorrer do trabalho, 

questionados. Dentre eles, pode-se ter como certo o mito da neutralidade e da ausência 

de execução sem título. A compreensão da relevância acerca da jurisdição é condição 

para concluir pela busca de um resultado externo ao processo, capaz da efetiva 

satisfação do direito à parte credora.

Sendo essa a finalidade, toma-se necessário afastar alguns entendimentos 

contrários ao escopo que se almeja, pois a questão central -  cognição/execução -  está 

diretamente relacionada com a forma de pensar a tutela jurídica prestada pelo Estado 

através da jurisdição. A evolução desta compreensão, então, convergirá para o que se 

pretende concluir: fusão dos dois momentos processuais: conhecimento e execução.

105



106

4.1.3 Conceito

Mais relevante do que o próprio conceito é a busca pela sua incumbência, 

perquirir sua finalidade e alcance, tendo como fim a entrega do bem da vida ao 

necessitado que demonstrar em juízo condições para tal.

A jurisdição deve, então, ser entendida como meio que o Estado tem para 

desincumbir-se do seu dever de prestar a tutela jurisdicional a quem mereça, 

exercitável pela via processual. Contudo, se o processo tiver um fim em si mesmo, 

impedirá que o Estado, através da jurisdição, cumpra com sua parte no pacto social.

O processualista coevo tem insistido em que a glória da conquista da fase 

autonomista do direito processual cedeu, em certa medida, para a sua 

instrumentalidade. Ser instrumento do direito material significa realizá-lo, para o autor 

ou para o réu. O verdadeiro sentido da jurisdição tem imbricações nessa forma de se 

vislumbrar o processo.

... O exercício consumado da jurisdição há de ter por resultado a prevalência efetiva de 
uma pretensão, para que o conflito se elimine e cada um obtenha o que lhe é devido 
segundo o direito (bens ou situações jurídicas). Sem resultados assim o processo civil 
careceria de legitimidade. Estamos falando de um processo civil de resultados, como 
convém ao presente momento metodológico dos estudos processualísticos. E os resultados 
que legitimam o sistema são necessariamente externos ao processo [sem grifo no 
originla].169

A par dessas premissas, é forçoso reconhecer que jurisdição é muito mais

169 DINAMARCO, C. R. Fundamentos do processo civil moderno, vol. II, São Paulo,
2001. p. 808. É oportuno registrar que esses resultados extemos que, segundo DINAMARCO, 
legitimam o processo, raramente são encontrados no processo.



dever do que poder.170 A aparente contradição é facilmente desfeita se for recordado 

que todo poder emana do povo e esse, ao delegá-lo a um órgão responsável pela 

jurisdição, tem, em contrapartida, o direito de cobrar o serviço e aquele, o dever de 

prestá-lo. A situação, guardadas as devidas proporções, é a mesma que se passa entre 

mandante e mandatário, consumidor e objeto consumível.

Porém, é usual na doutrina reportar-se à jurisdição como poder, esquecendo- 

se, do mais relevante, que é, sem dúvida, o dever que assumiu o Estado de prestar a 

tutela jurisdicional. Essa responsabilidade, contudo, não passou despercebida para 

BERMUDES:
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A jurisdição, antes de ser um poder do Estado, é um dever dele [sem grifo no original]. 
Já que uma das razões da existência do Estado é a promoção da paz social, mediante a 
aplicação do direito, ele é dotado do poder necessário ao cumprimento do dever, que, 
renovadamente, assume, quando, ciente da impossibilidade de se solucionarem os litígios 
pela autocomposição, e consciente da proibição da autotutela, se incumbe da composição 
das lides ou da fiscalização de certas atividades não litigiosas, mas de relevância social.171

Não se quer, em absoluto, impor uma “verdade” e refutar tantas teorias 

acerca da jurisdição e do próprio processo. Não se tem a intenção de suscitar 

questionamentos acerca das várias posições da doutrina sobre temas tão debatidos, e 

inclinar-se para uma ou outra posição. O que se pretende é perquirir como esses

170 TALAMINI, discorrendo sobre tutela jurisdicional assim assevera: “... Pode-se dizer 
que o destaque está na função jurisdicional - considerando o termo ‘função’ no sentido que lhe têm 
atribuído os autores de direito público e teoria geral: o dever de satisfazer finalidades no interesse de 
outrem, através do exercício de um poder. É o dever de prestar a tutela jurisdicional aos 
jurisdicionados, através do poder estatal.” TALAMINI, E. Tutela relativa aos deveres de fazer e de
não fazer: cpc, art. 461; cdc, art. 84. São Paulo, 2001. p. 25.

171 BERM UDES, S. Introdução ao processo civil. Rio de Janeiro, 2002. p. 21.



institutos podem ser utilizados pelos agentes jurídicos para uma adequada tutela 

jurisdicional, enquanto direito do cidadão e dever do Estado, sendo que, para isso, será 

necessário quebrar alguns “tabus”.

Talvez seja desnecessário dizer que jurisdição é poder porque precisa ser 

exercitada, em muitos casos, coercivamente. Para isso, é o judiciário parte integrante 

da soberania do Estado. No entanto, esse fato, antes de negar, só reforça o seu dever de 

tutela ao bem da vida solicitado pelo interessado.

Esse raciocínio autoriza afirmar que o conceito simplório de jurisdição como 

sendo “o poder de dizer o direito ao caso concreto”, se não pode ser desconsiderado, 

deve, então, ser aditado para incluir o dever de se prestar a tutela jurisdicional 

prometida a todos.

Para isso, antes de analisar o instrumento viabilizador de tal incumbência, o 

processo, é importante esclarecer que o poder judiciário responsável pela tutela 

jurídica, deve exercê-la de forma independente e compromissada com os fins sociais e 

o bem comum,172 com vistas à proteção dos direitos inerentes aos cidadãos, 

principalmente, aqueles previstos na Constituição Federal como verdadeiras garantias, 

exercitáveis, inclusive, contra o Estado.

Essa independência, todavia, advém mais da conscientização da sua atuação 

do que, propriamente, da estrutura e previsão legal. E cediço no meio jurídico que a 

corte máxima, o Supremo Tribunal Federal, tem seus onze ministros indicados pelo 

presidente da república e sabatinados pelo senado, o que, invariavelmente, acaba por 

estreitar a relação entre esses poderes.
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172 Justifica plenamente esse raciocínio o artigo 5o da Lei de Introdução ao Código Civil -  
LICC -  ao exigir do juiz, na aplicação da lei, perquirir as razões sociais e o fim comum que ela se 
destina.
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‘Se o próximo presidente eleito for do PSDB, o partido terá formado a maioria absoluta no 
Supremo Tribunal Federal’, adverte Ruiz. ‘Com o foro privilegiado, esse grupo político 
será julgado por uma maioria que ele próprio nomeou.’ Ao longo de seu mandato, o 
próximo presidente, seja de que partido for, indicará 5 dos 11 ministros do STF. Se 
reeleito, indicará um sexto ministro, obtendo maioria absoluta na Suprema Corte.173

A influência exercida no poder judiciário nacional, além de ideológica, tem 

notadamente cunho político, manipulado por grupos desinteressados na prestação da 

tutela jurisdicional condizente com um Estado democrático de direito. No entanto, 

para isso, é mantido um verdadeiro mundo do “faz de conta”, próprio da personagem 

Emília, dos contos de Monteiro Lobato.

A começar pelo mito da neutralidade do juiz atrelado à idéia de escravo da 

lei, à uma velada, mas flagrantemente existente dependência em relação aos demais 

poderes, em nível estadual e federal.

Evidencia-se, na prática judiciária brasileira, a influência dos grupos políticos dominantes, 
notadamente, nas cúpulas do Poder Judiciário, que ascendem, não por critérios objetivos, 
mas sim, em razão de ligações políticas. Nos Estados-Membros, os integrantes dos 
Tribunais de Justiça e Alçada são escolhidos pelo governador. É o Presidente da República 
quem cuida da condução de juizes aos Tribunais Regionais Federais e às Cortes Máximas 
do País nestas, com aprovação do Senado Federal, deixando bastante evidente que não há 
nenhum critério jurídico definido, bastando a simples simpatia ou o comprometimento 
político do postulante ao cargo para que o mesmo seja alçado à posição de destaque na 
Magistratura nacional.174

173 SANT’ANNA, L. Aos amigos, tudo; aos inimigos, a lei. O Estado de São Paulo, São 
Paulo, ano 123, n. 39.625, 14 abr. 2002. p. Al 1.

174 TASSE, A. E. A “crise” no poder judiciário: a falsidade do discurso que aponta os 
problemas, a insustentabilidade das soluções propostas e os apontamentos para a democratização 
estrutural. Curitiba, 2001. p. 75.



Nesse desiderato, é necessário apontar que, apesar da unicidade do poder, há 

sua divisão em três funções: a legislativa, executiva e judiciária, com vistas a uma 

melhor aplicabilidade. Para tanto, cada função, investida de poder suficiente para sua 

atuação, guarda independência, apesar da harmonia que deve existir entre elas.

No entanto, desses três poderes que ramificaram do gênero, somente o 

judiciário não é eletivo.175 Ou seja, o poder que emana do povo acaba sendo somente o 

legislativo e o executivo, justamente esses os responsáveis pela elaboração das leis que 

serão aplicadas pelo judiciário, que não emanou do detentor do poder.

Significa, então, que o judiciário para ser um poder forte, capaz de fazer 

valer sua independência, tem de aplicar o direito ao caso concreto e não somente a lei 

que, em muitos casos, é injusta e um verdadeiro desfavor para o cidadão.176

E que, por vezes, essa lei, elaborada pelas esferas legislativa e executiva, 

sofre todo tipo de contágio, lobby, acabando por atender aos anseios de certos grupos 

privilegiados da sociedade em detrimento da maioria, justamente a que mais precisa de 

políticas governamentais e nestes casos só o judiciário será capaz de reparar a
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175 “... Apesar de não ser escolhido politicamente, ele vive em sociedade e deve buscar um 
nível geral de aceitação social no que tange às decisões que toma.” DOBROWOLSKI, S. C. A 
justificação do direito e sua adequação social: uma abordagem a partir da teoria de Aulis Aamio. 
Porto Alegre, 2002. p. 56.

176 “Roberto Lyra Filho parte da distinção entre Direito e Lei. Essa distinção, que aparece 
já nas próprias línguas, é tratada de modo concreto, pois terá como fio condutor a figura do Estado 
como legislador e a diferença entre a legalidade (que tende a rumar para o legalismo formal e 
autoritário) e a legitimidade (que procura confrontar a lei e a dominação). (...) A partilha (dos bens 
materiais) e sua regulação (nos contratos, delitos e penas) circunscreve a justiça geométrica ou 
distributiva e a justiça aritmética ou comutativa, sendo necessário distinguir entre o legislador - que 
ligiciza ou universaliza os direitos - e o juiz - que ressocializa ou concretiza a universalidade abstrata 
posta pelo legislador.” CHAUÍ, M. Roberto Lyra Filho ou da dignidade política do direito. In: 
LYRA, D. A. (Org.). Desordem e processo. Porto Alegre, 1986. p. 19-20.



iniquidade.177

Essa realidade autoriza concluir que o conceito de jurisdição tem de evoluir 

na mesma proporção que evolui a necessidade por tutela de direitos. A vetusta 

concepção de que jurisdição é a atuação da lei ao caso concreto pelo juiz, sem 

qualquer dose de discricionariedade, não tem mais sentido. A bem da verdade, nunca 

teve ou não deveria ter.
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... Não podemos mais aceitar a idéia de que o juiz atua a vontade da lei, como se a lei ainda 
fosse a expressão tranqüila da vontade geral. O escopo de atuação da vontade da lei, como 
concebido, reflete a ideologia do Estado liberal, que em determinado momento pretendeu 
até mesmo proibir o juiz de interpretar a lei, vedando a interferência do Judiciário naquilo 
que constituía a expressão da vontade geral e identificava-se com a liberdade. A finalidade 
da jurisdição não é mais a de atuar a vontade da lei, pois o juiz, para decidir, tem que 
aplicar a lei de acordo com o conteúdo do direito de sua época. Além disso, se a noção de 
Estado varia no tempo, é lógico que a natureza da jurisdição não poderá deixar de 
modificar-se. O Estado brasileiro atual, como já vimos, adota um modelo de democracia 
representativa com temperos de princípios e institutos de participação direta dos cidadãos 
no processo decisório governamental; daí por que o regime assume uma forma de 
democracia participativa, que também é democracia social e pluralista, já que a 
Constituição incorpora princípios da justiça social e do pluralismo. A democracia social e

177 Qual a racionalidade capaz de explicar o fato de extinguir-se a punibilidade do devedor 
que pagar o valor sonegado antes da denúncia e não ocorrer o mesmo com um cidadão que, após furtar 
uma bicicleta, devolve-a ao dono, intacta, antes da denúncia? Todos não são iguais perante a lei? O 
exemplo é de STRECK: “O art. 34 da Lei 9.249/95 trouxe evidentes benefícios aos sonegadores de 
impostos e de contribuições sociais, ao introduzir a possibilidade de o sonegador ficar isento do crime 
em caso de pagamento do tributo antes do recebimento da denúncia criminal. Enquanto isso, ao 
‘cidadão-comum-não-sonegador’, em caso de crime contra o patrimônio em que não tenha restado 
prejuízo à vítima (restituição ou recuperação da res), há somente o benefício do desconto da pena (art. 
16 do Código Penal). Como contraponto, em decisão inédita nos Tribunais brasileiros, a 2a Câmara 
Criminal do Tribunal de Alçada do RS, por maioria de votos, acatou na integralidade parecer de minha 
autoria, aplicando o mesmo art. 34 da Lei 9.249 a um caso de furto de bicicleta. No caso, ocorreu o 
furto do objeto e imediata prisão em flagrante, não restando qualquer prejuízo à vítima. A decisão foi 
assim ementada: Proc. n° 296026750 - Alvorada, RS. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. 
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. TENTATIVA DE FURTO. Decretada a extinção do réu com base 
no art. 5o, caput, da Constituição Federal de 1988, e artigo 34 da Lei 9.249, de 26.12.95, por analogia. 
Princípio da igualdade, insculpido no art. 5o, caput, da Constituição Federal, corretamente aplicado na 
espécie.” STRECK, L. L. Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração hermenêutica da 
construção do direito. Porto Alegre, 2001. p. 59.
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participativa tem fins bem distantes daqueles que eram buscados pelo Estado Liberal. 
Assim, é natural que o direito e a jurisdição tenham outros escopos além daquele 
desenhado por Chiovenda em outra ‘época’ e para outra ‘época’.178

Essa realidade, externada pelo pensamento de MARINONI, ganha mais 

proporção ainda se analisada à luz do direito pátrio que nunca teve as mesmas 

condições sócio-políticas dos países europeus, principalmente, para receber, no campo 

jurídico, toda carga de influência do liberalismo.

Por isso, o real sentido da jurisdição tem de enfrentar essas questões com 

transparência e acuidade. É preciso compreender que o judiciário, não obstante sua 

ascensão ao poder ser pela via indireta, goza das mesmas prerrogativas dos demais 

poderes, razão pela qual não pode se deixar passar por mero funcionário daqueles, o 

que ocorre toda vez que se aplica a lei ao caso concreto, sem levar em consideração 

questões ideológicas, políticas, econômicas, sociais etc., que envolvem sua criação, 

sob o pobre argumento de fazer justiça aplicando a legislação abstrata ao caso 

concreto.

STRECK, citando GUERRA FILHO, dá uma noção exata do quadro que se 

pretende desenhar:

Nessa linha de entendimento, ‘o papel do Judiciário em um Estado que se quer 
democrático é distinto daquele que se lhe atribui na formulação clássica sobre suas relações 
com os demais poderes estatais. Do Judiciário hoje, não é de se esperar uma posição 
subalterna frente a esses outros poderes, a quem caberia a produção normativa. O juiz não 
há de se limitar a ser apenas, como disse Montesquieu, la bouche de la loi, mas sim la 
bouche du droit, isto é, a boca não só da lei, mas do próprio Direito. Sobre esse ponto, 
aliás, explicitou a jurisprudência constitucional alemã, que a Lei Fundamental, quando 
estabelece, em seu art. 97, que o juiz está vinculado apenas à lei, essa vinculação deve ser

178 M ARINONI, L. G. Novas linhas do processo civil. São Paulo, 2000. p. 185.
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entendida como ao Direito.’179

O cidadão precisa de um judiciário grandioso, indefectível, altamente 

qualificado e aparelhado para desenvolver com esmero e eficiência a função 

jurisdicional, respeitando e fazendo com que se respeite, antes e acima de tudo, a 

Constituição.

Só com uma visão de jurisdição neste moldes, será possível perseguir o tão 

desejado e decantado processo civil de resultado. Essa realização pode ser vislumbrada 

à luz do próprio dogmatismo. A começar, pela Constituição Federal e a necessidade de 

incorporar nas decisões os valores por ela protegidos, concedendo preponderância ora 

para um ora para outro, de acordo com a proporcionalidade e a razoabilidade que o 

caso apresentado exigir.

No campo processual civil não é diferente. O juiz longe de ser um mero 

espectador, deverá atuar na busca da realização do direito. Para isso, tem a sua 

disposição uma farta previsão legislação que o autoriza a agir, inclusive, de ofício.

É possível, então, conjuminar, os valores justiça e bem comum, prestigiados 

em vários dispositivos constitucionais, com o código de processo civil que é recheado 

de artigos legitimadores da atuação de ofício por parte do juiz.

Oportuno esclarecer que trabalhar com essa mentalidade importa, 

necessariamente, em correlacionar o binômio cognição/execução. E desconstruir toda 

uma teoria que separa o mundo dos fatos do mundo jurídico. E, em última análise, 

considerar prestada a tutela jurisdicional, só após a satisfação da pretensão do cidadão,

179 GUERRA FILHO, W. S. apud STRECK, L. L. Jurisdição constitucional e 
hermenêutica: uma nova crítica do direito. Porto Alegre, 2002. p. 35.



dar a ele não apenas sentença transitada em julgado, mas sim, o bem da vida desejado.

É, por assim dizer, conceder ao juiz sua verdadeira independência, 

consistente em propiciar-lhe mecanismos que lhe permitam ordenar. Fazer com que 

suas decisões, quando necessário, transcendam do simples declarar para ato de 

império, ordem.

Pois, a finalidade, não se pode perder de vista, é correlacionar conhecimento 

com execução, quebrar a ortodoxia existente, que separa de forma nítida os dois 

campos: o conhecer e o executar.

Vislumbra-se, como forma de alcançar esse desiderato, a emissão de ordens 

por parte do juiz para que seja possível o imediato cumprimento da decisão judicial.180 

Daí a necessidade de se trabalhar com os institutos jurídicos, tais como a jurisdição, 

direito material e processual, numa vertente menos conservadora.

4.1.4 Tutela jurisdicional dos direitos, jurisdição e condições da ação

A busca pela efetividade do processo traz enraizada consigo um agir 

conforme a tutela dos direitos exige. Esse objetivo é incompatível com a idéia do 

processo recheado de extrema autonomia. O denominado “processualismo” deve dar 

lugar a uma atuação menos apegada à forma e mais adstrita à relação jurídica de 

direito material envolvida no conflito. “... E a tendência ao instrumentalismo que se
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180 Aos poucos, a doutrina vai curvando-se à classificação quinária das ações, inclusive, o 
próprio legislador que já admite nos textos legais a necessidade da mandamentalidade. O recente 
inciso V, acrescentado ao artigo 14 do cpc pela lei n. 10.358, de 27 de dezembro de 2001, é prova 
expressa disso. Sua redação é a seguinte: “V -  cumprir com exatidão os provimentos mandamentais 
[sem grifo no original] e não criar embaraços à efetivação de provimentos judiciais, de natureza 
antecipatória ou final.”



denominaria substancial em contraposição ao instrumentalismo meramente nominal 

ou formal.”181

Com uma certa dose de eufemismo, WATANABE ressalta que:

... Não se trata de negar os resultados alcançados pela ciência processual até esta data. O 
que se pretende é fazer dessas conquistas doutrinárias e de seus melhores resultados um 
sólido patamar para, com uma visão crítica e mais ampla da utilidade do processo, 
proceder ao melhor estudo dos institutos processuais -  prestigiando ou adaptando ou 
reformulando os institutos tradicionais, ou concedendo institutos novos -, sempre com a 
preocupação de fazer com que o processo tenha plena e total aderência à realidade sócio- 
jurídica a que se destina, cumprindo sua primordial vocação que é a de servir de 
instrumento à efetiva realização dos direitos.182

Sob esse enfoque, a doutrina advoga a possibilidade de alcançar a tutela dos 

direitos por dois vieses: através da perspectiva do direito material e, de outro lado, pelo 

direito processual. Pelo primeiro, buscar-se-ia a realização do direito positivado 

através da pretensão e ação de direito material (a toda ação de direito material 

corresponderia uma ação de direito processual); enquanto que, pela segunda 

perspectiva, o próprio direito processual se encarregaria de oferecer ao jurisdicionado 

as ações adequadas ao seu interesse (“o processo deve dar, quanto fôr possível 

pràticamente, a quem tenha um direito, tudo aquilo e exatamente aquilo que êle tenha 

direito de conseguir.”)183

“Ambas as perspectivas são igualmente relevantes. Devem mesmo
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181 WATANABE, K. Da cognição no processo civil. Campinas, 2000. p. 21.

182 Idem, ibidem. p. 20-21.

183 CHIO VENDA, G. Instituições de direito processual civil. vol. 1, São Paulo, 1965.
p. 46.



constituir-se num método de pensamento unitário, de modo que se atinja, pelos 

esforços concêntricos partidos de ambos os pólos, o objetivo comum, que é o de tutela 

efetiva de todos os direitos.”184

Independentemente da predileção por este ou aquele entendimento, o 

relevante é que ambos estão voltados para o mesmo fim: tutela jurisdicional dos 

direitos. Sendo assim, qualquer obstáculo que possa desvirtuar a atuação jurisdicional 

desse desiderato deve, imediatamente, ser rechaçado.

Porquanto, só para ficar num exemplo, ainda que possa transparecer 

prematuro para o momento: qual a racionalidade de se indeferir uma petição inicial por 

falta de condição para ação por ter a mãe pleiteado em seu nome os alimentos para o 

filho sem a devida “legitimidade” para a causa?

Que condição da ação está ausente? Impossibilidade jurídica do pedido? 

Certamente não! Pois o pedido é juridicamente possível. Falta de interesse? Acredita- 

se que não, pois a mãe tem interesse nos alimentos para, inclusive, não incorrer em 

desídia e matar o próprio filho por inanição. Ausência de legitimidade da parte? Ora! 

Dizer que a mãe não tem interesse (legitimidade) em cobrar alimentos do responsável 

pela alimentação do filho é dar mais importância ao soneto do que ao verso.

Basta pensar numa hipótese, não rara, de se cobrar alimentos para o filho 

com poucos dias de vida, que às vezes ainda nem nome tem. Caso a ação venha a ser 

ajuizada em nome da mãe, será motivo suficiente para o indeferimento da inicial? 

Todos os percalços que dessa decisão advêm, com certeza, levarão, no mínimo, 

noventa dias para se ajuizar novamente a outra demanda. O trabalho do advogado será 

imenso: terá apenas de acrescentar o nome do recém-nascido e atualizar a data!
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184 W ATANABE, K. Da cognição no processo civil. Cam pinas, 2000. p. 25.



Mas, e a tutela do direito aos alimentos? Em quais condições a criança irá 

sobreviver, se sobreviver, até o sagrado despacho positivo da inicial? A jurisdição foi 

exercida? Evidentemente que não. Nesse sentido, em corroboração, tem-se os 

seguintes entendimentos:

Embora a ação de investigação de paternidade deva ser requerida pelo filho, não ocorre 
ilegitimidade da parte quando, por imprecisão técnica, a ação foi requerida pela genitora da 
menor impúbere interessada, visando ao reconhecimento.185

... Para propor ou contestar ação (CPC art. 3o) basta o menor esboço de direito e 
legitimidade. -  O juiz não deve ser tão rigoroso, a ponto de exigir que esse conceito se 
aprofunde, além, pelo menos, da expectativa de direito que legitime o exercício da 
ação [sem grifo no original].186

I - O rótulo que se dá à causa é irrelevante perante à ciência processual, atendendo apenas a 
conveniência de ordem prática. Trata-se de resquício da teoria civilista sobre a natureza 
jurídica da ação.187

... O erro de nome não anula a ação. Compatibilidade entre os pedidos.188

185 BAHIA. Tribunal de Justiça -  2a Câmara Cível. Apelação n° 760/87. Acórdão 
Unânime. Relator: (ilegível). 04 abr. 1989.

186 MARANHÃO. Tribunal de Justiça -  2a Câmara Cível. Apelação n° 3.530/88. Acórdão 
Unânime. Relator: Desembargador Kleber Moreira de Souza. 05 abr. 1990.

187 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça -  4a Turma. Recurso Especial n° 1.989 -  Espírito 
Santo. Acórdão Unânime. Relator: Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira. 13 mar. 1990.

188 BRASIL. Supremo Tribunal Federal -  Ia Turma. Agravo Regimental n° 91.528/SP. 
Votação Unânime. Relator: Ministro Alfredo Buzaid. 19 abr. 1983.



A finalidade é, pois, afastar essas intransigências para permitir que a 

jurisdição seja vocacionada a prestar tutela jurisdicional condizente com a pretensão 

do cidadão que necessitar da intervenção do Estado-juiz na solução dos litígios. 

Tais são os males a serem debelados, inclusive, mediante o correto e difundido 

exercício da jurisdição.”189

Pensar de forma diferente é negar a prestação da tutela jurisdicional. Além 

do que, caso a decisão que indeferiu liminarmente a petição inicial seja equivocada, a 

parte, praticamente, nada poderá fazer.

Diz-se isso, porque o artigo 296 do cpc é letra morta, pois o Autor não irá se 

submeter à angústia de esperar por uma decisão que nada irá acrescentar à sua 

pretensão. No máximo, “ouvirá” do tribunal o que já sabe: que a ação é autônoma, 

abstrata e independente.

O Autor, ao sopesar as conseqüências, com certeza optará por acatar a 

decisão de indeferimento da inicial e ajuizará nova demanda com os “conselhos” do 

magistrado. Nem mesmo a possibilidade ímpar do juízo de retratação o animará a 

aventurar-se juridicamente pela via recursal.

E, tem mais! Não é só a questão do interstício do tempo que causa desalento 

no Autor. Mesmo que sua convicção na reforma da decisão seja alta, ainda assim, o 

bom senso o encaminha para a propositura de nova ação.

Assim deve ser porque, com a reforma da sentença, caso ocorra, o Réu será 

citado e, neste momento, terá oportunidade de alegar o mesmo vício que levou o juiz a
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189 DINAMARCO, C. R. A instrumentalidade do processo. São Paulo, 1994. p. 162. 
Sobre jurisdição é imprescindível a leitura desta obra do professor CÂNDIDO, precisamente a partir 
da página 77 -  capítulo intitulado Jurisdição e Poder, bem como a obra do professor CALMON DE 
PASSOS, intitulada Direito, poder, justiça e processo: julgando os que nos julgam, editada pela 
Forense.



indeferir a fatídica petição inicial, fato este que protelará, em demasia, o andamento do 

feito.

... Na redação anterior, havendo apelação da sentença de indeferimento da inicial, deveria 
ser citado o réu para, querendo, contra-arrazoar o recurso. Havia desperdício de tempo que 
onerava sobremaneira o réu, que tinha que ser representado por advogado em processo 
existente apenas entre autor e juiz, não lhe dizendo respeito. Pelo novo sistema o réu não é 
mais incomodado para responder a recurso inter alios, prosseguindo processo, na fase 
recursal, apenas de forma angular (autor-juiz). Somente no caso de o recurso de apelação 
se provido é que se procederá à citação do réu. Este, quando citado, terá direito à ampla 
defesa (CF 5.° LV), podendo, inclusive, alegar a mesma matéria que teria sido a causa de 
indeferimento da inicial, mesmo depois de o tribunal a haver rejeitado, quando do 
provimento do apelo. A decisão do tribunal vincula o autor mas não atinge o réu, que ainda 
não fazia parte do processo.190

Essa situação, então, poderá resultar até mesmo na nulidade do processo, 

pois o juiz e, com mais razão o tribunal, manterá o que a respeito já foi decidido e, 

com certeza, caberá ao Réu demonstrar que tudo se passou na sua ausência, sem sua 

participação e requerer o decreto de nulidade.

As várias reformas levadas a cabo a partir de 1992, no código de processo 

civil, em alguns pontos, como no presente, acabam por produzirem efeitos contrários. 

Ao invés de trazer efetividade, acabam por aumentar a morosidade. E, por assim dizer, 

imprescindível uma atuação do magistrado capaz de adequar essas inaptidões

190 NERY JUNIOR, N.; NERY, R. M. de A. Código de processo civil comentado e 
leislação processual civil extravagante em vigor. São Paulo, 2001. p. 770. No mesmo sentido, é a 
MOREIRA: “... Se a decisão for reformada, pelo juiz ou pelo tribunal, promover-se-á a citação do réu 
-  no segundo caso, é óbvio, após a baixa dos autos. A reforma, ainda que por obra do órgão ad quem, 
não gera preclusão, para o réu, no tocante às questões de cujo exame dependia a admissão ou a 
rejeição da inicial: fica ele inteiramente livre de suscitá-las em defesa, tal como faria se houvesse o 
juiz deferido ab initio a petição. Do contrário, essas questões seriam definitivamente resolvidas sem a 
indispensável preservação da garantia do contraditório.” MOREIRA, J. C. B. O novo processo civil 
brasileiro. Rio de Janeiro, 2001. p. 25.



legislativas a uma prestação jurisdicional consoante o escopo do processo civil de 

resultados.

Por isso, a insistência por todo o trabalho da importância do juiz ativo, 

atuante, capaz de dar à letra fria da lei, a interpretação que o caso concreto exige. 

Neste sentido, é oportuno reportar-se as seguintes palavras do autor MENDONÇA:
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Isso, particularmente para o juiz, porque ele tem o poder de tomar perfeita a lei defeituosa. 
De não deixar o jurisdicionado ver a cegueira ou a deformidade da lei. Bem como, pode 
ocultar a maviosa voz da Justiça e retalhar quiméricos desejos. Por isso diz-se que ele 
detém o law-making. Para os anglo-saxões, the judge made law. Mais do que em qualquer 
relação jurídica comum. O órgão judicial é responsável pela evolução do Direito. Ele tem a 
capacidade de unir o fato à força. A violência à paz, transformando o torto em Direito. E 
algo só é torto porque é desigual a outro algo. (...) Ademais, não é de se esquecer o 
disposto nos arts. 4.°, da Lei de Introdução ao Código Civil, e 126, do Código de Processo 
Civil, conjugados com o art. 5.°, XXXV, da Carta Política de 1988 (inafastabilidade da 
prestação jurisdicional), pelo que fica consignado em nosso ordenamento, o princípio do 
non liquet.m

São poucos os doutrinadores que suscitaram essa questão envolvendo o 

indeferimento da petição inicial e o procedimento previsto no art. 296 do epe. No 

entanto, MACHADO JUNIOR, distancia do entendimento esposado pelo 

precessualista NERY JUNIOR, acima citado.

Sua posição é veementemente oposta àquela adotada pelo processualista 

paulista, ainda que este siga o texto legal. A transcrição do dispositivo atual e do 

revogado é pertinente para a compreensão da controvérsia.

191 MENDONÇA, F. A. de S. Responsabilidade do Estado por ato judicial 
inconstitucional. Revista dos Tribunais, ano 86, n. 738, São Paulo, abr. 1997. pp. 15 e 22. Tem-se, 
propositadamente, ao longo do trabalho, procurado apontar uma atuação mais contundente do juiz, 
pois é mister esse entendimento para o fím que se deseja, que é justamente a correlação entre cognição 
e execução.



O art. 296 do epe, fruto da Lei n° 8.952/94, tem a seguinte redação:
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Art. 296. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 
48 (quarenta e oito) horas, reformar sua decisão. Parágrafo único. Não sendo reformada a 
decisão, os autos serão imediatamente encaminhados ao tribunal competente.

Texto anterior:

Art. 296. Se o autor apelar da sentença de indeferimento da petição inicial, o despacho, que 
receber o recurso, mandará citar o réu para acompanhá-lo. § Io. A citação valerá para todos 
os termos ulteriores do processo. § 2o. Sendo provido o recurso, o réu será intimado, na 
pessoa de seu procurador, para responder. § 3o. Se o réu não tiver procurador constituído 
nos autos, o processo correrá à sua revelia.

A controvérsia está centrada, justamente, na ausência de citação do réu, 

trazida à baila pela nova redação do dispositivo em comento. Para MACHADO 

JUNIOR, deve o juiz contrariar a inovação legislativa e notificar o réu do recurso de 

apelação interposto pelo autor. São essas as suas palavras:

... A despeito do advérbio imediatamente, empregado na redação do novo texto do artigo 
em comento, entendemos que o juiz, recebendo o recurso, se não reformar sua decisão 
(sentença) deverá notificar a parte ré. Em casos dessa natureza fica fragilizado o argumento 
principal dos defensores da reforma, que o da alegada falta de interesse da parte indicada 
como ré na inicial para acompanhar o recurso, pelo fato de ainda não integrar o processo. 
(...) Ora, se o autor interpõe recurso da sentença de indeferimento da sua petição inicial e o 
juiz, apegando-se ao novo texto, mantém a sentença remetendo imediatamente os autos ao 
Tribunal competente, sem mandar citar o réu para acompanhá-lo, ao invés de tomar mais 
célere o processo, estará criando uma possibilidade para parte ré, em sendo dado 
provimento ao apelo, tomar ainda mais demorado o seu desfecho. É que, por não fazer 
parte da relação processual, seja por não ter sido citado ainda (hipótese em que o 
indeferimento ocorre antes da resposta do réu) ou por ter sido excluído (quando o
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indeferimento resulta do acolhimento da alegação de inépcia na contestação e os autos são 
remetidos imediatamente ao Tribunal competente), o provimento do recurso não o atingirá, 
o que significa que poderá, quando citado, alegar, preliminarmente, a inépcia da inicial 
provocando novamente a manifestação do Estado-juiz sobre uma mesma matéria, inclusive 
recorrendo quanto à questão da alegada inépcia.192

Entende-se, assim, que o indeferimento da petição inicial, além de negar 

flagrantemente à prestação da tutela jurisdicional, favorece única e exclusivamente o 

Réu que, como sempre, tem o maior aliado: o tempo.

A recentíssima reforma processual193 e, esse tema tem causado ojeriza, haja 

vista o vazio em que tudo isso tem caído, visa, ao que parece, amenizar um pouco esse 

quadro. A nova redação conferida ao artigo 515, § 3o do diploma processual civil, dá 

ao tribunal, nos casos de extinção do processo sem julgamento de mérito (art. 267), o 

poder de julgar desde logo a lide, se a causa versar questões exclusivamente de direito 

e estiver em condições de imediato julgamento.

192 MACHADO JÚNIOR, J. B. Do indeferimento da inicial e a necessidade de chamar o 
réu para acompanhar o recurso interposto pelo autor. Uma crítica à nova redação do art. 296, do CPC. 
GENESIS -  Revista de Direito Processual Civil. n. 7, Curitiba, jan.-mar. 1998. pp. 134-135. Com 
o mesmo entendimento, PASSOS: “Ouso concluir que a nova redação dada ao art. 296 importa em 
admitir possa o Magistrado, em face da apelação do autor, relevar o indeferimento, determinando o 
prosseguimento do feito, mas precede a isso a citação do réu, para que ofereça suas contra-razões. (...) 
Caso se entenda incorreta essa conclusão, teremos que admitir sobreviva para o réu, citado 
posteriormente, a faculdade de argüir quanto lhe pareça cabível, no sentido da inadmissibilidade do 
pleito e extinção do processo sem julgamento do mérito. E aqui, como já apontado, teremos o 
psicodélico resultado de se ter reformado para pior, o que jamais foi intenção dos doutos e
experimentados membros da Comissão.” PASSOS, J. J. C. de. Inovações no código de processo
civil. Rio de Janeiro, 1995. p. 109.

193 Trata-se da aprovação das leis de números 10.352 e 10.358, de 26 e 27 de dezembro de
2001, respectivamente, com vacacio legis de 03 meses.



Está assim revigorada, em certa medida, a antiga teoria da “causa madura”.194 

Talvez, agora, nestas hipóteses, o autor seja encorajado a utilizar da via recursal nos 

casos de indeferimento da petição inicial.

123

194 O saudoso processualista mariliense NOGUEIRA, enrijecido pela decisão proferida no 
AC 90.917, da Ia Câmara Cível do Tribunal de Justiça do antigo Estado da Guanabara, julgamento de 
12 de março de 1975, em que ficou decidido que "... uma das novidades do Código de 73 é a adoção 
da ‘teoria da causa madura\ objeto do art. 515, § 1.°, teoria de há muito defendida, entre nós, pelo 
douto Eliezer Rosa, louvado em Alfonso Nigido. Seria uma quebra aparente do princípio do duplo 
grau de jurisdição -  diz o autor -  em que c...a causa, indo ao tribunal por força de sentença 
terminativa, estando madura para a decisão de mérito, a segunda instância decide do mérito, porque 
também poderia tê-lo feito o primeiro Juiz.’” Desta feita, NOGUEIRA conceitua a denominada teoria 
da causa madura como sendo “... aquela em que, como o juiz de primeira instância não decidiu o 
mérito, o tribunal em recurso poderia fazê-lo, mas estaria suprimindo o primeiro grau de jurisdição.” 
NOGUEIRA, P. L. Curso completo de processo civil. São Paulo, 1995. pp. 357 e 381. Bem 
recentemente, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro pautou-se na teoria da causa madura, de 
seguinte forma: “Direito Civil -  Direito Processual Civil -  Teoria da causa madura. (...) Estando a lide 
pronta para julgamento e tendo a sentença, apesar de não apreciar o mérito, considerado as questões 
meritórias, pode o Tribunal, com aplicação da teoria da causa madura [sem grifo no original], ao 
invés de anular a sentença, reformá-la e, desde logo, decidir questões que foram suscitadas e a ele 
devolvidas por força do apelo, sem que haja supressão de um grau de jurisdição.” RIO DE JANEIRO. 
Tribunal de Justiça -  7a Câmara Cível. AC n. 20.861/2000. Votação Unânime. Relatora: 
Desembargadora Marly Macedônio França. 24 abr. 2001.



5 JURISDIÇÃO SATISFATIVA: ESTRUTURA INTERCOGNITIVA DO 

PROCESSO DE EXECUÇÃO
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5.1 PROCESSO

... uma pedra de simples raciocínio, e, sim, o pão de amparadora simpatia.195

Neste ponto, igualmente ao que foi dito acerca da natureza da ação, não se 

pretende revigorar gloriosas discussões sobre o conceito de processo porque, a uma: 

pouco se teria para acrescentar ao que, fartamente, já se construiu nesse campo; a duas: 

a intenção é a procura do meio mais adequado de satisfazer as pretensões deduzidas 

em juízo pelos jurisdicionados, partindo da existência e finalidade do instituto e não do 

estudo da sua natureza descomprometido com esse objetivo.196

O exercício da jurisdição civil é exeqüível graças o seu instrumento 

denominado processo que disponibiliza a atuação das partes interessadas e, também, 

do juiz. O que já autoriza dizer que a finalidade do processo civil está não só na 

vontade das partes em resolverem conflitos, mas também, no interesse do próprio 

Estado que tem, como visto, o dever de prestar a jurisdição.197

Destarte, equivocada está a corrente subjetivista segundo a qual a finalidade

195 MAXIMILIANO, C. Hermenêutica e aplicação do direito. Rio de Janeiro, 1999. p.
101.

196 “Não basta apenas dizer que é preciso pensar-se o Direito juntamente com a política e a 
sociedade, quanto a isso, há um certo consenso. O problema está em dar um sentido pragmático a essa 
assertiva.” ROCHA, L. S. Prefácio. In: DOBROWOLSKI, S. C. op. cit. p. 11.

197 “Ao lado desse interesse privado, todavia, o processo tem uma finalidade que interessa à 
comunidade. Essa finalidade de caráter público consiste em garantir a efetividade integral do direito. O 
processo é um instrumento de produção jurídica e uma forma incessante de realização do direito.” 
COUTURE, E. J. Introdução ao estudo do processo civil. Rio de Janeiro, 1998. p. 46.



do processo civil estaria em servir de instrumento apenas às partes envolvidas no 

conflito. Da mesma forma, enganam-se aqueles defensores da corrente objetivista que 

vêem neste instrumento apenas a possibilidade do Estado prestar a sua função 

jurisdicional através do poder competente.198

Escorreito, portanto, o entendimento do processualista GOMES, defensor da 

corrente mista, para quem a finalidade do processo está tanto na atuação das partes, 

que têm interesse no desfecho da causa, como, por via oblíqua, no próprio Estado que 

se utiliza dele para desincumbir-se do seu débito com o cidadão de prestar a justiça 

quando e se invocado.199

Se o escopo da jurisdição é tutelar direito e se o faz por intermédio do 

processo, não precisa muito esforço para vislumbrar a relevância desse instrumento 

para a atividade jurisdicional.
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5.1.1 Direito e Processo

O direito é, em primeiro lugar, um conjunto de técnicas para reduzir os antagonismo 
sociais, para permitir uma vida tão pacífica quanto possível entre homens propensos às 
paixões. É dar conta do caráter flutuante e pragmático dessa arte, uma arte de homens

198 “... A concepção privatista - que via na jurisdição uma atividade destinada à defesa dos 
direitos subjetivos -, de índole liberal-individualista, obviamente não se concilia com os dias presentes. 
A teoria que dá relevo ao interesse público na manutenção do ordenamento jurídico, por outro lado, 
tem de passar por um processo de adaptação à atual realidade.” MARINONI, L. G. Novas linhas do 
processo civil. São Paulo, 2000. p. 185.

199 “... Embora reconhecendo destinar-se o processo à satisfação do interesse público da 
paz jurídica mediante aplicação da lei, considera indispensável a constatação de que o processo 
funciona mediante provocação das partes que objetivam através dele a proteção de seus direitos 
individuais. Emprestamos apoio a esta terceira corrente.” SILVA, O. A. B. da; GOMES, F. L. op. cit. 
p. 43.
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sensatos, como lembra sem humor a velha palavra jurisprudência.200

E cada vez mais clarividente a necessidade de confluência entre esses dois 

ramos do direito. A doutrina, ao pugnar por uma tutela jurisdicional dos direitos e uma 

ordem jurídica justa, como corolário de um processo civil de resultados, exige, por via 

oblíqua, o equacionamento entre direito e processo.

Essa realidade precisa, no entanto, ser traduzida para a prática forense. Como 

conseqüência, deve ser eliminado todo obstáculo que se antepõe a esse objetivo, pois 

querer trabalhar com essa visão atual, utilizando-se dos velhos paradigmas da 

modernidade, será o mesmo que dar voltas num círculo, ou seja, nada de concreto será 

alcançado.

Segundo MOREIRA, “... é vão pretender atacar de modo eficaz um mal de 

que se desconhecem as causas, ou pelo menos o peso relativo de cada uma delas. 

Corremos o risco de sangrar-nos na veia da saúde, ou de sair de lança em riste a 

combater moinhos de vento, enquanto deixamos em paz e sossego os verdadeiros 

inimigos.”201

Suas assertivas, longe de desanimadoras, vêm a calhar com o que se 

pretende. Pois as causas que impedem uma aproximação entre direito e processo, e a 

conseqüente tutela dos direitos, são mais do que conhecidas pelos agentes jurídicos.

Não é novidade para o jurista que o processo de conhecimento atrelado a um 

“juiz sem poder” é causa de extrema inoperância. Igualmente e, neste ponto, pode-se

200 MIAILLE, M. Introdução crítica ao direito. Lisboa, 1994. p. 25.

201 MOREIRA, J. C. B. A justiça no limiar de novo século. Revista Forense, ano 88, v. 
319, Rio de Janeiro, jul.-ago.-set. 1992. p. 71.



acrescentar inclusive ao leigo, que a separação radical entre o mundo jurídico 

(processo de conhecimento) e o mundo dos fatos (processo de execução) inviabiliza a 

efetividade e ratifica a ausência da tutela dos direitos.

Advogar em favor da correlação entre direito material e processual é, acima 

de tudo, prover uma mudança de posicionamento na entrega da prestação jurisdicional, 

principalmente, na atuação do Estado-juiz que não pode ser confundido com um ente 

inanimado, neutro, mero aplicador da lei.202

Por isso, é inconciliável defender efetividade do processo e, ao mesmo 

tempo, manter “conceitos” como segurança jurídica (entendido como segurança da 

lei), neutralidade do juiz e busca da “verdade” em tempo suficiente para difundir 

“certeza” na decisão.

“Não deixa de ser lamentável, e de certo modo decepcionante, mas o 

Processo Civil que, em seu desenvolvimento histórico, tem oscilado pendularmente 

entre os anseios de segurança e justiça, contra as exigências de efetividade dos direitos 

proclamados pelo legislador, é incapaz de produzir resultados mais satisfatórios do que
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202 COUTINHO, citando o desembargador FRANCO, dá uma noção exata do que se espera 
que seja a aplicação do direito: “O juiz e a Constituição devem ter em verdade uma relação de 
intimidade: direta, imediata, completa. Há um nível de cumplicidade que os atrai e os enlaça. Na 
medida em que, de maneira explícita ou implícita, dá-se positividade constitucional aos direitos 
fundamentais da pessoa humana, estabelece-se ao mesmo tempo um sistema de garantias com o 
objetivo de preservá-los. O juiz passa a ser o garantidor desse sistema. Não pode, por isso, em face de 
violações ou de ameaças de lesão aos direitos fundamentais constitucionalmente consagrados, 
permanecer num estado de inércia ou de indiferença, ou mesmo admitir que o legislador 
infraconstitucional se interponha indevidamente entre ele e a Constituição. Bem por isso, deve o juiz, 
no modelo garantístico, renunciar quer à função de ‘boca repetidora’ da lei, quer à função 
meramente corretiva da lei [sem grifo no original].” COUTINHO, H. M. de A. O juiz agente 
político. Campinas, 1998. pp. 44-45.

203 SILVA, O. A. B. da. A “plenitude de defesa” no processo civil. In: TEIXEIRA, S. de 
F. (Coord.). As garantias do cidadão na justiça. São Paulo, 1993. p. 159.



Não é difícil compreender que um processo de conhecimento contaminado 

desses entraves, seguido de um processo de execução extremamente oneroso (tempo e 

dinheiro) para o credor, é mais do que suficiente para engessar qualquer pretensão de 

resultado justo, compreendido como a real entrega da prestação jurisdicional em tempo 

razoável e com custos acessíveis.

“Na verdade, a neutralidade do juiz é mais uma conseqüência, ou um reflexo, 

da neutralidade do Estado, como um dispositivo ‘técnico’ capaz de servir a todas as 

possíveis ideologias e, em virtude da tolerância que uma tal concepção pressupunha, 

abrigar em seu seio as mais variadas e contraditórias correntes de opinião.”204

O engenho legislativo foi conceber uma lei auto-suficiente, capaz de prever e 

regrar todos os conflitos passíveis de aplicação. Diante de uma tarefa tão completa, 

pouco ou quase nada restaria ao juiz, a não ser se limitar a aplicá-la ao caso concreto.

“Como se sabe, o esforço da ilustração para obter um direito perfeitamente 

determinável e previsível não teve limites. Com o objetivo de impedir o arbítrio 

judicial e garantir a segurança da liberdade civil, as leis haveriam de determinar-se de 

tal modo que a função judicial reduzir-se-ia à pura aplicação do texto legal.”205

Essa mentalidade, atrelada à estrutura do código de processo civil que, como 

adiante será demonstrado privilegia certos direitos, acaba por dissociar, 

invariavelmente, o direito material do processo. Conclui-se, então, que fazer o 

caminho inverso, é a real forma de aproximar os dois ramos do direito.

Para empregar à tutela executiva uma efetividade compartilhada com os 

anseios dos cidadãos, urge correlacionar direito e processo, numa proporção capaz de
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204 SILVA, O. A. B. da. Jurisdição e execução na tradição romano-canônica. São
Paulo, 1997. p. 111.

205 Idem, ibidem, p. 104.



se realizar a tutela dos direitos, entendida como a entrega do bem da vida a quem 

necessite. Afinal, a sociedade clama, cada dia com mais intensidade, por uma tutela 

jurisdicional nestes moldes.

Não nos iludamos: uma parte, cada vez maior, da sociedade brasileira está aprendendo a 
cobrar explicações e não se resignará indefinidamente a que os poderes públicos a 
mantenham na ignorância dos processos decisórios, sejam quais forem. De instante a 
instante aumentará o número dos que querem saber como se decide, e porquê. O Judiciário 
não vai escapar a essa mirada perscrutadora; convém que esteja preparado para explicar-se: 
é o preço que tem de pagar para assegurar a si próprio o mínimo de credibilidade sem o 
qual não poderá exercer de maneira satisfatória, do ponto de vista social, a função de 
árbitro supremo dos conflitos de interesses.206

5.2 AÇÃO DE DIREITO PROCESSUAL E AÇÃO DE DIREITO MATERIAL

Direito e Processo seguem, invariavelmente, um ao lado do outro, 

harmonizando autonomia e instrumentalidade. Porém, é possível a atuação de um 

independentemente do outro. Assim, quando o juiz extingue o processo sem 

julgamento de mérito, atua apenas no plano processual, não passando de um juízo de 

prelibação, sem questionar a existência ou não da pretensão de direito material trazida 

para os autos. A pronta e efetiva realização da obrigação por parte do obrigado 

constitui, por outro lado, a realização do direito sem a necessidade do processo.

Surgido o conflito, obedecidos os princípios e normas do processo com a 

conseqüente entrega do bem da vida a quem mereça, ter-se-á a tutela jurisdicional 

prestada, conjungindo a necessária atuação direito/processo.

206 MOREIRA, J. C. B. A justiça no limiar de novo século. Revista Forense, ano 88, v. 
319, Rio de Janeiro, jul.-ago.-set. 1992. p. 74.



Se entre as pessoas e o direito reclamado existe uma ponte, que é o processo, 

isto o reveste de fundamental importância, razão pela qual deve ser bem estruturado 

para comportar com satisfação a incumbência que lhe é rogada. Então, compreendê-lo 

significa aparelhar-se para uma melhor aplicação do direito e, conseqüentemente, para 

uma harmonização do convívio social, fim último do Estado.

Nesta contingência, é essencial a compreensão do uso da ação (gênero) para 

se alcançar a concretização do direito subjetivo que não foi espontaneamente realizado 

pelo obrigado. Quer-se dizer, desde logo, que o interesse do titular do direito subjetivo 

violado e não restaurado voluntariamente, está no seu pronto restabelecimento e não 

numa providência processual vocacionada à sua simples declaração.

Por esse entendimento, percebe-se que o credor titular de um direito 

subjetivo de crédito, após exercer sua pretensão de direito material (faculdade de poder 

exigir a satisfação do direito) e não obter a devida satisfação por parte do obrigado, 

terá, então, a ação de direito material para exigir, através de um agir em juízo, o fiel 

cumprimento do seu direito subjetivo, agora, independentemente da vontade do 

devedor/obrigado.207

Vislumbram-se, dessa forma, três momentos para o titular do direito 

subjetivo: a) exercício da pretensão de direito material, entendido como a faculdade de 

exigir do devedor o cumprimento da obrigação; b) exercício da ação de direito 

material, consistente em exigir em juízo para, com o auxílio do poder judiciário, órgão 

responsável pela jurisdição, compreendida como o dever de prestar a tutela
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207 “... Se o titular do direito exige que o obrigado cumpra, haverá exercício de pretensão, 
normalmente levada a efeito extrajudicialmente. Ainda não há, até esse momento, contrariedade a 
direito. Se, porém, ante tal exigência o obrigado, premido, resiste ao cumprimento da obrigação e não 
a satisfaz, ao titular da pretensão nasce-lhe a ação de direito material, que é o agir para a realização 
do próprio direito.'’'' SILVA, O. A. B. da. Direito subjetivo, pretensão de direito material e ação. 
AJURIS, ano X, n. 29, Porto Alegre, nov. 1983. p. 104.



jurisdicional a quem tenha direito, a satisfação do seu crédito mesmo contra a vontade 

do devedor e; c) ação de direito processual, predestinada a possibilitar a atuação 

judicial para cumprimento do seu dever.

“A ação, quer dizer, o novo poder que surge depois do exercício infrutífero 

da pretensão, corresponde à faculdade que a ordem jurídica confere ao titular do 

direito de agir para a realização do próprio direito.”208 Por isso, não há como se 

defender a aproximação entre direito e processo, sem levar em consideração a ação de 

direito material.209

5.2.1 Ação de direito processual como instrumento da ação de direito material

Para que o processo possa, realmente, tutelar os direitos é necessário que a ação seja 
pensada na perspectiva de direito material. Se o processo objetiva tomar efetivo o direito 
material, o resultado da ação processual deve corresponder exatamente àquilo que se 
verificaria se a ação de direito material (= o agir) pudesse ser realizada. A ação processual, 
em outras palavras, deve ser uma espécie de realização da ação privada, ou seja, da ação 
que foi proibida quando o Estado assumiu o monopólio da jurisdição. A perspectiva de 
direito material possibilita o ajuste da ação processual às peculiaridades da pretensão de 
direito material. A idéia de que ‘a todo o direito corresponde uma ação, que o assegura’ é
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208 SILVA, O. A. B. da. Direito subjetivo, pretensão de direito material e ação. AJURIS, 
ano X, n. 29, Porto Alegre, nov. 1983. p. 105. Continua o processualista gaúcho, “Certamente esse 
agir para a realização do próprio direito raramente é facultado ao respectivo titular sem que lhe 
imponha a necessidade de veiculá-lo por meio da ‘ação’ processual, sob invocação de tutela jurídica 
estatal. Isso decorre da circunstância do monopólio da jurisdição pelo Estado, fenômeno esse de que 
deriva o surgimento de uma nova pretensão ao titular do direito subjetivo, agora dirigida contra o 
próprio Estado, para que este, verificando antes a existência do direito invocado, aja em lugar do seu 
titular, realizando-o.”

209 “A redescoberta, quase sempre penosa, da relação entre direito material e processo fez 
com que ressurgissem as ações de direito material, através do que a doutrina italiana denomina ‘tutela 
differenziata’, pondo à mostra o colossal equívoco que a ciência processual cometera, ao imaginar que 
a cada direito não haveria de corresponder uma ação (de direito material), supondo que o art. 75 do 
Código Civil brasileiro estivesse revogado ...!” SILVA, O. A. B. da. Jurisdição e execução na 
tradição romano-canônica. São Paulo, 1997. p. 172-173.



132

resgatada; porém, como queria Barbosa Moreira, com sonoridades modernas.210

Antes de qualquer ponderação neste sentido, é mister esclarecer que parte 

considerável da doutrina não admite a ação de direito material, por entender que o 

monopólio estatal na administração da justiça a aboliu do mundo jurídico.211

Essa posição é esposada por GOMES que, referindo-se ao professor SILVA, 

adverte que quem pensa dessa forma alega que “... o monopólio da jurisdição pelo 

Estado fez com que a mesma fosse transformada na ação processual.”212

Os lexicógrafos, com rara variação, definem, no campo jurídico, ação como 

sendo “invocação do poder jurisdicional do Estado para fazer valer um direito que se 

julga ter”. A esse conceito técnico, deve ser aditado, como já salientado, que aludido 

poder jurisdicional é antes de tudo, um dever.

Realmente, tem a ação processual esse condão de provocar a atividade 

jurisdicional tendente à satisfação de uma pretensão de direito, alegada pela parte que 

se sente titular. A ação não fica, entretanto, adstrita ao direito estritamente processual.
r

E que, pelo ângulo do interessado, para a tutela efetiva do seu direito, interessa-o

210 MARINONI, L. G. Novas linhas do processo civil. São Paulo, 2000. pp. 206-207.

211 “A doutrina processual costuma negar relevância científica, quando não a própria 
existência da ação de direito material, sob a alegação de que, proibida como está, a autotutela privada, 
em virtude do monopólio da jurisdição pelo Estado, a ação do titular do direito para sua realização foi 
transformada, ou substituída, pela ação processual, ou seja, pelo poder que ao titular do direito se 
reconhece de invocar a tutela jurisdicional para a realização do mesmo, devendo-se entender que a 
ação, modernamente, tem sentido inverso ao que esse conceito teve nas formas primordiais do 
fenômeno jurídico, como sucedeu no direito romano primitivo.” SILVA, O. A. B. da. Direito 
subjetivo, pretensão de direito material e ação. AJURIS, ano X, n. 29, Porto Alegre, nov. 1983. pp. 
105-106.

212 SILVA, O. A. B. da; GOMES, F. L. op. cit. p. 130.



muito mais a ação de direito material. Em alguns casos, a eficácia dessa, toma 

desnecessário o próprio uso da ação de direito processual. O desforço imediato 

previsto no artigo 502 do Código Civil, é exemplo claro do que se está discorrendo.213

“Portanto, longe de haver supressão, ou substituição, da ação de direito 

material, o que, em verdade, sucedeu foi a duplicação das ações: uma dirigida contra o 

obrigado, outra endereçada contra o Estado para que este, por meio do Juiz, pratique a 

ação cuja realização privada, pelo titular do direito, o próprio Estado proibiu.”214

A restrição da ação de direito material para hipóteses específicas e, no mais, 

dependente da atuação da outra parte, faz surgir como conseqüência lógica da presença 

do Estado na solução dos conflitos, o uso da ação de direito processual que 

possibilitará, via processo, a entrega da prestação jurisdicional às partes litigantes.

Salvo os casos dos denominados processos necessários, como, por exemplo,
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213 “Art. 502. O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se, ou restituir-se por sua própria 
força, contanto que o faça logo. Parágrafo único. Os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do 
indispensável à manutenção ou restituição da posse.” BRASIL. Código Civil. São Paulo, 2002. p. 140. A nova 
redação, de acordo com Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que introduziu o novo código civil passa a ser a 
seguinte: “Art. 1210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de 
esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. § l . ° 0  possuidor turbado, ou 
esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou 
de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição de posse.” O autor GOMES 
elenca outras hipóteses semelhantes na sua obra Teoria Geral do Processo Civil, escrita em parceria com 
SILVA. São Paulo, 2002. p. 33.

214 SILVA, O. A. B. da. Direito subjetivo, pretensão de direito material e ação. AJURIS, 
ano X, n. 29, Porto Alegre, nov. 1983. pp. 106-107. Continua o processualista: “O que é fundamental 
distinguir-se, nessa perspectiva, é a circunstância de exercer o Juiz duas ordens de atividade: a 
primeira de certificação do direito, através da qual ele investiga se as afirmações feitas por quem 
exerce a ação processual coincidem com a realidade e a situação de direito material afirmada por 
aquele que age, no plano processual, são verdadeiras. Esse momento é tão jurisdicional quanto o 
seguinte, que o Juiz há de realizar, no caso de ser verdadeira a situação afirmada (ação procedente), 
desenvolvendo, jurisdicionalmente, a ação de direito material que o titular da ação procedente não 
pôde realizar privadamente. Se a ação for declarada improcedente, isso significa que houve exercício 
de ‘ação’ e, pois, de jurisdição, mas ficou constatado que ao autor, aquele que agiu no plano 
jurisdicional, não correspondia o direito que ele afirmava ter.”



anulação de casamento, a ação de direito processual será indispensável toda vez que a 

pretensão do autor não for satisfeita espontaneamente pelo obrigado e não for 

permitido a ele o exercício do direito pelas próprias mãos (ação de direito material).

Permanecendo a controvérsia, sua utilidade é fundamental. Através dela 

invoca-se a presença do Estado como terceiro imparcial para conceder solução pacífica 

ao caso levado a seu exame. O direito de ação não deve, por essa razão, sofrer 

obstáculos, restrições, sob pena de negação da jurisdição prometida em troca da 

retirada dos particulares da possibilidade de se fazer justiça de mãos próprias.

Restringir esse direito é o mesmo que dizer ao cidadão que ele está sem 

proteção jurídica e proibido de utilizar de outro meio para guarida do seu desiderato. 

Ou seja, é deixá-lo com o maior prejuízo que um homem pode ter, o sentimento de 

injustiça.

Por isso, a doutrina não vacila em afirmar que o direito de ação é público, 

autônomo e abstrato. Em resumo, independe da existência ou não de um direito 

material, aliás, seu uso, independentemente da natureza da providência jurisdicional 

que se pretende, se constitutiva, condenatória, mandamental, declaratória ou executiva 

lato sensu, tem sempre uma declaração da presença ou não do direito substantivo de 

que se diz titular.

Esse argumento é inatacável porque mesmo frente a uma sentença de 

improcedência do pedido do autor que, nada obstante ter negado a existência do direito 

material pretendido, houve indubitavelmente, o devido uso do direito de ação. Tanto é 

assim, que a leitura do artigo 75 do Código Civil deve ser “a toda pretensão de direito 

existe uma ação, que o assegura” e não “a todo o direito corresponde uma ação, que o 

assegura” pois, como visto, mesmo quando não se tem direito há possibilidade do uso 

da ação.
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Da mesma forma, a garantia de acesso irrestrito à jurisdição, prevista na 

Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso XXXV, consistente em conceder 

proteção jurisdicional a todo aquele que tiver seu direito violado ou ameaçado, deve 

ser estendida a quem sequer sofreu ameaça, pois o direito de ação não pode ser 

condicionado a nada.215

Contudo, se a existência das duas ações (de direito material e de direito 

processual) é uma realidade, passa a ser lógico que a cada uma é atribuída uma função 

e, como conseqüência, só a confluência de ambas, resultará na efetiva entrega da tutela 

jurisdicional dos direitos.

“As duas realidades fenomenológicas, embora se passem em planos distintos 

(e até por isso mesmo) e sejam inconfundíveis, não se excluem. (...) Com o monopólio 

da jurisdição pelo Estado, a ação de direito material não desapareceu nem foi 

substituída, continuando a ser exercida através da ação processual.”216

Nada mais oportuno do que essa afirmação para concluir-se pelo caráter 

instrumental da ação de direito processual em relação à ação de direito material. “A 

ação processual é o veículo civilizado que permite a realização da ação de direito 

material.”217
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215 Neste ponto, reporta-se ao direito de ação atrelado ao acesso irrestrito ao poder 
judiciário. No entanto, este direito de ação incondicionado deve ter respaldo suficiente para ser capaz 
de tutelar eficazmente o direito invocado. “O direito à defesa, assim como o direito à tempestividade 
da tutela jurisdicional, são direitos constitucionalmente tutelados. Todos sabem, de fato, que o direito 
de acesso à justiça, garantido pelo art. 5.°, XXXV, da Constituição da República, não quer dizer 
apenas que todos têm direito de ir a juízo, mas também quer significar que todos têm direito à 
adequada tutela jurisdicional ou à tutela efetiva, adequada e tempestiva.” MARINONI, L. G. Tutela 
antecipatória, julgamento antecipado e execução imediata da sentença. São Paulo, 2000. p. 18.

216 SILVA, O. A. B. da; GOMES, F. L. op. cit. São Paulo, 2002. pp. 131-132.

217 MARINONI, L. G. A técnica da cognição e a construção de procedimentos adequados 
à tutela dos direitos. In: UMA VIDA dedicada ao direito: homenagem a Carlos Henrique de Carvalho. 
São Paulo, 1995. p. 621.



Deste raciocínio é forçoso reconhecer que a aproximação entre direito e 

processo, tão decantada nos últimos tempos, ocorrerá na exata proporção do nível 

instrumental dessas duas ações. Ou seja, ação de direito processual voltada para si, 

sem alcançar o resultado esperado pela ação de direito material é, em última análise, 

dissociar profundamente os dois institutos que se pretende aproximar.

Tem de ser assim, porque a sua tão decantada efetividade depende desse interagir, sabedor 
de que a parte credora da jurisdição precisa do seu direito material violado restabelecido 
exatamente na mesma proporção que o tinha antes da alegada violação. Caso contrário, é 
preciso lhe dar a oportunidade de tentar refazer o estado anterior à ofensa, pela própria 
força.218

Resta coesa, a necessidade de analisar as tutelas pelo anglo do direito 

material. “Na verdade, quem pensa em termos de ‘efetividade do processo’, deve 

classificar as tutelas a partir dos seus resultados no plano do direito material, 

independentemente das suas características processuais.”219

5.3 PROCESSO DE CONHECIMENTO E PROCESSO DE EXECUÇÃO

Duas situações aqui devem ser suscitadas. Uma diz respeito ao binômio 

cognição/execução e a outra ao processo de conhecimento e processo de execução 

propriamente ditos. Ambas carecem de efetividade, porém há no segundo exemplo,
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218 PEREIRA FILHO, B. A prestação da tutela jurisdicional. Em Tempo - Revista da 
Faculdade de Direito de Marília. v. 3, Marília, ago. 2001. p. 20-21.

219 MARINONI, L. G. Tutela específica: (arts. 461, CPC e 84, CDC). São Paulo, 2000.
p. 58.



uma radicalização muito maior do que no primeiro.220

Acredita-se que as duas situações podem ser demonstradas pelas hipóteses de 

se ter, por exemplo, uma antecipação da tutela carente de executividade e, noutro 

processo, ter-se uma sentença condenatória com trânsito em julgado que, igualmente, 

necessita de executoriedade. A diferença, apesar das duas requererem a mesma 

providência (execução) estaria, então, no fato de que na primeira, esta se daria no bojo 

do próprio processo de conhecimento, enquanto que na segunda, a execução exigiria a 

formação de outra relação jurídica processual.

A busca pela equação desses dois momentos processuais, sempre com o 

escopo de aproximar direito/processo e tutelar devidamente o direito da parte, é de 

fundamental importância para a efetividade do processo.

Aqui está a síntese de tudo. É preciso romper preconceitos e encarar o processo como algo 
que seja realmente capaz de ‘alterar o mundo’, ou seja, de conduzir as pessoas à ‘ordem 
jurídica justa’. A maior aproximação do processo ao direito, que é uma vigorosa tendência 
metodológica hoje, exige que o processo seja posto a serviço do homem, como o 
instrumental e as potencialidades de que dispõe, e não o homem a serviço da sua técnica.221

No entanto, defender ardorosamente a necessária influência do direito 

material sobre o processo, sem perquirir uma forma de convergência entre os dois 

campos (cognição/execução - processo de conhecimento/processo de execução) é o 

mesmo que descobrir a enfermidade e não atacá-la com o remédio adequado e na dose
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220 “Uma coisa, porém, é o binômio ‘cognição-execução’ e outra a dicotomia ‘processo de 
cognição (ou de conhecimento) — processo de execução’.” WATANABE, K. Da cognição no 
processo civil. Campinas, 2000. p. 47.

221 DINAMARCO, C. R. A instrumentalidade do processo. São Paulo, 1994. p. 297.
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necessária.

Talvez, por isso, BEDAQUE não escapou da aguda crítica de SILVA que, 

pelo extremo conhecimento das raízes, inclusive filosóficas, que envolvem esse crucial 

problema da nossa jurisdição, merece transcrição integral:

... O próprio Bedaque que nos promete no título da obra o que poderia relacionar-se com o 
tema não consegue libertar-se do conceitualismo, não oferecendo senão uma pálida idéia 
dessa influência que tanto o impressionou. Na verdade, ele nada soube dizer sobre o que 
poderá ocorrer depois da sentença de procedência, supondo o processualista ser isso 
assunto que não lhe compete, posto que o processo, como ciência formal que pretende 
ser, despreza o que poderá conter uma determinada sentença de procedência, como 
expressão de suas eficácias [sem grifo no original]. Se algum curioso buscar, em obras 
institucionais de direito processual civil, informações sobre as sentenças em geral, 
procurando descobrir as óbvias distinções existentes entre elas, quanto às respectivas 
cargas de eficácia, por certo ver-se-á frustrado pelo total insucesso da empresa. O direito 
processual -  como as ciências generalizantes, ciências das uniformidades, como a 
matemática -  despreza as diferenças, porque lida exclusivamente com as uniformidades 
capazes de tomarem-se leis universais. Se perguntarmos a um processualista o que deverá 
conter a sentença, obteremos seguramente esta surpreendente e reveladora resposta: a 
sentença deverá conter relatório, fundamentação e decisão. A sentença para ele é pura 
forma. Em última análise, para o processualista, fiel ao paradigma de sua ciência, todas as 
sentenças são iguais, todas devem conter os três elementos através dos quais a ciência do 
processo consegue obter uma lei universal que é, afinal de contas, o que se deve esperar de 
uma ciência generalizante, preocupada com a formação de leis universais e que, por isso 
mesmo, distancia-se do individual, no que ele possa ter de diferente, apesar de o conflito 
judiciário, a lide que fez a glória de muitos processualistas, e que é seu objeto, ser 
irrepetível, como todos os objetos históricos. O lado trágico desta visão obliterada do 
fenômeno é que, não tratando os processualistas de investigar o conteúdo substancial das 
sentenças de procedência, dele igualmente não cuidam os juristas do direito material por 
entenderem, com razão, que isto não seria tarefa de suas respectivas disciplinas, mas 
incumbência dos processualistas. O vácuo doutrinário que se cria com relação ao problema 
de classificação de ações e sentenças -  ações no plural, referidas às ações de cada direito, 
depois que este é proclamado existente pela sentença -, como era de supor, confirma e 
fortalece a ideologia da ordinariedade, com sua vocação congênita para a plenariedade das 
respectivas demandas, como se a ordinariedade procedimental determinasse a supressão 
das ações materialmente sumárias. Como se a relação processual se encerrasse com a 
sentença e o resto, o que viesse depois, como conseqüência do ato jurisdicional, fosse um
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mero posterius, externo e indiferente a seu conteúdo.222

Não se conseguirá romper com a nítida separação entre conhecimento e 

execução sem enfrentar a ideologia que orientou toda a doutrina processual européia, 

da qual o direito pátrio contaminou-se por inteiro. Necessário se faz, então, perquirir a 

possibilidade de conviver com um processo de conhecimento enaltecido 

exageradamente e atrelado a uma atuação judicial totalmente desprovida de império 

(ordem), numa realidade atual que prima por realização dos direitos como necessário 

para a efetividade da prestação jurisdicional.

O procedimento ordinário, como é intuitivo, faz com que o ônus do tempo do processo 
recaia unicamente sobre o autor, como se este fosse o culpado pela demora ínsita à 
cognição dos direitos. Tal construção doutrinária é completamente alheia ao que ocorre na 
realidade social e no plano do direito substancial, pois neste plano há direitos evidentes e 
não evidentes e na realidade da vida a lentidão do processo pode significar angústia, 
sofrimento psicológico, prejuízos econômicos e até mesmo miséria.223

Em outros termos, como efetivar direitos se, para sua realização, basta 

simples declaração apta a produzir coisa julgada? A bem da verdade, toda a 

importância que foi legada ao processo de conhecimento, resumindo-o na típica e 

genuína tutela jurisdicional, lastreada em decisão neutra (=imparcialidade) e recheada 

de “certeza”, por isso plenária, acabou por inviabilizá-lo justamente no ponto que

222 SILVA, O. A. B. da. Jurisdição e execução na tradição romano-canônica. São
Paulo, 1997. pp. 173-174.

223 MARINONI, L. G. Tutela antecipatória, julgamento antecipado e execução 
imediata da sentença. São Paulo, 2000. p. 15.



pouco ou quase nada foi dedicado, qual seja: a tutela executiva.224

Afirma-se isso, porque o festejado conceito de jurisdição como sendo o 

poder de dizer o direito ao caso concreto como fim último do Estado-juiz, perde 

sentido quando esta declaração cai no vazio dos atos executivos. Mesmos nos casos de 

urgência, como nas liminares antecipatórias, a dependência da tutela executiva nos 

moldes apresentados pelo código, é lastimável e chega a pôr em dúvida a capacidade 

do processualista para viabilizar a ação (no plano material) do cidadão que pleiteia em 

juízo seu justo direito.225

No entanto, a doutrina demora ou não quer perceber isso, pois está 

exageradamente comprometida com as promessas encantadoras do Estado Moderno, 

“concretizadas” pela Revolução Francesa como já assinalado. Por isso, a extrema 

dificuldade de quebrar a ordinariedade, haja vista a resistência que se encontra no meio 

jurídico, da academia à atuação prática/forense, todos embevecidos com as promessas 

de “certeza”, “segurança” e com a mera proclamação dos direitos, como suficientes 

para o cumprimento da tutela jurisdicional.

5.3.1 Conhecer e satisfazer: ainda um desafio!

O Direito está em crise. A ciência transita da metodologia tradicional para o Direito novo.

224 “Acrescenta-se a essa mentalidade o fato, que sempre foi assente na opinião de parte 
considerável da doutrina, da existência do mito da neutralidade do juiz. Erigido a verdadeiro dogma, a 
razão deste entendimento está calcada na distância que deve manter o juiz das partes. Deve ele ser 
neutro, liberal, assistir, durante uma larga instrução probatória, o atuar das partes para, ao final, decidir 
com certeza.” PEREIRA FILHO, B. Pressupostos teóricos para a efetividade material da tutela 
executiva. Curitiba, 1999. Dissertação (Mestrado em Direito) -  Setor de Ciências Jurídicas, 
Universidade Federal do Paraná, p. 57.

225 A Lei n. 10.444, de 07 de maio de 2002, com vacaio legis de três meses, é mais uma 
tentativa de eliminar esse inconveniente.



141

O método tradicional, escolástico, dogmático e formalista busca a ciência ideologicamente 
neutra (avalorativa). Já o Direito novo concebe o Direito como fenômeno social, vê a 
ciência jurídica como sociovalorativa (não-formal), ciência de problemas práticos (e não 
simplificações conceituais abstratas), ciência de resultados concretos (e não deduções 
apriorísticas), ciência, enfim, de decisões criativas (e não decisões automáticas).226

É fato incontroverso, pelo menos nos manuais e teses jurídicas, que o 

processualista está comprometido com a pronta e efetiva realização dos direitos. 

THEODORO JÚNIOR é, dentre muitos, categórico neste ponto ao prelecionar: “É 

induvidoso, por isso mesmo, que o direito processual moderno se preocupa menos com 

a definição e conceituação de suas categorias básicas (ação, jurisdição e processo), - 

que, aliás, já foram suficientemente trabalhadas pela doutrina dos últimos cem anos - e 

se ocupa muito mais intensamente com o problema das conexões do processo com o 

direito material.”227

A vista dessa “nova realidade”, sem muito esforço, é fácil concluir que para 

alcançar esse desiderato, necessário faz-se extirpar ou conceder nova roupagem (de 

efetividade) àqueles entraves à atuação jurisdicional comprometida com este escopo. 

Para tanto, é igualmente necessário, compreender que o processo civil nunca atenderá 

cem por cento o direito do autor.228 MARINONI dá uma noção concreta desse dado:

Poucos se dão conta, porém, que, em regra, o autor pretende uma modificação da realidade 
empírica e o réu deseja a manutenção do status quo. Esta percepção, até banal, da

226 PORTANOVA, R. Motivações ideológicas da sentença. Porto Alegre, 2000. p. 20.

227 THEODORO JUNIOR, H. O processo civil brasileiro no limiar do novo século. Rio
de Janeiro, 2002. pp. 6-7.

228 “As elaborações que vêm de outros ambientes suscitam a dúvida de que tais princípios, 
sejam, pelo menos hoje em dia, um mito, e que, na verdade, a duração do processo exista sempre em 
detrimento da parte que tem razão, e que esta parte muitíssimo raramente consiga obter ‘tudo aquilo e 
exatamente aquilo’ a que tinha direito.” VIGORITI, V. Notas sobre o custo e a duração do processo 
civil na Itália. Revista dos Tribunais, ano 11, n. 43, São Paulo, jul.-set. 1986. p. 143.
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verdadeira realidade do processo civil, é fundamental para a compreensão da problemática 
do tempo no processo ou do conflito entre o direito à tempestividade da tutela jurisdicional 
e o direito à cognição definitiva. Em qualquer processo civil há uma situação concreta, 
uma luta por um bem da vida, que incide de modo radicalmente oposto sobre as posições 
das partes. A disputa pelo bem da vida perseguido pelo autor, justamente porque demanda 
tempo, somente pode prejudicar o autor (que tem razão) e beneficiar o réu (que não a tem). 
Isto demonstra que o processo jamais poderá dar ao autor tudo aquilo e exatamente aquilo 
que ele tem o direito de obter ou que jamais o processo poderá deixar de prejudicar o autor 
que tem razão. E preciso admitir, ainda que lamentavelmente, a única verdade: a demora 
sempre beneficia o réu que não tem razão. Em um ‘processo condenatório’, a demora na 
obtenção do bem significa a sua preservação no patrimônio do réu. Quanto maior for a 
demora do processo, maior será o dano imposto ao autor e, por conseqüência, maior o 
beneficio conferido ao réu. Se o autor que tem razão é sempre prejudicado pela demora, 
não é possível esquecer o que isto realmente representa para o cidadão comum que no 
processo é chamado de autor, tal como se fosse o ‘homem sem rosto’ do direito liberal.229

Ora, se o autor que vai ajuízo, já sabe de antemão que nunca alcançará, nos 

exatos termos, o seu direito violado, ainda assim, for obrigado a conviver com as 

mazelas de um procedimento ordinário que, além da demora, é puro, ausente de 

executividade, sofrerá como conseqüência lógica, frustrações, decepções produto do 

resultado da conhecida inefetividade processual.

O processualista, nos últimos anos, elegeu o tempo como inimigo pernicioso 

e saiu a combate com armas de alto potencial, capaz de reduzir anos a dia. Pugnou pela 

necessidade dos “processos sumários” com julgamento lastreado em verossimilhança 

do direito afirmado e, ao que parece, demonstrou incontestavelmente sua razão.

229 MARINONI, L. G. Tutela antecipatória, julgamento antecipado e execução 
imediata da sentença. São Paulo, 2000. p. 16-17. Essa realidade de que o processo jamais dará ao 
autor “tudo aquilo e exatamente aquilo que ele teria o direito de obter”, caso o seu direito não fosse 
violado, também não passou despercebido para SILVA: “...A  esperança de Chiovenda de criar-se um 
processo dotado de tal perfeição que desse, sempre, ao autor vitorioso tudo aquilo que lhe viesse a ser 
reconhecido como seu direito, na realidade é um sonho inatingível.” SILVA, O. A. B. da. A
“plenitude de defesa” no processo civil. In :_____. Da sentença liminar à nulidade da sentença.
Rio de Janeiro, 2001. pp. 113-114.



MARINONI, sem dúvida, concentrou esforços nessa batalha contra o tempo, 

ao discorrer em suas várias obras com muita propriedade, o mal que esse inimigo 

causa à efetividade da prestação jurisdicional dos direitos:

Se o tempo é a dimensão fundamental da vida humana e se o bem perseguido no processo 
interfere na felicidade do litigante que o reivindica, é certo que a demora do processo gera, 
no mínimo, infelicidade pessoal e angústia e reduz as expectativas de uma vida mais feliz 
(ou menos infeliz). Não é possível desconsiderar o que se passa na vida das partes que 
estão em juízo. O cidadão concreto, o homem das ruas, não pode ter os seus sentimentos, 
as suas angústias e as suas decepções desprezadas pelos responsáveis pela administração 
da justiça. Isto para não se falar nos danos econômicos, freqüentemente graves, que podem 
ser impostos à parte autora pela demora do processo e pela conseqüente imobilização de 
bens e capitais. Se o processo retira da vida o seu próprio impulso, ele não pode apenas 
porque se destina a ‘descobrir a verdade’ -  deixar de considerar as necessidades do 
autor, a menos que deseje celebrar, através de um procedimento fúnebre, não só o seu 
rompimento com a vida, mas também a sua completa falta de capacidade para 
realizar os escopos do Estado [sem grifo no original].230

O resultado dessa guerrilha tem sido sentido na legislação que sofre 

mudanças contínuas na tentativa de se aprimorar e adequar ao que pretende o 

processualista. Imbuído desse espírito, parece ser necessário e oportuno, dar à tutela 

executiva (principalmente por soma) a mesma relevância que se tem prestado às 

demais. Mesmo porque, como já salientado, a satisfação das medidas judiciais é de 

suma importância para a efetividade dos direitos.

No entanto, apesar do esforço de parte da doutrina e da própria legislação, 

que, aos poucos, vai se curvando a antigos desígnios dos processualistas 

comprometidos com a efetividade da tutela jurisdicional, é imperioso, por mais que se 

pareça paradoxal, empreitar luta para desinfetar o procedimento ordinário de ranços de

230 MARINONI, L. G. Tutela antecipatória, julgamento antecipado e execução 
imediata da sentença. São Paulo, 2000. p. 17.



uma época liberal que se contenta (e porque serve a elite) de um processo meramente 

declarativo, sustentado em “ideais de certeza, neutralidade e segurança.”

Porquanto, é chegada a ora de agir mais e criticar menos. Como relata 

WARAT, “... O tempo das negações absolutas já passou, repeti-lo agora é construir um 

anarquismo ingênuo.”231 Diz-se isso, porque a época de apontar o processo de desigual, 

de corresponder a uma classe em detrimento da outra, deve ser superado para partir-se 

em busca de uma concretização do que se espera da atividade jurisdicional.232

Acredita-se, sinceramente, que os louros da fase dos direitos de primeira 

geração, consubstanciados nas conquistas de princípios já consolidados no texto 

constitucional, como contraditório, igualdade etc., já passaram. Agora, ainda que 

tardiamente, é chegado o momento de se concretizar, efetivar essas conquistas sempre 

voltadas para o resultado que delas se espera.

Contudo, com muito pesar, é forçoso reconhecer que parte considerável da 

doutrina ainda continua presa a construções de épocas passadas que influenciam por 

demais a prestação da tutela jurisdicional.

Assim, chega a ser comum debater-se com manuais utilizados largamente na 

instrução universitária, recheados de “ensinamentos” que conduzem o “aprendiz” e, 

depois, o “profissional” enquanto deflagrador dessa aprendizagem, a entendimentos
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231 WARAT, L. A. O outro lado da dogmática jurídica. In: ROCHA, L. S. (Org.). Teoria 
do direito e do Estado. Porto Alegre, 1994. p. 83.

232 MARINONI, nesse sentido, aponta para a necessidade de se reconhecer que o processo 
favorece o réu que não tem razão: “É preciso que ao tempo do processo seja dado o seu devido valor, 
já que, no seu escopo básico de tutela dos direitos, o processo será mais efetivo, ou terá uma maior 
capacidade de eliminar com justiça as situações de conflito, quanto mais prontamente tutelar o direito 
do autor que tem razão. De nada adianta a doutrina continuar afirmando, retoricamente, que a justiça 
atrasada é uma injustiça, se ela não tem a mínima sensibilidade para perceber que o processo sempre 
beneficia o réu que não tem razão.” MARINONI, L. G. Tutela antecipatória, julgamento 
antecipado e execução imediata da sentença. São Paulo, 2000. p. 15.



capazes de restringirem a atuação do magistrado a mero expectador e, portanto, 

incapaz de atuar em prol da tutela jurisdicional dos direitos.
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5.3.2 Obstáculos ideológicos à efetividade executiva

A influência das filosofias racionalistas dos séculos XVII e XVIII sobre o direito, e 
especialmente sobre o processo civil, além do que ficou dito antes (Capítulo 9), foi mais 
notável ainda por haver duas conseqüências decisivas e inteiramente dominantes na ciência 
moderna: (a) o confinamento dos juristas no “mundo jurídico”, um mudo conceituai puro, 
criado pelos próprios juristas, que os eliminou do mundo social, fazendo com que o direito 
se distanciasse, cada vez mais, da cambiante realidade histórica que lhe cabia regular; (b) a 
separação entre moral e direito, determinada pela filosofia kantiana, assegurou e fortaleceu 
a alienação dos juristas, com relação aos problemas sociais e políticos de seu tempo, e 
contribuiu para mantê-los na servil condição de executores da lei do Estado.233

Explicável, assim, o porquê da retórica do direito ficar centrada 

exclusivamente na lógica discursiva, incapaz de extrapolar o mundo técnico-racional 

no qual foi inserido. Essa alienação do jurídico, confiante de que poderia tudo resolver 

com simples raciocínio, como se fossem operações matemáticas, impede, ainda hoje, 

mudanças que extrapolem a redoma de vidro que o “protege”.

TUCCI, sem demonstrar preocupação com as conseqüências desse 

comprometimento ideológico, acaba, todavia, por corroborar a sua pertinência ao 

desabar que as reformas sugeridas para agilizar o sistema, quando surgem, “... as 

atenções concentram-se em aspectos de natureza técnico-jurídica, esquecendo-se 

totalmente que o problema da efetividade do processo está ligado a vetores de ordem

233 SILVA, O. A. B. da. Jurisdição e execução na tradição romano-canônica. São
Paulo, 1997. p. 155.



política, econômica e cultural.”234

Talvez, por esse viés, explica-se, também, o fato de o processo de execução 

que WAMBIER235 confessa “não saber onde está a causa e onde está o efeito”, ter sido 

relegado a segundo plano, pois, não poderia ser diferente, haja vista a preocupação 

única e exclusiva do direito moderno reduzido à simples declaração, sem qualquer 

consideração com o resultado no mundo dos fatos (conseqüências fáticas).

“Não é de estranhar, portanto, que o direito esteja hoje separado do fato, e as 

únicas ações que a doutrina reconheça sejam aquelas que operam exclusivamente no 

mundo normativo, as declaratórias, condenatórias e constitutivas, considerando meras 

conseqüências do ato jurisdicional as eventuais repercussões fáticas da sentença, como 

seus efeitos executivos e mandamentais que, sendo fáticos, para a doutrina, não seriam 

mais jurídicos.”236

Se o jurídico (jurisdição) resume-se na declaração do direito aplicado; se ao 

publicar a sentença de mérito, o juiz cumpre e acaba o oficio jurisdicional237 não há 

mesmo porque despender estudos acerca da tutela executiva, atividade secundária e 

desprendida de conteúdo jurisdicional! A “capacidade” de transformar fato em 

jurídico, segundo essa concepção alienante do direito moderno, e a “auto-suficiência” 

desse ato afastaram o jurista da realidade social, esta sim a depender de uma efetiva
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234 TUCCI, J. R. C. e. Garantia da prestação jurisdicional sem dilações indevidas como 
corolário do devido processo legal. Revista de Processo, ano 17, n. 66, São Paulo, abr.-jun. 1992. p. 
73.

235 WAMBIER, T. A. A. Apresentação. In :_____(Coord.). Processo de execução e
assuntos afins. São Paulo, 1998. p. 9.

236 SILVA, O. A. B. da. Jurisdição e execução na tradição romano-canônico. São
Paulo, 1997. p. 157.

237 Consoante o art. 463 do código de processo civil, ao publicar a sentença de mérito, o 
juiz cumpre e acaba o ofício jurisdicional.
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tutela executiva.

O judiciário passou a ter a “nobre” e “dificílima” função de, como um 

burocrata (despachante), carimbar de jurídico tudo aquilo que se conformar com a lei 

previamente estabelecida pelo executivo e legislativo. Decreta-se, assim, sua total 

neutralidade em relação às questões que não se acomodarem na legislação abstrata 

(como uma luva que se encaixa perfeitamente nos dedos).

“A neutralidade quanto a valores, herança das correntes filosóficas do século 

XVII, depois acolhida por Kant, foi um dos pilares sobre os quais se construiu o 

“mundo jurídico”, como um mundo conceituai, puramente normativo, distante e sem 

compromisso com a realidade social”.238

Esse descompromisso com a realidade social apontado por SILVA, diz, 

claramente, que a atividade jurisdicional não está preocupada com a execução. Por 

isso, a conformação com um juiz desprovido de poder, pois para aplicar o direito ao 

caso concreto não é preciso emitir ordens. Daí afirmar LIEBMAN “não ser função do 

juiz expedir ordens às partes”.239

O resultado é a total castração do poder do juiz. Impedido de emitir ordens 

passou a ser “útil” até uma certa medida, precisamente, até a declaração do direito. 

Explica-se, também, porque a sentença condenatória não passa de um convite ao 

devedor para, caso queira, “data vênia”, cumpra a obrigação.

Desta feita, em questão de utilidade, a sentença declaratória em nada diverge

238 SILVA, O. A. B. da. Jurisdição e execução na tradição romano-canônico. São
Paulo, 1997. p. 156.

239 “... Não é função do juiz expedir ordens às partes e sim unicamente declarar qual é a 
situação existente entre elas segundo o direito vigente. Idêntico é, neste terreno, o conteúdo da 
sentença declaratória e da condenatória.” LIEBMAN, E. T. Processo de execução. São Paulo, 1986.
p. 16.



da condenatória, pois ambas possuem o mesmo efeito prático. A única diferença é que 

a condenatória dá ensejo à execução forçada e, teoricamente, à declaratória, apesar de 

igualmente “declarar/condenar” o Réu como sendo devedor, não teria essa conotação. 

Percebe-se, que a diferença é terminológica e não de substância. SILVA, a esse 

respeito assevera:
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Hoje, porém, dispondo o direito moderno de duas ações declaratórias, pois a condenatória, 
sob o ponto de vista substancial, ‘não passa de uma declaração’ (Liebman, Embargos do 
executado, p. 132), como explicar que apenas esta tenha a virtude de ensejar a execução e 
não as sentenças meramente declaratórias? Se o juiz, atendendo ao pedido do autor, 
declara-lo credor, e devedor o réu; ou, declarar que o devedor, em razão da existência do 
débito, deve satisfazê-lo, sua sentença não terá eficácia capaz de legitimar uma ação de 
execução dessas sentenças. Será indispensável que o juiz, à declaração da existência do 
dever de prestar, acrescente à sua declaração o verbo mágico condenar, para que as portas 
do processo executivo se abram.240

O desafio é, pois, romper com essa engenhosa ideologia que, acima de tudo, 

retira do juiz qualquer forma de efetivamente influir na vida das pessoas, para conduzir 

o processo civil como veículo de efetiva realização dos direitos.

5.3.2.1 Raciocínio da subsunção

O Direito é o que dele faz o processo de sua produção. Isso nos adverte de que o Direito 
nunca é algo dado, pronto, preestabelecido ou pré-produzido, cuja fruição é possível 
mediante simples utilização do já feito ou acabado. O Direito é produzido em cada ato de 
sua produção e subsiste com sua aplicação e somente é enquanto está sendo produzido ou

240 SILVA, O. A. B. da. Jurisdição e execução na tradição romano-canônica. São
Paulo, 1997. pp. 153-154.
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A complexidade da vida social, conjuminada na necessidade de uma ordem 

jurídica justa suficiente para alcançar os anseios dos homens nela inseridos, vem 

repudiar uma das formas de realização do direito bastante difundida quando da 

aplicação da lei ao caso concreto, o raciocínio da subsunção.

Através desta técnica, uma vez criada a lei e colocada, de modo geral e 

abstrato, à disposição dos componentes da sociedade, basta que o juiz, diante de um 

determinado fato real, identifique-a e, sem maiores dificuldades, a aplique, por meio 

de uma sentença. Trata-se de silogismo, em que a premissa maior é a lei geral e 

abstrata, a premissa menor, o caso concreto e a conclusão, a sentença judicial.

Observa-se neste caso, que do juiz, nada de extraordinário é exigido; basta 

que ele cumpra fielmente a função de “boca da lei”, como queria MONTESQUIEU, 

preservando um conservadorismo interpretativo das leis para resolver os problemas 

apontados no mundo dos fatos mediante puro e simples ajustamento das normas, como 

num quebra-cabeças, em que as normas elaboradas encaixam-se ao caso concreto.242

Caracteriza-se, assim, o papel de memorização de leis e códigos pelos 

magistrados, contrariando aquilo que se espera do bom exercício da magistratura, eis 

que “O julgador, mesmo que não saiba ou não deseje, quando decide baseado somente 

no direito positivo, apenas repete o sistema e infunde a megaestrutura estatal ao 

cidadão, podendo até ser o executor expresso ou tácito daqueles que dominam o

aplicado.241

241 PASSOS, J. J. C. de. Direito, poder, justiça e processo: julgando os que nos julgam. 
Rio de Janeiro, 1999. p. 25.

242 Para exemplificar o que foi asseverado, reporta-se ao art. 159 do Código Civil de 1916: 
“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito, ou causar 
prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano.” Desta feita, basta ao julgador avaliar se o 
indivíduo enquadra-se na situação apresentada para atribuir-lhe a conseqüência.



conjunto da sociedade.”243

Decorrer por esta realidade é, antes de tudo, exercitar uma mudança de 

mentalidade, tanto na doutrina, como no judiciário, a começar por onde são formados 

os doutrinadores e os julgadores: os bancos das faculdades, desde o seu currículo até 

os métodos de ensino. Isto porque tomou-se indispensável um sistema jurídico 

corporifícado que exige normas e juizes atuantes.

Não se observa, por exemplo, nas grades oferecidas pelas faculdades de 

direito, disciplinas ou módulos em que se eleva o estudo crítico e a discussão de 

institutos erigidos a dogmas, insiste-se, sim, em “decorar” os códigos e doutrinas 

tradicionais, mastigados em apostilas, sabe-se lá como elaboradas, esquecendo-se dos 

objetivos e princípios ressaltados pelo Estado Democrático de Direito.

Atrelado a este problema, é fácil deparar-se com outros da mesma 

relevância, como os detectados por PASSOS na passagem de sua obra Direito, poder, 

justiça e processo, julgando os que nos julgam:
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Tão defeituoso e perniciosos quanto o que vem de ser dito é o sistema de recrutamento e 
aperfeiçoamento de nossa magistratura, no particular um mal que é extensível a todos os 
operadores do Direito, vale dizer, também aos advogados e aos membros do Ministério 
Público. Permitimos que jovens mal saídos de faculdades que lhes dão formação mais que 
deficientes de logo se habilitarem aos cargos de magistrados, promotores, procuradores ou 
exerçam a advocacia e isso com a maior liberdade e sem qualquer restrição. Sabemos todos 
da absoluta falta de seriedade desse sistema de recrutamento e formação. Foi ele que 
permitiu o escândalo de termos pessoas com quatro anos de formada já com assento em 
tribunais se fazem parte do quinto consangüíneo. A este quinto o humor negro das vítimas 
contrapõe o quinto dos infernos, constituído pelos magistrados que ainda tentam se manter 
eretos e têm que amargar todos os dissabores até que sua saúde lhes permita alcançar, por

243 ABDALA, E. V. Esquisitice de juiz (dois novos fundamentos para a rejeição da 
denúncia). In: RODRIGUES, H. W. (Org.). Lições alternativas de direito processual (civil, penal e 
trabalhista). São Paulo, 1995. p. 65.
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antigüidade, o final de suas carreiras.244

r

E por essas e outras que não há de se estranhar quando um membro do 

Ministério Público, Sr. Tarsício Leite Matos, promotor no julgamento do massacre de 

Corumbiara, comparando os sem-terra com as saúvas, manifesta-se publicamente: “Ou 

o Brasil acaba com os sem-terra, ou os sem-terra acabam com o Brasil.”245

Eis a tarefa mais árdua, exigir de uma classe profissional habituada a 

identificar a lei correspondente para solucionar dado caso concreto e efetivamente 

aplicá-la, solucionando o conflito de interesses que modifiquem seu modo de ser,

pensar e agir e passem a derramar toda uma carga criativa em suas decisões,

contrariando o raciocínio da subsunção.

Este é um problema detectado por pesquisadores da área, como se pode
r

observar pela assertiva de MENDEZ:

... Os juizes são desencorajados consistentemente a fazer experimentos para adaptação 
criativa das leis antiquadas aos problemas que devem resolver diariamente. A herança da 
filosofia positivista de direito não permitiu uma evolução, e o resultado é um formalismo
estulto que força os fatos da vida para dentro de categorias legais obsoletas ou
simplesmente empurram os fatos da vida para fora dos tribunais.246

244 PASSOS, J. J. C. de. Direito, poder, justiça e processo: julgando os que nos julgam. 
Rio de Janeiro, 1999. p. 114.

245 Revista Veja. São Paulo, n. 1.664, 30 ago. 2000. p. 36.

246 MÉNDEZ, J. E. Reforma institucional, inclusive acesso à justiça: introdução. In: 
MÉNDEZ, J. E.; O’DONNELL, G.; PINHEIRO, P. S. (Orgs.). Democracia, violência e injustiça: o 
não-Estado de direito na América Latina. São Paulo, 2000. p. 244.



Da mesma forma, SILVA ao retratar o racionalismo do século das luzes, 

detecta a problemática acima ressaltada: sendo o sistema jurídico produto de um

legislador iluminado, cuja sabedoria e previdência, além de se dispensar a atividade 

criadora de Direito por parte do magistrado que o aplica, ainda seria dotado da 

suprema virtude capaz de dar ao preceito legal univocidade de sentido, de modo que a 

sentença seria certa ou, ao contrário, errada, como qualquer problema matemático...”247

Para isso, a função interpretativa do julgador deve ser criadora, mas para que 

esse exercício não seja tido como ideologia, é muito importante ressaltar a preparação 

intelectual do magistrado, incluindo-se sua formação histórica, social, filosófica, 

política e jurídica, eis que cada caso concreto traz em seu bojo suas peculiaridades e 

constante é a evolução social, a exigir do magistrado toda uma adequação à atual 

realidade das normas que foram elaboradas em momento remoto.

Desta feita, fácil concluir que se a regra utilizada quando do raciocínio da 

subsunção for seguida à risca (premissa maior + premissa menor = conclusão ou lei 

geral e abstrata + caso concreto = sentença judicial), fatalmente, os valores que 

compõem o valor fundamental justiça,248 como por exemplo a igualdade, a liberdade, 

nem de longe serão alcançados, inatingindo os ideais dos cidadãos que necessitam de
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247 SILVA, O. A. B. da. Antecipação de tutela e responsabilidade objetiva. AJURIS, ano 
XXV, n. 72, Porto Alegre, mar. 1998. p. 64.

248 “E para que se alcance a decisão justa (ius aequum) o órgão julgador é chamado a 
aplicar o direito ao caso concreto, não mais através de simples subsunção, mas por intermédio da 
descoberta de valorações e decisões de vontade. (...) E mais: há muito não se pensa que a lei (uníssona 
e racional) é um produto abstrato da razão pura dos legisladores, único baluarte capaz de levar o 
julgador à decisão justa. Assim como a formação da lei é reflexo multifacetado da obra humana 
fundada em interesses diversos e expressão do poder, nada obstante buscar em tese o ‘ correto’e o 
‘justo’, não menos verdadeiro é o que se verifica no âmbito da aplicação do direito, razão pela qual 
não se pode, nos dias de hoje, imaginar os juizes e tribunais limitados a um esquema de mera execução 
da lei, despindo-se o julgamento de qualquer conteúdo valorativo.” FIGUEIRA JUNIOR, J. D. 
Comentários ao código de processo civil: do processo de conhecimento - arts. 270 a 281. vol. 4, 
tomo I, São Paulo, 2001. p. 136.



um judiciário, além de eficiente, confiável e afirmativo, sensível às transformações 

sociais para que lhes sejam entregues efetivamente o direito pleiteado.249
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5.4 A ESTRUTURA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: UMA AFRONTA À 

IGUALDADE!

Durante muito tempo acreditou-se que o processo, enquanto mero instrumento de 
realização do direito material, se apresentasse com todas as galas da neutralidade e da 
imparcialidade, à salvo das influências do Poder.250

Uma análise mais detida do código de processo civil revela uma faceta de 

desigualdade na forma de se alcançar a efetividade dos direitos. Significa, então, que a 

própria estrutura do código já contém, no seu bojo, um vício de efetividade 

responsável pela sua inefetividade.

Essa vicissitude resta inteligível na função que o código emprega aos Livros 

I, II e IV. O processo cautelar (Livro III), como não tem condão satisfativo, não 

apresenta neste ponto, relevância para o que se propõe.

O processo de conhecimento (Livro I), carregado de ordinariedade e

249 “Como se vê, o Judiciário, que neste País felizmente é qualificado como Poder nas 
Constituições, não obstante tantas restrições e dificuldades de ordem prática e política, e que muito 
aquém está das expectativas da sociedade mundial contemporânea, como, aliás, sempre esteve, deve 
impor-se como verdadeiro Poder, não através de mera retórica, mas de um processo revolucionário do 
seu modelo histórico tradicional, hermético e arcaico, a realizar uma profunda mudança em sua 
estrutura e em sua dinâmica, com planejamento científico e vontade política, transformação essa a ter, 
como um dos seus pontos fundamentais, a adequada seleção, formação e aperfeiçoamento daquele a 
quem a lei entrega a bela e árdua missão de julgar. Só assim, teremos o Judiciário que a sociedade está 
a reivindicar e que todos desejamos: eficiente, ágil, confiável, afirmativo, sensível às transformações 
sociais e aos sonhos de felicidade da alma humana.” TEIXEIRA, S. de F. A formação do juiz 
contemporâneo. AJURIS, ano XXV, n. 72, Porto Alegre, mar. 1998. p. 57.

250 OLIVEIRA, C. A. A. de. Procedimento e ideologia no direito brasileiro atual. 
AJURIS, ano XII, n. 33, Porto Alegre, mar. 1985. p. 79.



entregue à sorte do Réu/devedor, pois este determinará a existência ou não do processo 

de execução (Livro II), é fator de morosidade e extrema inefetividade.251 O 

aprisionamento do juiz a dois juízos -  de certeza e neutralidade -  faz com que este 

processo se prolongue no tempo, se eternize.

Enquanto o legislador e a doutrina comprometida com essa estrutura do 

código, exigem do juiz decisão pautada em certeza e límpida de neutralidade, como 

que num passe de mágica, desconsideram toda essa mentalidade nos casos previstos 

nos procedimentos especiais do Livro IV e leis esparsas, ao permitir decisão com grau 

de verossimilhança e mais, com força executiva suficiente para evitar o letárgico 

processo de execução.

Como explicar a um locatário que move ação em face do locador para 

receber um determinado valor por um serviço prestado, o “necessário” fruir do tempo 

para se alcançar uma sentença condenatória e, depois do trânsito em julgado (certeza 

jurídica!), ter de suportar novamente o tempo “necessário”, agora para o desenvolver 

do processo de execução? Talvez nem seja preciso frisar que ambos têm reais 

possibilidades do duplo grau de jurisdição e, não pouco usual, tem-se, ainda, a 

utilização de um processo meio, também com chances de revisão no tribunal, utilizado 

para se liquidar a sentença.

Como esperar uma reação conformadora, se nesse ínterim o locador ajuizar 

em face dele uma ação de despejo e, em tempo infinitamente mais curto, conseguir não 

só a decisão de cunho condenatório, mas com força executiva suficiente para ser 

cumprida e, portanto, prescindível do processo de execução?
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251 “A obrigação e o processo (notadamente o de execução) podem, então, ser considerados 
dois instrumentos preordenados à atuação da vontade da lei -  instrumentos dos quais o segundo só é 
disponível se o primeiro tiver sido ineficaz a afastar a controvérsia.” DINAMARCO, C. R. 
Fundamentos do processo civil moderno, vol. I, São Paulo, 2001. p. 69.



A realidade do código é, por mais que se tente vedar com construções 

dogmáticas enaltecidas de extremo “rigor científico”,252 a existência de dois 

procedimentos: comum para pessoas comuns e especial para pessoas especiais!

“Na verdade, o procedimento ordinário sempre foi o reduto dos plebeus, do 

povo, dos marginalizados, pois aqueles encastelados no poder sempre se serviram de 

procedimentos especiais, como a ação de busca e apreensão de bens objeto de 

alienação fiduciária em garantia ...”253

OLIVEIRA, em texto notável, publicado na AJURIS, denota essa 

desigualdade com extrema agudeza de raciocínio e conhecimento. É, assim, por 

demais apropriado, a transcrição de alguns trechos do seu magistério:
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Enquanto o comum dos mortais há de se contentar com o moroso e pouco eficiente 
procedimento comum; enquanto o pobre mortal, ou melhor, o mortal pobre, vê-se forçado 
ao procedimento sumaríssimo (muitíssimo ordinário, por sinal, segundo a conhecida 
‘blague’ de J. J. Calmon de Passos), os dono do Poder estão a salvo dessas mazelas, 
reinando sombranceiros no Olimpo! As contendas mais sensíveis, que ponham em 
jogo os valores de maior interesse para as classes dominantes, estas escapam ao rito 
demorado e ineficiente, prolongado e desastroso. Para esses litígios criaram-se, 
simplesmente, procedimentos especialíssimos, geralmente com total desconhecimento 
do tão decantado princípio da igualdade das partes no processo, gerando-se, com isso, 
dupla desigualdade: desigualdade de procedimento e desigualdade no procedimento 
[sem grifo no original]. Para que, então, preocupar-se com um Poder Judiciário forte e 
soberano, capaz de resolver o insistente anseio de justiça em que se debate a gente

252 “Sabe-se que o nosso CPC está entre os mais perfeitos do mundo, do ponto de vista 
técnico. Todavia, parece que o processo de execução pouco se beneficiou das conquistas e dos avanços
a que se chegou no processo de conhecimento.” WAMBIER, T. A. A. Apresentação. In :_____
(Coord.). Processo de execução e assuntos afins. São Paulo, 1998. p. 9.

253 MARINONI, L. G. Efetividade do processo e tutela de urgência. Porto Alegre, 
1994. p. 67. Segundo MARINONI, a especialidade chega a grau tão elevado que no caso da 
alienação fiduciária, por exemplo, “... se apreende liminarmente o bem e se permite seja o mesmo 
vendido a terceiros independentemente de leilão ou hasta pública, sendo absolutamente limitado o 
campo da defesa, ou seja, a cognição do conflito de interesses (não do mérito) no plano horizontal.” 
Idem, ibidem. p. 67.
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Dessa forma, é forçoso reconhecer que “Os tribunais e os serviços legais são 

em teoria disponíveis para todos, do mesmo modo que no Sheraton Hotel qualquer um 

pode entrar; tudo que se precisa ter é dinheiro.”255

Essa laboriosa estrutura do diploma processual civil, agregada a verdadeiros 

“mitos”, como busca da verdade, certeza na decisão etc., dá “sentido” à incessante 

retórica para que o juiz seja um mero aplicador da lei, independentemente do caso 

concreto e dos fins sociais que ele poderá ou não atender.256

Sendo assim, a quem interessa a atividade jurisdicional compreendida como 

o simples aplicar a lei ao caso concreto? Só pode interessar àqueles que se aproveitam 

das válvulas de efetividade que o sistema proporciona a poucos em detrimento de 

muitos. Por isso, a aceitação dócil e irritante, por parte de muitos, da limitação da 

tutela jurisdicional cingida apenas na declaração do direito pleiteado, transportando a 

“tutela” executiva para fora do mundo jurídico, como mera conseqüência fática.

Neste sentido, após discorrer sobre a faceta oculta do ensino jurídico acerca

brasileira?254

254 OLIVEIRA, C. A. A. de. Procedimento e ideologia no direito brasileiro atual. 
AJURIS, ano XII, n. 33, Porto Alegre, mar. 1985. p. 81.

255 GARRO, A. M. Acesso à justiça para os pobres na América Latina. In: MÉNDEZ, J. 
E.; O’DONNELL, G.; PINHEIRO, P. S. (Orgs.). Democracia, violência e injustiça: o não-Estado de 
direito na América Latina. São Paulo, 2000. p. 308.

256 “Evidentemente que Juiz não-investigador do real conflito, não-criativo, não- 
contestador, interessa àqueles que são os donos da lei, àqueles que fazem a jurisprudência, àqueles que 
ensinam: os julgadores ser-lhes-ão instrumentos de suas verdades. (...) Enfim, o sistema está montado 
mediante dupla expectativa: afastar o juiz do povo e exigir atuação dirigida à aplicação do saber 
consagrado pela vontade da classe dominante (lei), pela doutrina e pela jurisprudência, sem qualquer 
pretensão criativa (ou seja, servil aos donos da premissa maior).” CARVALHO, A. B. de. 
Magistratura e direito alternativo. Rio de Janeiro, 1997. pp. 95-96.



do Estado, principalmente no aprendizado do direito privado (código civil), MIAILLE 

preleciona com propriedade: Esta ausência não é neutra: é ela que oculta

objectivamente a natureza do direito que é exposto. Porque, se o direito é feito pelo 

Estado, não é inocente esconder-se-nos o que é o Estado! [sem grifo no original]”257

Não vislumbrar essa situação é participar de um sistema jurídico desigual, 

capaz de, sob a especiosa capa da legalidade, cometer injustiças no mundo dos fatos. 

“Se a função do Juiz é buscar a vontade do legislador, qual a razão de ser do 

Judiciário? Simples seria deixar ao próprio legislador a tarefa da aplicação, que o faria 

administrativamente.”258
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Boa parte da magistratura brasileira ainda defende que, apenas aplicando o que diz a lei, o 
Juiz ‘não teria responsabilidade’, ‘não teria culpa’, com todas as implicações psicanalíticas 
que tal expressão possa possuir. Boa parte das elites retrógradas brasileiras ainda têm neste 
paradigma de juiz ‘liberal’ (não possua postura política, mas porque coerente com o 
capitalismo de corte liberal) seu ideal, até porque estando o parlamento dominado pelas 
classes dominantes, há que se impor regras rígidas aos magistrados fixando-os o mais 
possível à literalidade das leis. Setores destas elites, ainda não satisfeitas estão defendendo 
que as súmulas dos Tribunais Superiores sejam ‘vinculantes’ das decisões dos inferiores 
graus de jurisdição, com o mesmo objetivo de controlar a hermenêutica, sempre no 
interesse da manutenção do ‘statuos quo\ ou seja, de acordo com os interesses das classes 
dominantes.259

Formalmente, talvez seja possível trabalhar com dois mundos tão díspares, 

no entanto, a realidade transcende às vestes jurídicas e clama por tratamentos iguais. A

257 MIAILLE, M. op.cit. p. 121.

258 CARVALHO, A. B. de. Magistratura e direito alternativo. Rio de Janeiro, 1997. p.
30-31.

259 RAMOS FILHO, W. Direito pós-modemo: caos criativo e neoliberalismo. In: 
DIREITO e neoliberalismo: elementos para uma leitura interdisciplinar. Curitiba, 1996. p. 105.



astúcia da elite brasileira em implementar uma legislação partindo do pressuposto de 

que todos eram iguais, sucumbe diante de qualquer análise, ainda que perfunctória. A 

autora SOUZA conclui que a exclusão no Brasil dá-se, justamente, pela idéia da 

igualdade que foi falsamente disseminada no seio da sociedade.260

Neste contexto, não é difícil concluir que o código de processo civil ao 

trabalhar com o fator tempo que, ninguém nega ser um ônus de conseqüências funestas 

para o litigante, de forma desigual, dissemina e provoca privilégios que acarretam na 

ineficácia das decisões do poder judiciário.

Deixar sobre as vestes do procedimento comum que, como a própria 

denominação já declina, é utilizado pela maioria dos jurisdicionados, uma morosidade 

latente já é, por si, um equívoco. Contudo, agrava-se a desigualdade, porque neste 

procedimento, o ônus do tempo recai exclusivamente, sobre o autor.

“II valore, che il tempo ha nel processo, è immenso e, in gran parte, 

sconosciuto. Non sarebbe azzardato paragonare il tempo a um nemico, contro il quale 

il giudice lotta senza posa. Del resto, anche sotto questo aspetto, il processo è vita. Le 

esigenze, che si pongono al giudice, in ordine al tempo, son tre: fermarne,
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260 “... Assim, podemos responder a nossa pergunta anterior sobre o excluído na 
representação sobre o Brasil: ele é da ordem da idéia da igualdade.” SOUZA, M. de. op. cit. p. 67. 
É oportuno relembrar, que a Constituição de 1824, mesmo a época do regime escravo, assim, como as 
demais, expressamente, consignava que todos eram iguais perante a lei. Neste sentido é, também, a 
opinião de OLIVEIRA: “É bem de ver, por outro lado, que esse mito encontra suas raízes no dogma da 
igualdade perante a lei, fruto das idéias liberais que desembocaram na Revolução Francesa de 1789, e 
que veio a se refletir no princípio, hoje universalmente aceito, da igualdade das partes no processo. 
Essa igualdade, tantas vezes proclamada e sublinhada, não passa, no entanto, de igualdade puramente 
formal. A posição que as pessoas ocupam na sociedade, a maior ou menor condição de fortuna, o 
poder de que desfrutam, influem, desde logo, no próprio acesso à Justiça, na melhor ou pior 
preparação dos profissionais que as assistem, na facilidade de se proverem de provas e tantos outros 
elementos decisivos.” OLIVEIRA, C. A. A. de. Procedimento e ideologia no direito brasileiro atual. 
AJURIS, ano XII, n. 33, Porto Alegre, mar. 1985. p. 79.
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retrocederne, accelerarne il corso.”261

Sendo o tempo esse monstro que infringe pavor, deixá-lo à mercê de uma 

única parte significa ofender drasticamente a igualdade, o equilíbrio de armas que deve 

reinar no procedimento. Daí porque, imprescindível a técnica antecipatória como 

forma de dividir o ônus do tempo, no transcorrer do processo.

5.4.1 As reformas e a técnica de sumarização no procedimento ordinário

A idéia fundamental que sempre prevaleceu foi a de que a atividade jurisdicional se 
manifestava basicamente através de duas funções básicas, de um lado a função cognitiva, 
caracterizadora do Processo de Conhecimento do Livro I do Código de Processo Civil, 
vocacionada à certificação do direito e a receber a eficácia da coisa julgada material e, de 
outro lado, a função executiva, que se limitava propriamente ao Processo de Execução do 
Livro II, vale dizer, à execução forçada que ensejava outro processo, com sua ação 
ancorada nos títulos executivos judiciais e extrajudiciais, absolutamente tipificados em lei. 
Essas corresponderiam às tutelas jurisdicionais primárias, que incidem diretamente sobre 
direitos subjetivos, para defini-los e satisfazê-los.262

A exceção a essa ordinarização do modelo ficava restrita, até pouco tempo, 

aos procedimentos especiais previstos no Livro IV do código, em algumas leis 

extravagantes e, em alguns casos de concessão de liminares que, embora satisfativas, 

eram nominadas de cautelares, justamente por não ser permitido dizer o direito, sem a 

certeza jurídica jungida à coisa julgada.

Essa situação foi mantida por um longo período e ainda encontra ardorosos

261 CARNELUTTI, F. Diritto e processo. Napoli, 1958. p. 354. No vernáculo: “O valor 
que o tempo tem no processo é imenso e, em grande parte, desconhecido. Não seria demasiadamente 
arrojado comparar o tempo a um inimigo contra o qual o Juiz luta sem descanso. Na verdade, também 
sob este aspecto, o processo é vida. As exigências que se fazem ao Juiz, com relação ao tempo, são 
três: paralisá-lo, retroceder ou acelerar seu curso."

262 CUNHA, A. M. da. Comentários ao código de processo civil: do processo cautelar - 
arts. 796 a 812. vol. 11, São Paulo, 2001. p. 29-30.



defensores, porque não se pode nunca olvidar que toda a legislação pátria (com 

exceção da atual Constituição e legislações que a seguiram) foi constituída sob a égide 

de um Estado de índole radicalmente liberal, que apregoava a total abstenção do poder 

público.

A conseqüência dessa construção doutrinária não poderia redundar senão 

numa postura passiva dos agentes jurídicos, inclusive e, pela sua relevância, do próprio 

judiciário, que se submetiam à dócil e humilde obediência à lei, como um fanático 

religioso que acredita piamente no fiel cumprimento dos dogmas como único caminho 

para a salvação no juízo final.

Com essa legislação e mentalidade, o judiciário passou a servir, ainda que 

involuntariamente, àqueles que sempre obtiveram da legislação uma válvula de escape 

para a efetividade e, de forma desigual, portanto, injusta, desatendia a grande maioria 

que minguava por uma aplicação mais adequada do seu “direito”.

Ao agir dessa forma, o judiciário acabou por despir-se do poder e passou a 

agir como um mero funcionário público que, como é cediço no campo administrativo, 

é regido pelo princípio da subsunção. “... El servicio judicial es una carrera 

burocrática; el juez es un funcionário, un empleato público; la función judicial es 

estrecha, mecânica y nada creativa.”263

Esse juiz sem poder e mero aplicador da lei, aliado a uma doutrina insensível
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263 MERRYMAN, J. H. La tradicion jurídica romano-canonica. México, 2001. p. 79. 
SILVA, apoiado no magistério de DENTI, assevera: “Por outro lado, busca de certeza do direito, 
como ideal do racionalismo, exacerbada pela desconfiança com que a Revolução Européia encarava a 
magistratura, em virtude de seus compromissos com o Acien Régime, que conduziu à era das grandes 
codificações do direito europeu, acabaram criando um sistema burocrático de organização judiciária 
que, por sua vez, contribuiu igualmente para a assimilação da função judicial à carreira de um 
funcionário público comum, rigorosamente submetido ao controle tanto das cortes judiciárias 
superiores quanto, especialmente, dos órgãos do Governo.” SILVA, O. A. B. da. Jurisdição e 
execução na tradição romano-canônica. São Paulo, 1997. p. 103.



para a resolução dos conflitos sociais, foi fundamental para manter a estrutura do 

código que expurgou toda e qualquer forma de confluência das atividades cognitiva e 

executiva.

Neste contexto, é curial examinar as responsabilidades do sistema 

processual, da doutrina e do próprio juiz, para imbuir esforços com a finalidade de 

ceifar essa ortodoxia recheada de “mitos” para alimentar o processo e a magistratura 

de suportes capazes de equacionar dois momentos de extrema relevância para a 

prestação da tutela jurisdicional: conhecimento e execução.

“O processo, na consciência da comunidade social, e na convicção dos 

juristas do final de nosso século, tem de ser um sistema comprometido com o justo, no 

exato sentido que a sociedade empresta a essa idéia.”264

O processualista, sensibilizado da importância do processo para a tutela dos 

direitos, passou a examiná-lo levando-se em consideração não mais enquanto mero 

instrumento, mas sim a que resultados práticos ele deveria realizar. Essa nova visão, 

porque interdisciplina os objetivos da jurisdição (conhecer e executar), abandona todo 

e qualquer entendimento que insiste em trabalhar com uma prestação jurisdicional 

meramente declarativa e despida de força executiva.

Esse acordar do processualista, acrescido ao fato de que a sociedade modema
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264 THEODORO JÚNIOR, H. O processo civil brasileiro no limiar do novo século. Rio
de Janeiro, 2002. p. 2. As palavras do processualista mineiro que vêm na seqüência são empolgantes: 
“O século XX se encerra, portanto, convencido de ter imposto ao direito processual os rumos da 
instrumentalidade, mas não apenas a ser simples realizador da vontade concreta da lei. O processo que 
lega ao novo milênio é o da efetividade, no qual não se cinge o Judiciário a dar aos litigantes uma 
solução conforme a lei vigente, mas a que tenha como compromisso maior o de alcançar e pronunciar, 
no menor tempo possível, e com o mínimo sacrifício econômico, a melhor composição do litígio: a 
justa composição. A garantia do devido processo legal, herdada dos séculos anteriores, tomou-se, em 
nosso tempo, a garantia do processo justo. Somente com esse remédio de efetividade plena da ordem 
jurídica, em todos os seus modernos anseios, é que se pode compreender a tutela jurisdicional 
desenvolvida hodiemamente por meio de processo.”



além de se multiplicar e ansiar por novos direitos, está alicerçada numa Constituição 

de índole social, recheada de promessas capazes de fazer com que o direito “abstrato” 

do cidadão seja realizado no mundo dos fatos, culminou em profundas reformas no 

código de processo civil.
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5.4.2 A tutela antecipada e a sumarização do rito: o passado presente no futuro!

As liminares, quaisquer que elas sejam, posto que todas são antecipatórias de algum efeito 
-  por isso que os antecipam -  haverão de conter, pelo menos, duas eficácias: a declaratória 
e alguma outra que seja executiva ou mandamental. (...) Se as liminares executivas e 
mandamentais, agora legalizadas, haverão de ser efetivadas segundo o modelo das 
sentenças condenatórias -  promovendo-se um segundo processo executivo -  ou pelo modo 
como se ‘executa’ a sentença, ou a liminar, nas ações de mandado de segurança, ou a 
liminar na ação de esbulho possessório, efetivada, como se sabe, no mesmo processo 
supostamente de ‘conhecimento’ (apenas), é questão de ser resolvida pelos tribunais, mas 
não temos a menor dúvida de que o arcabouço teórico de nosso Código, com a rígida 
separação entre conhecimento e execução, felizmente, é coisa superada. Voltamos ao 
passado. Viva o progresso! [sem grifo no original]265

Convencido da realidade acima esposada, o processualista não mediu 

esforços para imbuir o processo de conhecimento (Livro I) de condições para se 

conseguir a prestação da tutela jurisdicional de forma mais condizente com o anseio da 

parte, principalmente, do Autor que, como visto, é quem mais sofre com o transcurso 

do tempo.

“A concentração dos esforços reformistas no processo de conhecimento tem 

a sua razão de ser na medida em que vem sendo o processo de cognição plena e 

exauriente, a ele normalmente correspondente, objeto de acerbadas críticas quanto a 

uma apontada inefetividade, produto da excessiva lentidão na prestação

265 SILVA, O. A. B. da. A “antecipação” da tutela na recente reforma processual. In: 
TEIXEIRA, S. de F. (Coord.). Reforma do código de processo civil. São Paulo, 1996. pp. 134 e 
136-137.
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jurisdicional.”266

A onda reformista, principalmente, com o instituto da tutela antecipada, 

trouxe para o procedimento comum, a especialidade do Livro IV. Afirma-se isso, 

porque assim como naquele procedimento especial e leis esparsas de igual teor, agora, 

no procedimento comum, será possível satisfazer o direito da parte sem as delongas 

típicas do procedimento ordinário.

Pelo menos formalmente isso se demonstra viável. Sua grandeza está, 

basicamente, na divisão do tempo entre as partes litigantes. “O tempo é ineliminável 

do processo. Mas o tempo é fundamentalmente um custo que deve ser suportado pelas 

pessoas que demandam a prestação de tutela jurisdicional. A sabedoria do legislador 

de processo reside na partilha harmoniosa e justa desse custo necessário e que não se 

pode suprimir, representado pelo tempo, de tal modo que ele não sobrecarregue apenas 

um dos litigantes para gáudio de seu adversário, que sempre terá no tempo, que onera 

o outro litigante, o grande aliado com que haverá de contar durante a longa travessia 

representada pelo Processo de Conhecimento.”261

Pelo que se depreende, o processualista voltou-se para o passado e resgatou 

os interditos próprios da atividade do praetor romano, capacitados à emissão de 

ordens (imperium), ao incluir no seio do procedimento ordinário a tutela antecipada. 

Agora, assim como na antiguidade, será possível a emissão de atos executórios, bem 

como a ordem para a prática ou abstenção de certos atos ou comportamentos.268

266 ARMELIN, D. O processo de execução e a reforma do código de processo civil. In: 
TEIXEIRA, S. de F. (Coord.). Reforma do código de processo civil. São Paulo, 1996. p. 680.

267 SILVA, O. A. B. da. Processo de conhecimento e procedimentos especiais. In:_____.
Da sentença liminar à nulidade da sentença. Rio de Janeiro, 2001. p. 95.

268 “Se tivermos presentes as origens romano-canônicas de nosso direito e de seus institutos 
fundamentais, perceberemos logo que essa limitação nas formas e instrumentos destinados à tutela 
jurisdicional dos direitos é inteiramente coerente com o conceito romano de jurisdição, concebida



CARMIGNANI explicita em sua obra que a existência de procedimentos 

iniciados com atos decisórios do juiz, concedendo o próprio bem da vida ao 

requerente, não é criação e, sequer, exclusividade do direito moderno, mas deita suas 

raízes no direito romano. “O pretor, com o fito de tentar minimizar as injustiças e 

inconvenientes do ius scriptum e com base no seu poder de imperium [sem grifo no 

original], introduziu novos meios processuais, tais como a restitutio in integrum, a 

missio in possessionem e, os interditos, onde, provisoriamente, proibia o exercício de 

um direito fundado no ius civile.”269

Arremata a autora: “Finalmente, a tutela antecipada tem nítida natureza 

interditai, ou seja, são decisões de caráter mandamental e executivas (lato sensu), 

posto que não se limitam a uma mera condenação -  contêm uma ordem do juiz, que 

deve ser prontamente obedecida, e são executáveis no próprio processo em que foram 

proferidas -  independentemente da propositura de nova ação (executória).”270
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como simples jurisdictio, desprovida de imperium, exercida através do procedimento privado da adio, 
com exclusão, precisamente, das duas funções mais nobres desenvolvidas pelo praetor romano, 
através dos interditos, quais sejam a tutela executiva e mandamental [sem grifo no original]. 
Enquanto o juiz privado (iudex) do procedimento formulário e depois os magistrados do processo 
extraordinário -  já nas fases de desagregação do Império Romano -  limitavam-se a produzir sentenças 
meramente declaratórias do direito controvertido na causa, posto que a condemnatio, tanto no direito 
romano quanto em nossa modema sentença condenatória, nada mais é, no plano do direito material, do 
que simples declarações, o praetor romano, através dos interditos, exercia atividade imperativa, seja 
promovendo atos executórios, com a missio in possessionem, seja ordenando a prática ou a abstenção 
de certos atos ou de determinados comportamentos.” SILVA, O. A. B. da. Jurisdição e execução na 
tradição romano-canônica. São Paulo, 1997. p. 9.

269 CARMIGNANI, M. C. da S. A origem romana da tutela antecipada. São Paulo,
2001. p. 16.

270 Idem, ibidem. p. 26. Em vários trechos da sua obra, a Autora evidencia a relação entre 
os interditos romanos e a atual tutela antecipada, como, por exemplo: “A tutela interditai, 
indubitavelmente, foi instituída não apenas como meio complementar da tutela pretoriana, mas, sim, 
como uma forma de ‘tutela diferenciada’, com base na aequitas romana, tendente a assegurar uma 
rápida resolução dos mais variados interesses, em situações em que a utilização da tutela ordinária 
levaria ao perecimento do direito das partes.” p. 39. “Pelas características ressaltadas neste item, 
efetivamente podemos considerar a tutela interditai romana da época clássica como uma tutela 
diferenciada, de urgência, antecipatória da decisão proferida em eventual juízo sucessivo -  ex 
interdido -, sendo, assim, de caráter satisfativo, onde o autor pretendia não apenas evitar os prejuízos



Este fato toma-se mais contundente, com a aceitação expressa do legislador 

pátrio da natureza mandamental de certas decisões, inserido, como já apontado, pela 

primeira vez no código de processo civil, precisamente no artigo 14, inciso V, 

introduzido pela Lei 10. 358, de 27 de dezembro de 2001.

O novel instituto processual tem como maior grandeza a capacidade de 

minimizar o tempo da relação processual e de aproximar duas realidades 

(conhecimento e execução) que por um longo período de tempo ficaram 

completamente dissociadas.

“E inquestionável que a não aplicação dessa dicotomia entre ação de 

conhecimento e ação de execução, na concessão da tutela antecipada, possibilitando a 

sua satisfação no mesmo processo em que se deu a cognição, é de relevante 

importância para dirimir os malefícios do tempo, em face da excessiva duração do 

processo, adequando-o à realidade.”271

Com isso, a antecipação da tutela tem como fator determinante a capacidade 

de sumarizar o rito processual na exata medida que, ao satisfazer o direito da parte, 

força, inexoravelmente, a outra a práticas de atos processuais, na tentativa de reverter o
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decorrentes da demora, mas, desde logo, obter a satisfação do seu direito, ainda que provisoriamente.” 
p. 45. “Foi a busca pela efetividade do processo, entendida como o anseio em obter, mais 
rapidamente, a solução dos litígios, em situações que reclamavam uma pronta intervenção -  ideal de 
justiça da sociedade romana da época clássica -  que levou a adequação do ius à aequitas, criando e 
estendendo a técnica interditai de antecipação da tutela, a toda e qualquer situação que reclamasse 
urgência.” p. 18. “Finalmente a tutela antecipada tem nítida natureza interditai, ou seja, são decisões 
de caráter mandamental e executivas (lato sensu), posto que não se limitam a uma mera condenação -  
contêm uma ordem do juiz, que deve ser prontamente obedecida, e são executáveis no próprio 
processo em que foram proferidas -  independentemente da propositura de nova ação (executória).” p. 
26. “Malgrado o nosso sistema processual, de inspiração romano-canônico, seja arraigado à separação 
entre a ação de cognição e a de execução da sentença, a exigência da sociedade moderna sempre fez 
com que o legislador, em alguns procedimentos, quebrasse esse padrão ordinário, instituindo, com o 
fito de prestar efetividade ao processo, medidas liminares, de caráter satisfativo, reunindo, em uma 
única fase, conhecimento e execução.” p. 52.

271 Idem, ibidem, p. 26.
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provimento contra si prolatado.

A provisoriedade da medida permite, então, que aquele que se sentir 

prejudicado, possa buscar a reversibilidade da decisão. Esse procedimento trará para o 

rito processual, sem dúvida, um agir em termos de tempo muito mais apropriado do 

que a triste espera pela sentença de mérito com trânsito em julgado. Pois, deferida a 

antecipação da tutela em face do Réu, este não terá mais incentivo para procrastinar o 

feito, mesmo porque, se ainda assim o fizer, será unicamente em desproveito próprio.

Essa questão não passou despercebida pela legislação especial. O legislador, 

sabedor de que antecipada a tutela satisfazeria o interesse do Autor e, por via oblíqua, 

o Réu passaria a praticar atos visando a revogabilidade de medida, mais do que 

depressa, em vários institutos processuais de procedimento especial, transforma o rito 

para ordinário assim que a liminar (tutela antecipada) for concedida.272

Ora! Expediente tinhoso! Pois não é nenhum absurdo afirmar que com o 

deferimento da tutela antecipada em favor do Autor há uma inversão de posições, este 

passa a ser “Réu” e aquele, “Autor”. Essa inversão, se o procedimento continuasse 

especial, daria ao Réu (“Autor”) condições de em menos tempo, revogar a medida. No 

entanto, ao converter o procedimento em ordinário, o Autor (“Réu”) terá em suas mãos 

o aliado que sempre lhe foi muitíssimo fiel: o tempo.

Percebe-se, assim, que a “elite” nacional sempre soube trabalhar muito bem 

com o tempo no processo. Quando este apresenta-lhe perdas, ela o sucumbe via

272 “Os procedimentos especiais diferenciam-se do ordinário com maior ou menor 
intensidade, sendo bastante freqüente, aliás, que em alguns deles aquele rito passe a vigorar a partir de 
um determinado momento, até o provimento final. Por isso mesmo, há procedimentos especiais que 
diferem do ordinário apenas pelo acréscimo de um ato inicial (v .gações possessórias), outros são 
inicialmente especiais, mas conversíveis ao rito ordinário (v.g., ação de depósito), outros também são 
inicialmente especiais, convertendo-se, após, ao rito das ações cautelares (v.g., ação de nunciação de 
obra nova), e outros há, finalmente, irredutivelmente especiais (v.g., o inventário).” MARCATO, A. 
C. Procedimentos especiais. São Paulo, 1997. pp. 37-38.



procedimento especial; quando, ao contrário, traz-lhe benefícios, o procedimento é o 

ordinário, campo propício para a etemização das demandas.

Neste passo, a antecipação da tutela pode trazer igualdade no procedimento. 

Para CARMIGNANI:

Finalmente o legislador generalizou a técnica da tutela antecipada, retomando ao sistema 
interditai romano da época clássica, no qual o magistrado não apenas declara o direito, 
mas, acima de tudo, toma as medidas necessárias para a sua execução forçada, satisfazendo 
a pretensão do autor, sem a necessidade de percorrer-se o árduo caminho do procedimento 
comum ordinário e do conseqüente procedimento executivo autônomo, que pressupõe a 
actio iudicati [sem grifo no original].273

A antecipação da tutela é, se bem compreendida e aplicada, uma real 

possibilidade de se conferir efetividade ao processo civil. Para alcançar esse desiderato 

será, no entanto, necessária toda uma mudança de pensamento/comportamento não só 

na funcionalidade do direito, mas também, ou melhor, como conseqüência, na atuação 

do magistrado.

5.4.3 A condenação como obstáculo à efetividade do processo

A entropia processual pode ser medida pela natureza condenatória das 

decisões. Tanto é assim que, quando se procura dar efetividade a certas situações, 

imediatamente, ela é afastada do campo de atuação.274

167

273 CARMIGNANI, M. C. da S. op. cit. p. 54.

274 Não é sem outra razão, como já denunciado neste trabalho, que existem os 
procedimentos especiais, vocacionados à fusão da cognição com execução, bem como as execuções,



A existência desse “jogo”, por mais que parte da doutrina tente mascarar, é 

visivelmente perceptível. Instituição financeira, o próprio Estado e, de um modo geral, 

os proprietários têm uma execução especial que escapam das mazelas inefetivas do 

processo de execução que, diante dessas especialidades, entende-se que pode ser 

denominado de comum.

BECKER,275 na obra intitulada Contratos Bancários - Execuções Especiais 

(SFH-SFI-Alienação fiduciária-Crédito rural e industrial), fruto da sua belíssima 

dissertação de mestrado pela Universidade Federal do Paraná, expõe com nítida 

clareza e profunda pesquisa toda essa questão. Ler a sua obra é ficar estarrecido com a 

brutal desigualdade de tratamento entre as várias execuções levadas a efeito no dia a 

dia forense.

No seu talentoso trabalho, o Autor demonstra as incompatibilidades dessas 

execuções frente ao sistema e, por via oblíqua, aos demais jurisdicionados não 

pertencentes a esta casta. E possível sentir, também, o comprometimento de parte da 

doutrina com esse modelo que privilegia sempre o mais forte em detrimento do mais 

fraco.

Nessa passagem da obra de BECKER, fica bem evidenciado:
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... Arruda Alvim chega a apelar para que a vigência do § Io do art. 41 do Decreto-lei 
167/67 se verifique com base no art. 5o da LICC (atendimentos aos fins sociais da lei ao

também especialíssimas, que são realizadas à margem do próprio poder judiciário. Ver a respeito as 
excelentes obras intituladas: Contratos bancários: execuções especiais; Elementos para uma teoria 
crítica do processo de autoria de L. A. BECKER e L. A. BECKER e E. L. da S. SANTOS, 
respectivamente. No mesmo sentido, é valiosíssima a leitura do texto intitulado Procedimento e 
ideologia no direito brasileiro atual, do autor C. A. A. OLIVEIRA, publicado na AJURIS. Todas as 
obras indicadas estão devidamente citadas neste trabalho.

275 BECKER, L. A. Contratos bancários: execuções especiais (SFH -  SFI -  alienação 
fiduciária -  crédito rural e industrial). São Paulo, 2002.
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bem comum), eis que entendê-lo não vigente ‘importará em submeter o credor a um 
processo normalmente moroso, com o que deixará ele de cumprir a sua finalidade, que não 
é a de obter propriamente lucros, mas, sim, a de propiciar aos agricultores nacionais 
condições de desenvolvimento’.276

A conclusão do autor paranaense acerca dessa infeliz alusão de ALVIM é 

magnífica e coloca uma pá de cal nas evasivas que certa doutrina insiste em não querer 

visualizar: De fato, a vocação das instituições financeiras para a caridade é

simplesmente comovente.”277

ALVIM, na ânsia de dar respaldo legal a tamanha desigualdade, acaba por 

fortalecer o ostracismo desse sistema em relação a execução “comum”. Quando o 

processualista paulista afirma que “importará em submeter o credor a um processo 

normalmente moroso”, admite que a execução do livro II do código de processo civil 

é imprestável.

Seguramente, o descompasso que há entre conhecimento e execução, causa 

uma ausência de efetividade responsável pelo total descrédito no poder judiciário. 

Assim, decidir, ainda que antecipadamente, mas não dar ao interessado o bem da vida, 

é causar angústia e afastar os jurisdicionados da justiça.

SILVA, nesse mesmo sentido, oferece sua contribuição, sempre muito 

oportuna e valiosíssima, ao apontar a contradição da doutrina que repudia os processos 

sumários, mas, por outro lado, se calam quando se beneficiam deles.278

276 Idem, ibidem. p. 285.

277 Idem, ibidem. p. 285.

278 “Mesmo assim, e apesar de tal atitude doutrinária, de duvidosa legitimidade, os mesmos 
escritores que condenavam os ‘processos sumários’, ou, como diz SEGNI, os ‘juízos especiais’, nunca 
repudiaram, por exemplo, a longa e laboriosa teoria dos títulos de crédito, por meio dos quais os



Ora, se é assim, de duas uma: ou promove-se mudança na forma executiva 

para atender a todos, ou mantém-se essa imprestabilidade também a todos, em respeito 

ao princípio da igualdade e de paridade de armas. Acredita-se que o mais escorreito 

seria equipar a execução para ser instrumento adequado às expectativas de todos 

indistintamente.

A decisão condenatória, por ser dentre as demais, admita-se a classificação 

quinária ou trinária, a única a ensejar um novo processo para sua efetivação, acrescida 

da conhecida lentidão do procedimento ordinário que lhe dá vida, emperra, sem 

sombra de dúvida, toda a presteza que se espera da tutela executiva.

Urge, então, um tratamento adequado às decisões dessa natureza, incluindo, 

por conseguinte, a antecipação da tutela, como fator preponderante para a busca do 

processo civil de resultado. Mais uma vez, vem a socorro SILVA:
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Contudo -  e nisto reside a suprema sabedoria da coerência consigo mesmo -  os que 
preferirem as excelências da ordinariedade haverão de aceitar, com o procedimento 
ordinário, tanto suas virtudes quanto seus defeitos. E não poderão lamentar-se da 
morosidade natural de nossos instrumentos jurisdicionais. Não fica bem aos homens de 
ciência e aos legisladores -  sem darem-se conta da intrínseca contradição que tais 
proposições encerram -  entoarem hinos de louvor à ordinariedade e maldizerem-se da 
morosidade da Justiça; que enalteçam o procedimento ordinário, e, ao mesmo tempo, 
procurem ‘remendar’ nosso Código, ferindo e maltratando, às vezes, princípios 
constitucionais básicos que deveriam manter-se intangíveis, em busca de uma efetividade 
processual jamais alcançada. (...) minha intenção não é criticar o procedimento ordinário, 
enquanto instrumento, porque não há instrumento bom ou mau em si mesmo, mas apenas 
instrumentos teleologicamente mais ou menos afeiçoados a seus objetivos e finalidades. O 
que desejo mostrar é apenas e simplesmente o resultado de uma opção, exacerbadamente 
radical, do legislador brasileiro que, ao introduzir em nosso direito determinadas 
ideologias, que já se vêm tomando ultrapassadas e anacrônicas nos sistemas jurídicos da 
Europa continental, contribui para a morosidade exasperante de nosso dispositivo judicial. 
Se voltarmos os olhos, hoje, para as novas correntes em voga na Europa; e para as mais 
recentes conquistas legislativas, no domínio do processo civil, veremos, por exemplo, que

‘empresários’ podiam livrar-se do tão elogiado procedimento ordinário, servindo-se do mais puro e 
bem feito processo sumário que a doutrina moderna jamais concebeu!” SILVA, O. A. B. da. Curso 
de processo civil. voi. 1, São Paulo, 2000. p. 124.
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tanto a Itália quanto a França buscam aproximar-se, nestas questões, daquilo que há muito 
já se pratica na Alemanha e no Direito anglo-americano, privilegiando os juízos liminares 
(prima facie), ao mesmo tempo em que dão relevância e prestígio à jurisdição de primeiro 
grau, em nome do princípio de ‘efetividade dos direitos’ proclamados pela ordem jurídica, 
a que o processo deve dar efetiva realização prática. Um exemplo paradigmático desta 
autêntica revolução que se opera na doutrina européia contemporânea é a consagração 
legislativa do princípio da verossimilhança inscrito no art. 808 do Nouveau Code de 
Procédure Civile francês -  justamente o sistema jurídico considerado por todos como o 
mais conservador e atrasado - , segundo o qual o magistrado que preside a juridiction des 
référés poderá ordenar (registre-se, para comparação, o verbo: ordenarl) todas as medidas 
(toutes les mesures) contra as quais não vislumbre o magistrado alguma ‘contestação 
séria’. Se tivermos presentes as extraordinárias dimensões alcançadas pela juridiction des 
référés -  praticamente uma jurisdição paralela à comum, onde todas as questões e litígios 
poderão ingressar, para tratamento sumário, através de liminares -  pode-se avaliar a 
profunda revolução teórica consagrada por esse dispositivo legal.279

Como está, o processo de execução tem sido um verdadeiro martírio para o 

Autor/credor. a experiência mostra que as pessoas mais sofrem as angústias da 

insatisfação antes de tomarem qualquer iniciativa processual ou mesmo durante a 

litispendência, experimentando uma sensação de alívio quando o processo termina, 

ainda que com solução desfavorável. (...) Por tendência, desinformação ou descrença, 

o brasileiro é pouco afeito às disputas judiciárias.”280

5.4.4 A descrença no processo de execução e seu duplo efeito: a) acúmulo de ações 

executivas; b) aumento da inefetividade do processo como corolário de 

descrédito no poder judiciário

Críticas à execução não faltam. Algumas afirmações, se não fossem da lavra

279 SILVA, O. A. B. da. Processo de conhecimento e procedimentos especiais. In:
Da sentença liminar à nulidade da sentença. Rio de Janeiro, 2001. pp. 102-103.

280 DINAM ARCO, C. R. A instrumentalidade do processo. São Paulo, 1994. p. 162.



de processualistas conceituados no cenário nacional e, se não houvesse uma evidência 

tão alarmante da ineficácia executiva, causaria abespinhamento e até indiferença, 

tendo em vista a força da colocação.

“Hoje em dia é bom dever e os credores sequer esperam a solução total da 

dívida.”281 “Todos têm crédito e passou a ser ‘conveniente’ dever. Nem os próprios 

credores alimentam expectativas quanto a receber tudo o quanto lhes é devido

[sem grifo no original]. O processo de execução, burocrático e formal, se presta a 

ensejar oportunidades para infinitas ‘manobras’ protelatórias, expediente cujo único 

objetivo é o de fazer com que a execução se estenda o máximo possível no tempo.”282

“Conforme já acenado, o processo de execução revela-se campo propício 

para a simulação. Se, por um lado, é certo que essa modalidade de atuação estatal não 

tende à declaração (em sentido lato) do direito nem à formação da coisa julgada, de 

outro lado, é no âmbito executivo que se operam efeitos práticos muito propícios a 

quem pretenda valer-se do processo para obter resultados lesivos aos interesses 

de terceiros [sem grifo no original].”283

“Falar em efetividade do processo de execução aos credores do poder 

Público, soa como escárnio. (...) No afa de protelar para lucrar, as partes, mais 

comumente os devedores de quantias em dinheiro, que constituem provavelmente o 

maior número [sem grifo no original], opõem obstáculos ao bom desempenho da lei
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281 ASSIS, A. de. Teoria geral do processo de execução. In: WAMBIER, T. A. A. 
(Coord.). Processo de execução e assuntos afins. São Paulo, 1998. p. 19.

282 WAMBIER, T. A. A. Apresentação. In :_____ (Coord.). Processo de execução e
assuntos afins. São Paulo, 1998. p. 9.

283 YARSHELL, F. L. Simulação e processo de execução. In: WAMBIER, T. A. A. 
(Coord.). Processo de execução e assuntos afins. São Paulo, 1998. p. 233.



processual o que mascara a análise de sua efetividade.”284

Neste contexto, tem-se uma reação às avessas! Ao invés do credor “ameaçar” 

o devedor com a possibilidade de ajuizar uma demanda em face dele, é este que lhe 

infringe medo com a possibilidade de ter que ir ao judiciário, por isso o insufla a 

demandar.

Assim, tem-se que o devedor, sabedor de que o processo executivo é um 

ótimo negócio para o seu propósito, fica incentivado a não honrar o débito. Já o credor, 

sem alternativas, vê no judiciário, quando vê, a sua última tentativa de receber o que 

lhe é devido.

O credor, principalmente de título executivo judicial, é quem deveria gozar 

desse respaldo processual. DINAMARCO idealiza essa situação na seguinte passagem 

da sua obra:
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Outra missão que o exercício continuado e eficiente da jurisdição deve levar o Estado a 
cumprir perante a sociedade é a de conscientizar os membros desta para direitos e 
obrigações. Na medida em que a população confie em seu Poder Judiciário, cada um dos 
seus membros tende a ser sempre mais zeloso dos próprios direitos e se sente mais 
responsável pela observância dos alheios. Numa sociedade assim mais educada e confiante, 
ao cínico ‘vá buscar seus direitos’ que entre nós o devedor inadimplente e mal- 
intencionado lança sobre o seu credor, corresponde o ameaçador I  sue you, com que o 
titular de direito dissuade o obrigado quanto a possíveis resistências injustas.285

Como se vê, o processo enquanto arma (entendido como instrumento capaz

284 ARAGÃO, E. D. M. de. Efetividade do processo de execução. In: ASSIS, A. de; 
OLIVEIRA, C. A. A. de (Orgs.). O processo de execução: estudos em homenagem ao professor 
Alcides de Mendonça Lima. Porto Alegre, 1995. pp. 132-133.

285 DINAMARCO, C. R. A instrumentalidade do processo. São Paulo, 1994. p. 162.



de impor temor a outra parte de que o Judiciário resolverá em favor de quem tem razão 

de forma efetiva), está nas mãos errada. O devedor é quem usufrui dela para aniquilar 

o credor. São os valores invertidos no processo, ou melhor, pelo processo.

Este instrumento é utilizado, então, sempre pelo devedor como meio para 

pagar uma dívida em valor menor, haja vista os juros “legais” taxados na ação serem 

infinitamente abaixo do que aqueles cobrados no mundo dos negócios, com concretas 

possibilidades de um ótimo acordo, somado a grande chance do credor “preferir” ficar 

com o litígio contido, não encontrar bens passíveis de penhora e a execução restar 

frustrada.

Essa situação de descrença leva ao caos e a exceção vira regra. Diz-se isso, 

porque o Judiciário deve ser visto como exceção, ou seja, somente naqueles casos em 

que as partes não tiverem competência suficiente para resolverem seus próprios 

“negócios”, é que se chamaria um terceiro para resolver por elas. No entanto, com o 

devedor sendo o único beneficiado, o processo de execução transforma a ida no 

judiciário em regra e a não dependência dele em exceção.

Não é demais frisar que o tempo gasto numa demanda executiva é mais um 

fator determinante neste patamar, pois força o credor a aceitar acordos bem ao gosto 

do devedor e mais, devidamente legalizado pelo judiciário através da sentença 

homologatória.

MARINONI retrata bem essa situação:

Talvez ninguém atue de forma efetiva (em nível legislativo) contra a demora do processo 
porque esta muitas vezes beneficia os economicamente mais fortes: o que acontece na 
Justiça do Trabalho bem demonstra isto, pois muitas vezes o trabalhador é obrigado 
a abrir mão do seu direito, realizando acordos, apenas em razão da insuportável 
lentidão do processo trabalhista [sem grifo no original]. Demais, nos casos de ações que 
importam em participação política no poder, como é o caso da ação popular, certamente 
podemos afirmar que a inefetividade do processo caminha na razão proporcional do uso
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arbitrário do poder.286

“A tarefa principal do ordenamento jurídico é estabelecer uma tutela de 

direitos eficaz, no sentido de não apenas assegurá-los, mas também garantir sua 

satisfação. O ordenamento será efetivo quando, vigente a lei, seja ela espontaneamente 

acatada pelo destinatário, por encontrar correspondência na realidade social; ou 

quando a atuação se dá coercitivamente, através de medidas que substituem a atuação 

espontânea. Todos os fatos sociais juridicamente relevantes devem ocorrer em 

conformidade com a vontade geral e abstrata do legislador, de forma natural ou 

coercitiva.”287

Não precisa muito esforço para compreender que essa tarefa do ordenamento 

jurídico apontada pelo processualista paulista é integralmente frustrada pelo devedor. 

Ele não cumpre a condenação espontaneamente e mais, força a ida do credor a juízo 

porque sabe que suas chances de obter um “acordo” em benefício próprio é imensa ou, 

até mesmo, conseguir o arquivamento do feito por inexistência de bens suscetíveis de 

penhora.

“O processo é, nesse quadro, um instrumento a serviço da paz social.”288 Essa 

conclusão dos autores da conhecidíssima obra intitulada Teoria Geral do Processo 

está muito aquém do que se passa no mundo dos fatos.

286 MARINONI, L. G. Observações a partir de uma visão da ideologia no processo civil. 
Revista Jurídica, ano IX, n. 7, Curitiba, 1993. pp. 136-137.

287 BEDAQUE, J. R. dos S. Direito e processo: influência do direito material sobre o 
processo. São Paulo, 1995. p. 16.

288 CINTRA, A. C. de A.; GRINOVER, A. P.; DINAMARCO, C. R. Teoria geral do 
processo. São Paulo, 1994. p. 41.



Com essa infeliz constatação, é mais do que o momento de procurar 

aparelhar a tutela executiva à realidade. Pois, se “...o Estado avocou para si o poder de 

resolver conflitos e outorgou aos cidadãos o correlato poder de provocar esta atividade 

pública”,289 um via jurisdição, o outro pela ação dentro de um regular processo, é mais 

do que trivial a necessidade de se entregar a parte o bem da vida deferido em juízo.

Dar continuidade na enumeração dos autores e dos fatos que apontam a 

imprestabilidade, principalmente de uma sentença condenatória, cansaria qualquer 

leitor. No entanto, é de bom alvitre, consubstanciado em insuspeita doutrina, perquirir 

os maléficos “efeitos” da sentença condenatória, para concluir pelas mudanças 

necessárias, sempre tendo como escopo o proclamado processo civil de resultado.
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... formulemos ao autor de nossa demanda de indenização a indagação sobre o sentido 
prático da sentença por ele obtida e pela qual o juiz declarou o demandado responsável 
pelo ressarcimento de danos e o condenou a indenizá-lo, por outras palavras e 
simplesmente, perguntemos-lhe de que lhe serviu a sentença condenatória. A resposta a 
essa pergunta se toma mais dramática quando, ao invés de ser feita ao demandante, é 
formulada por este a seu advogado, a quem ele entregara o caso esperando obter não um 
documento formal de reconhecimento do seu direito, mas a efetiva e concreta indenização 
dos prejuízos sofridos. No plano da realidade forense, onde dominam os fatos a que as 
teorias se devem afeiçoar, não é fácil dar-se ao leigo que procura amparo jurisdicional uma 
explicação satisfatória da natureza e utilidade da sentença de condenação. Na perspectiva 
eminentemente pragmática em que as partes se colocam perante o processo, a sentença 
condenatória pouca coisa oferece além da declaração que ela contém sobre a existência do 
direito invocado pelo autor e dessa virtualidade especial de constituir-se em um novo 
título, para uma nova demanda subseqüente. Agora, a pergunta que o advogado prático, 
enquanto profissional do foro, não poderá responder a seu cliente: por que deve ser a 
sentença condenatória um mero título para outra ação e não um título para uma simples 
fase subseqüente da mesma ação, da mesma pretensão de tutela jurídica que, segundo o 
ponto de vista do demandante, sempre fora uma só, o efetivo, cabal e definitivo 
ressarcimento? Por que a ordem jurídica, quando se trata desse tipo de demanda, obriga o 
autor a desdobrar sua pretensão em duas ações, ligadas entre si, por uma relação de 
dependência, em que a condenação apenas desempenhe o papel de preparação a para

289 ASSIS, A. de. Teoria geral do processo de execução. In: WAMBIER, T. A. A. 
(Coord.). Processo de execução e assuntos afins. São Paulo, 1998. p. 22.
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atividade executória subseqüente?290

É uma unanimidade que extrapola os limites nacionais a inviabilidade de se 

manter a radical separação entre cognição e conhecimento. A intervenção do professor 

SILVA é bem apropriada para o que se pretende evidenciar. Se o cidadão não 

consegue entender e, portanto, aceitar uma situação totalmente distanciada da sua 

necessidade/realidade, é porque urge mudança.

O direito não pode ficar restrito à compreensão apenas dos juristas. Agrava- 

se, ainda mais, quando até os técnicos não conseguem uma explicação convincente em 

defesa do que está normatizado.

Se o resultado é abissal até para o leigo, quiçá para o jurista, comprometido 

com a busca de um direito capaz de atender as demandas sociais. Por isso, quando se 

disse que a sentença condenatória é um nada jurídico,291 tinha-se, por objetivo 

evidenciar que ela em nada acrescenta, de concreto, no direito da parte.292

Afirmar que ela é um convite ao réu para que cumpra com sua obrigação, é 

reduzir em demasia a função jurisdicional, pois, para tal fim, não seria preciso 

movimentar toda a estrutura judicial. Bastaria uma notificação extrajudicial ou a 

intervenção de um cobrador.

No mesmo sentido, vislumbra-se ser altamente incompreensível submeter a

290 SILVA, O. A. B. da. Sentença e coisa julgada: ensaios. Porto Alegre, 1995. pp. 40-
41.

291 O termo foi utilizado no início do trabalho, precisamente no capítulo 2 - Delimitação Teórico- 
Metodológica da Tese, tópico 2.1 - Justificativa, p. 25.

292 “De fato, pouco mais do que inútil é um provimento capaz, apenas, de exortar (ou 
convidar) alguém a adimplir determinada prestação ...” ARENHART, S. op. cit. p. 162.



parte a um processo de conhecimento com todos os percalços da morosidade para, no 

final, dar ao autor um título executivo judicial que em quase nada diferencia do 

extrajudicial. É, no mínimo, desproporcional, irrazoável, equipar uma sentença do 

poder judiciário, com todas as pompas do trânsito em julgado, a um título executivo 

extrajudicial, como faz a lei.

“... Ultima ratio, a função da sentença condenatória, é tão-somente, abrir ao 

vencedor o acesso ao processo de execução; é formar um título executivo. A sentença 

condenatória é nada mais que um ato preparatório da futura execução.”293 Com essas 

palavras, o competente processualista paranaense ARENHART, desenha com 

percuciência a “utilidade” da sentença condenatória.

O lógico, o razoável, seria permitir a execução do título executivo judicial 

nos próprios autos da ação de conhecimento, enquanto que o processo de execução 

propriamente dito, ficaria relegado aos títulos executivos extrajudicias que ainda não 

tiveram a oportunidade do contraditório, do conhecimento.

Frente a este quadro, há, indubitavelmente, uma intrigante questão a ser 

resolvida ou, pelo menos, amenizada. Não pode o jurista contentar-se com uma figura 

jurídica reconhecidamente inadequada para o fim que se propõe.

Pois, “... Se as decisões jurídicas não são bem aceitas pelos cidadãos a que se 

dirigem em última instância, o equilíbrio da ordem jurídica e a manutenção da 

credibilidade das esferas decisórias ficam sensivelmente prejudicados.”294
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293 Idem, ibidem, p. 162.

294 DOBROWOLSKI, S. C. op. cit. p. 60.



5.5 A BUSCA PELA EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA COMO 

COROLÁRIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL
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... A garantia do devido processo legal, herdada dos séculos anteriores, tornou-se, em 
nosso tempo, a garantia do processo justo [sem grifo no original]. Somente com esse 
remédio de efetividade plena da ordem jurídica, em todos os seus modernos anseios, é que 
se pode compreender a tutela jurisdicional desenvolvida hodiemamente por meio de

295processo.

As conquistas do Estado Modemo, não obstante a importância e a imensa 

contribuição para as sociedades pós Antigo Regime, não conseguem evitar algo que é 

indefectível: a leniência imputada aos juizes frente à legislação, não condiz com as 

exigências atuais e com o dever do Estado de prestar a tutela jurisdicional aos 

cidadãos.296

A vetusta concepção de que o juiz é um mero aplicador da lei, sem qualquer 

margem de discricionariedade e totalmente desprovido de império, é absolutamente 

incompatível com o sentido hodierno de jurisdição. “... O juiz não há de se limitar a ser 

apenas, como disse Montesquieu, la bouche de la loi, mas sim la bouche du droit, isto

295 THEODORO JÚNIOR, H. O processo civil brasileiro no limiar do novo século. Rio
de Janeiro, 2002. p. 2.

296 CAPPELLETTI explicita bem essa mentalidade introduzida no mundo jurídico quando 
da formação do Estado Modemo: “Em todas as suas expressões, o formalismo tendia a acentuar o 
elemento da lógica pura e mecânica no processo jurisdicional, ignorando ou enconbrindo, ao contrário, 
o elemento voluntarístico, discricional, da escolha. Típico de todas essas revoltas -  representadas por 
várias escolas de pensamento, como a sociological jurisprudence e o legal realism nos Estados 
Unidos, a Interessenjurisprudenz e a Freirechtsschule na Alemanha, e o método da libre recherche 
scientifique de François Gény e de seus seguidores em França -  foi ao contrário, o reconhecimento do 
caráter fictício da concepção da interpretação, de tradição justiniana e montesquiniana, como atividade 
puramente cognescitiva e mecânica e, assim, do juiz como mera e passiva ‘inanimada boca da lei’. 
Sublinharam essas escolas de pensamento a ilusão da idéia de que o juiz se encontra na posição de 
‘declarar’ o direito de maneira não criativa, apenas com os instrumentos da lógica dedutiva, sem 
envolver, assim, em tal declaração a sua valoração pessoal.” CAPPELLETTI, M. Juizes 
legisladores? Porto Alegre, 1993. pp. 32-33. Com essas palavras de autorizada doutrina, dá para se 
ter uma idéia do círculo, da redoma em que se colocou o juiz, impedindo-o de atuar na relação jurídica 
processual em busca do resultado justo.



é, a boca não só da lei, mas do próprio Direito.”297

Apesar dessa convicção, a maioria da doutrina, incapaz de vislumbrar os 

novos tempos e, por conseguinte, as novas exigências por demandas que requerem 

tutelas executivas rápidas e efetivas, ainda festejam a postura daquele juiz preso a lei e 

indefeso à menor atuação no processo, sem poder e incapaz de ordenar.

Particularmente no atinente à demora na prestação jurisdicional, talvez nenhum outro tema 
dentre os tratados tenha despertado tanto a preocupação e a paixão dos operadores 
jurídicos. Ela atinge desde o advogado até o serventuário da Justiça, tendo íntima ligação 
com os motivos que originam a crescente busca e importância do Judiciário. A 
Constituição Federal de 1988 é incisiva ao insculpir entre os seus fundamentos (art. 1.°), 
não só a cidadania, que deve ser respeitada, mas, principalmente, a dignidade da pessoa 
humana. Qualquer ato que a afronte, com palmar clareza, não encontra guarida no texto 
constitucional. Afrontando-a, o Poder Público afronta o Princípio da Constitucionalidade. 
A Justiça tardia, portanto, não é Justiça, como a lei injusta não é lei. Antes, ela degrada e 
faz o homem perder a dignidade. Ele passa a penar por anos, décadas, a fio, por entre os 
corredores de um foro, no aguardo de uma manifestação, qualquer que seja, do Poder ao 
qual foi confiada a missão de preservar de ameaças e lesões os direitos de cada um de nós. 
(...) A denegação de Justiça, portanto, é dè ser responsabilizável, mormente frente ao 
disposto no art. 5.°, inc. XXXV, da CF (‘a lei não excluirá da apreciação do Poder 
Judiciário lesão ou ameaça a direito’).298

Mas justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta. Porque a dilação 
ilegal nas mãos do julgador contraria o direito escrito das partes, e, assim, as lesa no 
patrimônio, honra e liberdade.299

297 STRECK, L. L. Jurisdição constitucional e hermenêutica: uma nova crítica do 
direito. Porto Alegre, 2002. p. 35. Essa citação está, em parte, repetida na nota de rodapé anterior.

298 MENDONÇA, F. A. de S. op. cit. pp. 25-26.

299 BARBOSA, R. Oração aos moços. Rio de Janeiro, 1999. p. 74.



5.5.1 Natureza e efetivação da tutela antecipada
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Além do escopo geral de assegurar à parte o bem jurídico a que tem direito, a idéia de 
efetividade envolve a de celeridade na restauração do status violado. Justiça efetiva, nessa 
concepção, é a que se acha aparelhada para propiciar ao titular do direito um provimento 
que seja contemporâneo à lesão ou ameaça de lesão. A tutela cautelar e a tutela antecipada 
correspondem aos propósitos da efetividade, uma vez que por meio delas busca-se uma 
solução ‘sob medida, eficiente e célere’, superando barreiras que o processo contencioso, 
em sua rigidez primitiva, levantava à pronta e eficiente tutela dos direitos violados ou 
ameaçados.300

A colocação do processualista mineiro vem de encontro ao que se espera da 

medida antecipatória inserida no bojo do procedimento ordinário, do código de 

processo civil brasileiro. É inconcebível qualquer espécie de óbice que possa contrariar 

a natureza e o objetivo dessa medida.

Se o seu escopo é conferir o direito da parte, de forma efetiva e em tempo 

simultâneo à lesão ou ameaça, duas conclusões parecem óbvias: sua natureza deve ser 

consentânea com o fím colimado e a execução deverá ser imediata. Todo raciocínio 

que envolva a tutela antecipada deverá ser construído em cima desses dois propósitos.

Se o “Desígnio maior do processo, além de dar razão a quem efetivamente a 

tem, é fazer com que o lesado tenha recomposto o seu patrimônio pelo 

descumprimento da ordem jurídica, sem que sinta os efeitos do inadimplemento, por 

isso que compete ao Estado repor as coisas ao statu quo ante ...”,301 não se pode 

admitir, principalmente numa antecipação de tutela, desvio desse comportamento.

Por se tratar de medida que visa, precipuamente, garantir a efetividade do 

exercício do direito, não se pode impor regra única a ser seguida, mas sim, deixar ao

300 THEODORO JÚNIOR, H. O processo civil brasileiro no limiar do novo século. Rio
de Janeiro, 2002. pp. 7-8.

301 FUX, L. Tutela de segurança e tutela da evidência: fundamentos da tutela 
antecipada. São Paulo, 1996. p. 138.



alvedrio do interessado e do juiz, a melhor forma de cumprimento da liminar deferida. 

Fica, assim, desde já, excluída a obrigatoriedade do uso das regras do processo de 

execução.302

Ainda que se refira, ao longo do trabalho, à execução provisória, é preciso 

anotar desde já que essa provisoriedade diz respeito tão somente à espera da formação 

definitiva do título, mas o direito da parte será, ainda que provisoriamente, observado 

na sua inteireza. Ou seja, há efetivamente execução, a decisão é cumprida, satisfeita. O 

que se aguarda é a formação definitiva do título.

“O que o novo texto do art. 273 do CPC autoriza é, nas hipóteses nele 

apontadas, a possibilidade de o juiz conceder ao autor (ou ao réu, nas ações dúplices) 

um provimento liminar que, provisoriamente, lhe assegure o bem jurídico a que se 

refere a prestação de direito material reclamada como objeto da relação jurídica
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302 O próprio legislador admite que não se pode condicionar a efetivação da tutela às regras 
do processo de execução, tanto que utiliza da expressão “no que couber”. MARINONI soube 
interpretar essa locução a bem da efetividade do processo. “Caso a execução da tutela antecipatória 
tenha que se submeter, em todas as hipótese, à regra do n. II do artigo 588, a antecipação de 
pagamento de soma não passará, em todos os casos, de uma mera aceleração da atividade executiva, o 
que poderá servir apenas para assegurar o juízo ou para dar segurança ao credor de que o seu direito de 
crédito será realizado caso venha a ser definitivamente reconhecido. Porém, a antecipação de 
pagamento de soma, conforme já foi demonstrado, não objetiva tais fins, mas tem por escopo evitar 
que um direito que depende da realização imediata do direito de crédito seja irreparavelmente lesado. 
A antecipação de pagamento de soma não pode se submeter às regras que escravizam a ‘execução 
provisória da sentença’, não apenas porque não visa a assegurar o juízo, mas fundamentalmente 
porque aquele que necessita ter realizado imediatamente um direito de crédito para não ter lesado, por 
exemplo, o direito à saúde não pode ser obrigado a prestar caução ou a ver o direito à tutela urgente do 
seu direito de crédito ser transformado em direito à penhora, pois isto seria o mesmo que admitir que o 
legislador conferiu ao jurisdicionado, ainda que em nome do seu direito constitucional à adequada 
tutela jurisdicional, uma tutela pela metade e completamente incapaz de atender às hipóteses em que o 
direito de crédito deve exercer uma função não patrimonial.” MARINONI, L. G. Novas linhas do 
processo civil. São Paulo, 2000. p. 140. Se orientação como essa e, igualmente, a do professor O. A. 
B. da SILVA fossem seguidas, não se precisaria alterar o dispositivo, como o fez a Lei 10.444 de 
07/05/02.



envolvida no litígio.”303

Execução provisória, nos moldes do artigo 588 do CPC, que não admite ato 

que importe alienação do domínio, sem alterar, portanto, o mundo dos fatos, é 

imprestável para quem deseja ver seu direito satisfeito. A antecipação da tutela, seja de 

urgência ou de aparência, não pode conviver com as fatídicas manobras existentes no 

processo de execução.

Se a antecipação é requerida com base em urgência do direito pleiteado 

(inciso I, do art. 273), não é preciso muito esforço para se concluir que o letárgico 

processo de execução, mesmo rotulado de “execução provisória”, não condiz em nada 

com o fim colimado, pois efetivação de medida urgente é inversamente proporcional à 

essa espécie executiva; da mesma forma, caso a medida seja deferida tendo em vista a 

evidência da “defesa” apresentada nos autos ser meramente protelatória, (inciso II, do 

art. 273) o instituto, igualmente, se apresenta inviável, haja vista o reconhecimento 

uniforme na doutrina de ser o processo de execução, o campo propício para o 

Réu/devedor criar embaraços à autuação jurisdicional, justamente o que se pretende 

evitar com a antecipação da tutela.

Neste sentido, um raciocínio trazido à colação por SILVA, dá uma exata 

noção desse quadro:

Tenha-se presente a hipótese de haver o autor -  vítima de um acidente rodoviário, sem 
recursos para sua manutenção e tratamento -  postulado a antecipação dos ‘efeitos da tutela 
pretendida no pedido inicial’ e o Juiz, tendo por verossímil o direito por ele alegado,
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303 THEODORO JÚNIOR, H. O processo civil brasileiro no limiar do novo século. Rio
de Janeiro, 2002. p. 80. Relata o processualista, na mesma página, “Com efeito, o que se autorizou ao 
juiz foi o uso de expedientes executivos, de variado teor antes mesmo de encerrar o processo de 
conhecimento e antes também de proferir a própria sentença de mérito. Está, destarte, credenciado o 
juiz a executar provisoriamente uma sentença que ainda não foi proferida, mas que as 
circunstâncias da causa o autorizam a prevê-la [sem grifo no original].”
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conceda liminarmente a antecipação. A ter-se como mera antecipação do efeito 
condenatório, o autor nada mais teria conseguido do que um título executivo que, com toda 
a boa vontade, faríamos emergir uma decisão interlocutória, não de uma verdadeira 
sentença desta espécie. De posse desse título -  supondo-se o condenado se negue a cumprir 
espontaneamete (art. 580 do CPC) a sentença - , haveria o autor de ingressar com um 
processo executivo, postulando a execução provisória do provimento antecipatório, na 
conformidade do § 3o do art. 273, de que resultaria nova (ou a primeira?) citação do 
demandado para pagar ou oferecer bens à penhora. Neste caso, certamente haveria de dar- 
se ao executado oportunidade para embargar a execução, com toda a corte de incidentes e 
recursos inerentes ao processo executivo. Tendo-se em conta o número de recurso 
existentes e as oportunidades que o processo executivo nos oferece para recorrer, é bem 
provável que aquela promessa de antecipação dos efeitos da tutela pretendida no pedido 
inicial somente se tome real vários meses depois. Quer dizer, em última análise, nada fora 
efetivamente antecipado, a não ser a simples promessa de tutela executiva, que em pouco 
ou nada se diferenciaria da promessa comum feita pela sentença condenatória.304

Conclusão: a pronta e efetiva realização dos direitos não se coaduna com o 

equivocado entendimento de que só há execução após trânsito em julgado. “... Nada 

más errado en nuestro critério, que esta premisa; la cosa juzgada material precisa un 

tiempo ineludible; mas las tutelas diferenciadas, precisamente actúan en esse espacio 

temporal necesario, mas para que una vez culminado no haya sido el proceso un actuar 

sin utilidad, o peor aún, un actuar con consecuencias concretas injustas.”305

É mister reconhecer que o procedimento ordinário recebeu, com a presença 

da tutela antecipada genérica (art. 273) e específica (art. 461), toques de especialidades 

até então presentes somente nos procedimentos especiais do livro IV e em casos de 

algumas leis extravagantes. Assim, como se passa nesses exemplos, a efetivação

304 SILVA, O. A. B. da. Reforma dos processos de execução e cautelar. AJURIS, ano 
XXIII, n. 68, Porto Alegre, nov. 1996. pp. 31-32.

305 RAGONE, A. J. D. P. Introducción al estúdio de la tutela anticipatoria. Revista de 
Processo, ano XXI, n. 81, São Paulo, jan.-mar. 1996. p. 136. Ainda, na mesma página, “Sucede que 
el justiciable no sólo tiene derecho a una tutela jurisdiccional dei estado, sino -  y rectius -  a una 
adecuada y efectiva jurisdiccional, en tanto “poder-deber” dei Estado.”



dessas medidas deve ser no próprio processo em que são deferidas, prescindindo, 

portanto, do processo de execução autônomo.

Empenha-se, com esse raciocínio, em dar à parte, no procedimento ordinário, 

a possibilidade real de “lutar” contra suas vicissitudes, ao permitir liminar satisfativa 

no seu próprio bojo. Pois a ninguém é dado negar que o procedimento ordinário 

despido de liminares antecipatórias é fator de acerbadas ineficácias à prestação 

jurisdicional.

A ideologia de se manter um juiz neutro (= imparcialidade), despido de 

poder e encarregado da busca da verdade numa operação lógica pautada em atos 

formais para, ao final, desvelar-se a vontade da lei e aplicá-la no caso concreto na 

procura da formação da coisa julgada (= certeza jurídica), capaz, então, de se abrir às 

portas do processo de execução, está fadada ao insucesso.

É oportuno, mais uma vez, o pensamento de SILVA que, ao comentar a 

reforma processual, preleciona sobre o destino do processo de conhecimento: “... a 

reforma foi muito mais longe, abalando profundamente seus alicerces, pois, ao que 

tudo indica, a utilização das medidas antecipatórias haverá de estender-se, a ponto de 

transformar em exceção o procedimento ordinário, que hoje é nossa regra absoluta, de 

modo que se reduza o enorme e catastrófico desequilíbrio estrutural entre a condição 

jurídica dos litigantes, inerente ao Processo de Conhecimento e à ordinariedade.”306

Em outro trabalho, conclui o brilhante processualista: “E o que se observa 

atualmente, tanto no Brasil quanto nos demais sistemas derivados do direito romano- 

canônico, é uma fonte incontida de ‘sentenças liminares’, numa gigantesca rebelião 

contra o procedimento ordinário, acusado como um dos responsáveis pela crise em

185

306 SILVA, O. A. B. da. Reforma dos processos de execução e cautelar. AJURIS, ano 
XXIII, n. 68, Porto Alegre, nov. 1996. pp. 33-34.



que se debate o Poder Judiciário.”307

A tendência, então, é quebrar a mansidão que envolve esse procedimento e 

municiar o magistrado de poder suficiente para proferir e efetivar decisão antecipada. 

Fica, assim, mais uma vez registrado, que o raciocínio da subsunção consistente no 

simples aplicar (declarar a vontade) a lei ao caso concreto, é incompatível com a 

natureza e objetivo das decisões antecipatórias.
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É por este ângulo, precisamente, que os defeitos e inconveniências do procedimento 
odinário mais se destacam, porque, além de sua natural morosidade -  que o transforma em 
instrumento processual de índole conservadora, enquanto preserva às vezes por longos e 
longos anos o status quo anterior à propositura da demanda - , funda-se ele igualmente num 
outro princípio herdado do liberalismo do século XIX, qual seja a existência de um 
magistrado destituído de quaisquer poderes para intervir no objeto litigioso, dando-lhe, 
através de decisões liminares, alguma forma de disciplina provisória enquanto a demanda 
se processa. Resumindo: o procedimento só é ordinário porque -  ao seguir-se a ordem 
natural dos juízos (ordo judiciorum privatorum) -  riscam-se dele todas as decisões 
liminares, por meio das quais poderia o magistrado eventualmente dar disciplina provisória 
as fatos da lide, ou mesmo antecipar-lhe, como acontece, por exemplo, com as liminares 
dos processos interditais, o resultado final da provável sentença de procedência. A inserção 
de uma decisão liminar transformaria, por si só, o procedimento de ordinário em 
especial.308

O que deve ser evitado é o vezo que, em nome da “legalidade

307 SILVA, O. A. B. da. Curso de processo civil: processo de conhecimento, vol. 1, São 
Paulo, 2000. p. 121.

308 Idem, ibidem. pp. 120-121. O mesmo autor, na página 123, continua: “Na realidade, o 
que se verifica na experiência forense brasileira, independentemente do que o Código prescreva, ou 
daquilo que a doutrina nos ensine, é uma batalha sem quartel contra a lentidão e a inoperância do 
procedimento ordinário, e, mais do que contra seu emperramento, contra a passividade em que o 
mesmo coloca o magistrado. Preso ainda a um ultrapassado galicismo judiciário, herdado da revolução 
francesa liberal do século XVIII, o legislador brasileiro manteve uma visível desconfiança contra o 
juízo de primeiro grau, evitando, na medida em que o pôde, as decisões liminares e reduzindo 
severamente os casos de cabimento de execução provisória.”



procedimental”, se agiliza por um viés e, ao mesmo tempo, inviabiliza por outro. A 

antecipação da tutela (genérica ou específica) deve ser vocacionada a produzir efeitos 

imediatos no mundo dos fatos e, assim, não pode ficar condicionada a um “regular” 

processo de execução.

“Para perfeita compreensão dessas duas inovações, é de fundamental 

importância que se tenha presente que a modificação introduzida pelo legislador, 

através dos arts. 273 e 461, não se limitou apenas ao plano procedimental, para 

simplificação e agilização do processo. Houve, também, inovação nos tipos de 

provimentos jurisdicionais, com relevante repercussão nos poderes do juiz.”309

É imprescindível trabalhar e aceitar a idéia do efetivo alargamento do poder 

do juiz para além da lógica formal. Necessário se faz alforriá-lo da escravidão a que 

foi submetido. O juiz não é escravo e muito menos soldado da lei,310 é sim um agente 

político capaz de transformar a realidade em que vive.3"
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309 WATANABE, K. Tutela antecipatória e tutela específica das obrigações de fazer e não 
fazer: (arts. 273 e 461 do CPC). In: TEIXEIRA, S. de F. (Coord.). Reforma do código de processo 
civil. São Paulo, 1996. p. 21.

310 “O juiz é escravo da lei? Não é. A resposta vem de Dallari: ‘O escravo não pensa, o Juiz 
tem que pensar. O escravo não é responsável, o Juiz tem que ser responsável. Ele não pode ser escravo 
de ninguém, nem da lei’. Deve-se presumir, no mínimo, que o julgador seja livre, dotado de 
inteligência e de vontade.” CARVALHO, A. B. de. Magistratura e direito alternativo. Rio de 
Janeiro, 1997. p. 35.

311 “... E por isso, igualmente, que os juristas jamais deixaram de perceber o papel do 
Estado de Direito como topos justificador de exercício da dominação política, uma vez que a 
amplitude das abstrações e generalizações exige a continuidade do monopólio da interpretação do 
sistema legal pelo Judiciário. É por isso, também, que Gramsci chamava a atenção para a necessidade 
de mudança de mentalidades das lideranças políticas de sua época, aptas somente para atividades 
exclusivamente jurídico-formais, alargando sua capacidade de entendimento e reflexão dos problemas 
sociais e ressaltando a importância de uma formação tecnicamente mais ampla e operacional.” 
FARIA, J. E. A noção de paradigma na ciência do direito: notas para uma crítica ao idealismo
jurídico. In :_____ (Org.). A crise do direito numa sociedade em mudança. Brasília, 1988. p. 17-
18.



Nesse sentido, após criticar a doutrina processual que distingue tutela 

antecipada da tutela cautelar,312 BARROS incursiona pelo problema da natureza da 

medida antecipatória. Malgrado sua conclusão sobre a diferença entre tutela 

antecipada e cautelar, merece aplauso, por outro lado, seu entendimento acerca da 

natureza das duas medidas.

A paridade que fez entre as medidas, serviu, pelo menos, para imputar às 

duas, a natureza mandamental, necessária à efetiva execução, principalmente, nas 

decisões que envolvam quantia.
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312 Segundo o autor, não há diferença substancial entre as tutelas antecipatória e cautelar, 
nem mesmo no tocante a satisfação do direito, pois, no seu entendimento, ambas asseguram o 
resultado útil do processo. “Sob o enfoque pragmático, o adiantamento de tutela em pouco difere do 
velho instituto processual, traduzido na expedição de medidas cautelares. Em primeiro lugar anote-se 
que tanto o adiantamento de tutela quanto a medida cautelar constituem medidas provisórias, ambas 
revogáveis, suscetíveis de alterações e capazes de se tomarem definitivas, uma vez confirmadas em 
sentenças. Com efeito, o exercício do poder cautelar judicial subordina-se, em suma, à conjunção de 
dois requisitos: a) aparência do bom direito; e b) perigo de lesão irreversível. De sua parte, repito, o 
adiantamento de tutela requer: a) verossimilhança da alegação; e b) fundado receio de dano irreparável 
ou de difícil reparação. Malgrado tente acompanhar os admiráveis exercícios semânticos 
desenvolvidos pelos comentadores, não consigo encontrar diferença ontológica entre esses dois pares 
de expressões. Com efeito: a) o direito só é aparentemente bom, se as razões de quem o alega são 
verossímeis; b) há inegável sinonimia entre as expressões ‘perigo de lesão irreversível’ e ‘fundado 
receio de dano irreparável’. Tampouco, enxergo diferença teleologica. O argumento de que a cautelar 
visa garantir o resultado útil do processo, ao passo que a antecipação de tutela adianta os efeitos 
pretendidos com a sentença de mérito não convence. A meu sentir, ele traduz inútil jogo de palavras. 
Realmente, ‘os efeitos pretendidos com a sentença’ correspondem exatamente ao ‘resultado útil do 
processo’. Em verdade, a tutela antecipada constitui uma espécie de provimento cautelar provisório, 
cujo escopo é assegurar a eficácia da decisão jurisdicional. Tanto quanto as medidas cautelares strictu 
sensu, as antecipatórias são precárias, tendem a assegurar a eficácia de uma decisão futura e resultam 
de uma cognição sumária.” BARROS, H. G. de. Execução de antecipação de tutela contra o Estado. 
Revista Jurídica Consulex. ano VI, n. 126, São Paulo, 15 abr. 2002. p. 40. No mesmo sentido, ver 
BEDAQUE, na obra Tutela cautelar e tutela antecipada: tutelas sumárias e de urgência (tentativa de 
sistematização). São Paulo, 2001. A maioria da doutrina tem posição oposta a essa. “Os 
doutrinadores são unânimes em afirmar que a tutela antecipada dos efeitos da sentença de mérito não é 
tutela cautelar, porque não se limita a assegurar o resultado prático do processo, nem a assegurar a 
viabilidade da realização do direito afirmado pelo autor, mas tem por objetivo conceder, de forma 
antecipada, o próprio provimento jurisdicional pleiteado ou seus efeitos.” LEYSER, M. F. V. R. A 
tutela antecipada. Revista Literária de Direito, ano IV, n. 19, São Paulo, set.-out. 1997. p. 15.
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No que respeita à execução, a doutrina abriga substancial divergência. Ricardo Perlingeiro 
Mendes da Silva leva em conta a natureza da ação para distinguir a forma de execução. 
Para o ilustre magistrado, a antecipação nas ações declaratórias constitutivas e 
mandamentais dispensam processo autônomo de execução. Nestas hipóteses -  afirma -  é 
possível cogitar em ‘atuação da tutela’. Contudo, em se tratando de ação condenatória a 
execução requisitará autos apartados. Peço vènia para discordar, parcialmente. Concordo 
com a assertiva de que nos processos de natureza constitutiva ou mandamental a efetivação 
resulte de simples cumprimento de mandado. Discordo, porém de exigência de processo 
autônomo, para dar eficácia à antecipação ocorrida no processo condenatório. Tenho para 
mim que submeter a antecipação aos percalços de um processo seria reduzi-la à inutilidade. 
É que, a meu sentir, o provimento antecipatório tem, sempre, natureza mandamental. 
Nada importa a natureza do processo em que ele foi adotado [sem grifo no original]. Se 
assim ocorre, deve o juiz emitir mandado determinando a efetivação do provimento 
antecipado. Evidentemente, o cumprimento da ordem judicial terá como limite o ponto de 
não retomo (CPC, art. 273, § 2o).313

Posição como essa, serve como nutriente para quem pretende dar à 

condenação uma eficácia que não a mera expectativa de cumprimento espontâneo por 

parte do devedor. Mesmo porque, não se pode olvidar que a tutela antecipada surgiu 

com a finalidade de garantir, efetivamente, o acesso à Justiça.

“... Essa questão da eficácia do provimento jurisdicional não pode ficar só no 

papel, não pode ser só uma garantia nominal, uma garantia formal. Deve efetivamente 

ser concretizada para ser entregue ao cidadão uma resposta jurisdicional eficaz, na 

medida em que não haja outra solução para o conflito senão se valer do Poder 

Judiciário.”314

313 BARROS, H. G. de. Execução de antecipação de tutela contra o Estado. Revista 
Jurídica Consulex. ano VI, n. 126, São Paulo, 15 abr. 2002. p. 41.

314 SHIMURA, S. Problemas relativos à fazenda pública, tutela antecipada e execução 
provisória. In: SUNDFELD, C. A.; BUENO, C. S. (Coors.). Direito processual público: a fazenda 
pública em juízo. São Paulo, 2000. p. 180.



Neste ponto, a responsabilidade dos agentes jurídicos pela adequada 

efetivação da medida antecipatória é relevantíssima, pois esse entendimento é curial 

para a efetividade do próprio processo.

A reforma cairá no vazio se não forem aplicadas a ela, as conseqüências 

práticas que a situação exigir. É preciso propiciar uma “... interpretação do sistema 

processual pátrio de modo a dele retirar a conclusão de que nele existe ...”315 Por isso é 

desproporcional, ilógico e até mesmo contraditório, atrelar a efetivação da tutela 

antecipada ao processo de execução e sua conhecida inefetividade.

Não se pode conceber uma medida antecipada deferida e, 

contraditoriamente, inviabilizada pelo próprio sistema que não lhe confere efetividade 

em tempo adstrito à sua exigência.

“Dissemos há pouco que os ‘efeitos da tutela pretendida pelo autor’ haverão 

de consistir em alguma forma de tutela definida como executiva ou mandamental. A 

explicação é simples. Os outros possíveis efeitos da sentença, sejam ele declaratórios, 

constitutivos ou condenatórios, são, enquanto tais, incompatíveis com a idéia de 

antecipações provisórias.”316
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315 WATANABE, K. Capítulo I: disposições gerais. In: CÓDIGO Brasileiro de defesa do 
consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto. Rio de Janeiro, 2000. p. 743. Segundo o autor, 
na mesma página, “... Uma outra conseqüência importante é o encorajamento da linha doutrinária, que 
vem se empenhando no sentido da mudança da visão do mundo, fundamentalmente economicística, 
impregnada no sistema processual pátrio, que procura privilegiar o ‘ter’ mais que o ‘ser’, fazendo com 
que todos os direitos, inclusive os não patrimoniais, principalmente os pertinentes à vida, à saúde, à 
integridade física e mental e à personalidade (imagem, intimidade, honra etc.), tenham uma tutela 
processual mais efetiva e adequada.”

316 SILVA, O. A. B. da. Curso de processo civil: processo de conhecimento, voi. 1, São 
Paulo, 2000. p. 136. Para um entendimento escorreito da natureza da medida antecipatória é 
fundamental conhecer o pensamento do Professor SILVA exarado da página 134 a 140 da obra acima 
citada. Após magnífica explanação do instituto e a dificuldade de inseri-lo no procedimento ordinário, 
conclui o coevo processualista: “Feitas estas considerações, podemos resumir nosso ponto de vista 
relativamente às ‘antecipações’ de tutela do art. 273, dizendo que elas são formas lato sensu de 
execução urgente, provimentos através dos quais o juiz, considerando verossímil o direito do autor,



Incompreensivelmente, processualistas de escol ainda negam a existência de 

ações mandamental e executiva. DINAMARCO, autor de obras reconhecidíssimas no 

cenário nacional e internacional, resiste em aceitá-las. No que tange a esse ponto em 

específico, o processualista paulista é enfático em não admitir natureza à execução por 

soma que não a vetusta condenatória, mesmo que a situação mostre-se totalmente 

ineficaz. Apesar de que, a ineficácia da natureza condenatória é total e irrestrita mas, 

neste patamar, por se tratar de direito que não suporta dilação temporal, urge uma 

efetividade mais condizente com o caso concreto levado ajuízo.

No entanto, parte da doutrina, apesar de levantar gritos à efetividade do 

processo, não consegue se desprender de velhos paradigmas e continua insensível à 

situação da vida que requer pronta eficácia. Quanto à condenação em pagamento de 

soma, DINAMARCO é contundente: “Em outros será preciso emitir um provimento 

capaz de levar à execução forçada, de caráter condenatório portanto (e não é à toa que 

o § 3.° do art. 273 se reporta a regras sobre a execução).”317

Aplaude o processualista a ingerência da execução provisória na efetivação 

da tutela antecipada de cunho condenatória. Para ele são uma tranqüilidade para o 

magistrado, as limitações impostas pela execução provisória a que alude o parágrafo 3o 

do artigo 273.318 Ratifica sua posição ao prelecionar a possibilidade, inclusive, de se
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concede-lhe, desde logo, algum efeito executivo ou mandamental da futura sentença de procedência. 
Trata-se daquela fundamental distinção entre ‘segurança da execução’, que se traduz em cautelaridade, 
e ‘execução-para-segurança’, que haverá de ser tida como execução urgente, execução verdadeira, 
que, todavia, nem por isso perde a natureza de provimento lato sensu executivo.” pp. 139-140.

317 DINAMARCO, C. R. A reforma do código de processo civil. São Paulo, 2001. p.
143.

318 “O juiz emitirá decisão como essa quando sentir razoável probabilidade de existência do 
crédito, servindo para tranqüilizar o seu espírito a imposição das limitações inerentes à execução 
provisória, expressamente ditadas naquele § 3.° [sem grifo no original]. A segurança será 
praticamente absoluta nos casos em que a controvérsia implantada pelas partes deixar a salvo uma 
parte do crédito reclamado.” Idem, ibidem, p. 143.



liquidar o provimento antecipatório.319

Enquanto procura-se a melhor forma de efetivar a tutela antecipada, 

DINAMARCO preocupa-se em saber se a liqüidação será ou não um óbice à 

concessão da medida. A liqüidação pode até não ser um entrave ao deferimento da 

tutela, como quer o processualista mas, invariavelmente, será causadora de total 

ineficácia do direito antecipado, o que equivale ao mesmo.

Sua aversão à mandamentalidade pode ser sentida até em momentos em que 

se toma difícil (ou mesmo impossível negá-la). Segundo seu entendimento, “Tratando- 

se de obrigações diferentes de dar dinheiro, a antecipação será concedida por ato 

judicial capaz de conduzir à efetividade do exercício do direito, podendo revestir-se da 

natureza processual que for adequada e suficiente. (...) a antecipação autorizada no art. 

273 pode exteriorizar-se em ‘declaração, constituição, condenação, comandos 

judiciais e atos de satisfação ou de as seguramente’ (...). Pode ter caráter mandamental 

(vá lá o emprego do adjetivo!), comandando ao sujeito a abstenção de alguma conduta 

e autorizando medidas coercitivas para a realização do comando.”320

Percebe-se, pela sua exclamação, a rejeição da mandamentalidade como 

categoria autônoma, ao lado das declaratórias, constitutivas e condenatórias. O 

discípulo mostra-se fiel ao mestre ao defender, como LIEMBAN,321 total divisão entre
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319 “Talvez seja até necessário proceder à liqüidação, nesse caso exemplificado ou em 
todos os outros em que o juiz expedir uma decisão de caráter condenatório. Faça-se então a liquidação, 
sem que isso possa exigir-se em óbice à possibilidade de conceder a medida.” Idem, ibidem. p. 144.

320 Idem, ibidem. p. 144.

321 “A função jurisdicional consta fundamentalmente de duas espécies de atividades, muito 
diferentes entre si: de um lado, o exame da lide proposta em juízo, para o fim de descobrir e formular a 
regra jurídica concreta que deve regular o caso; de outro lado, as operações práticas necessárias para 
efetivar o conteúdo daquela regra, para modificar os fatos da realidade de modo a que se realize a 
coincidência entre a regra e os fatos.” LIEBMAN, E. T. Processo de execução. São Paulo, 1986. p. 
43.



cognição e execução. É conhecida sua expressão de “ações sincréticas” para explicar 

aquelas demandas que, não obstante de cunho condenatório, são executáveis sem a 

denominada execução ex intervallo.

SILVA, com total acerto, não poupa críticas à doutrina que não consegue 

conviver com a existência de ações mandamental e executiva mas, ao mesmo tempo, 

não se empenha em demonstrar a suficiência da classificação trinária e, 

contraditoriamente, aceita hipóteses de conhecimento e execução simultaneamente.322

É, por exemplo, perceptível em DINAMARCO um discurso pela efetividade 

mas, ao mesmo tempo, um compromisso com a ordinariedade, como se fosse um voto 

de castidade, que acaba por sufragar o resultado prático esperado. Esse seu estado de 

ojeriza à classificação das ações que não seja a trinária, levou-o a apontar a 

denominação de ações executivas de “conceito inútil”.323

“Por mais convincente que seja o sincretismo cognição-execução no seio de 

um processo só, para que isso se dê não é preciso distorcer conceitos ou crer que tenha
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322 “... O que caracterizava o procedimento privado da actio, no direito romano, era 
justamente a ausência de atividade executória em seu interior, de modo que defender a autonomia 
do Processo de Execução (por créditos) e ao mesmo tempo admitir o ‘sincretismo’ de certas 
ações como um fenômeno natural e irrelevante para descaracterizar o processo de conhecimento 
e a condenatoriedade que lhe é essencial é não apenas incidir em contradição lógica, mas 
igualmente anular o próprio conceito de condenação [sem grifo no original].” SILVA, O. A. B. da. 
Jurisdição e execução na tradição romano-canônica. São Paulo, 1997. p. 24. O processualista faz 
uma análise percuciente acerca da doutrina que insiste na negação das ações mandamental e executiva, 
pontuando as contradições, inclusive em obras do mesmo autor. Ver, principalmente, sua obra 
Jurisdição e execução na tradição romano-canônica, capitulos O Estado da questão na doutrina 
brasileira, pp. 12-24 e A ciência do processo e a história, pp. 192-219.

323 “Em nenhum desses casos, no entanto, seria lícito falar em ‘sentença executiva’, 
conceito inútil e desnecessário para justificar uma execução que se faz com base em sentença e 
com a simples peculiaridade de que o processo é um só (cognitivo-executivo, como se disse) [sem 
grifo no original]. A eficácia consistente em tomar adequada a via executiva é atributo das sentenças 
condenatórias e o fato de a condenação ser dada num processo assim sincrético não a desnatura.” 
DINAMARCO, C. R. Execução civil. São Paulo, 1997. p. 133.



natureza diversa da condenatória a sentença a ser executada espontaneamente pelo 

juiz.”324

No entanto, ao emitir parecer sobre execução de liminar em mandado de 

segurança, deixa transparecer sua “preocupação” com o cumprimento de ordem 

judicial. “Mas, como o juiz moderno já não tem somente o poder de julgar, sentenciar 

e determinar, mas acima de tudo o de fazer cumprir até pela força quando necessário 

(...). Daí os dispositivos do Código de Processo Civil sancionando a litigância de má- 

fé  e, de modo específico, o contempt o f court. Daí a antecipação da tutela 

jurisdicional, agora disposta pela lei com o fito de debelar práticas abusivas na defesa 

(CPC, art. 273, inc. II, red. lei n. 8.952, de 13.12.94).”325

Ora! Se o processualista vê na tutela antecipada uma forma de impedir a 

procrastinação do feito e se, para tanto, deve o “juiz moderno fazer cumprir até pela 

força”, não será, com toda certeza, com a utilização da execução provisória que 

conseguirá tal desiderato.

No seu parecer, imbuído em dar respostas a efetividade do direito 

“declarado” afirma que “... Seria uma frustração e uma inconstitucionalidade a 

prolação de sentença [sem grifo no original] concessiva da segurança e, depois, a 

imposição das angustiosas esperas pelas medidas de um processo executivo 

convencional, quase sempre insuficientes [sem grifo no original].”326

Com esse entendimento, DINAMARCO deixa, inexoravelmente,
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324 Idem, ibidem. p. 133.

325 DINAMARCO, C. R. Execução de liminar em mandado de segurança -  desobediência
-  meios de efetivação da liminar. Revista de Direito Administrativo, n. 200, Rio de Janeiro, abr.- 
jun. 1995. p. 316.

326 Idem, ibidem. p. 317.



transparecer a necessidade de se fundir num mesmo ato condenação e execução, o que 

se fará, invariavelmente, com mandamentalidade ou executividade (latu sensu).321 Em 

outro momento, o mesmo autor volta-se contra o binômio cognição-execução, ao 

defender, quase que isoladamente, a auto executividade na ação monitoria.

É altamente salutar à efetividade do processo sua posição no que tange a 

execução da ordem de pagamento na ação monitoria ao não admitir embargos à 

execução. “Assim estruturado o seu procedimento em duas fases, sem a clássica 

sucessão de dois processos distintos -  cognitivo e executivo - , o processo monitòrio 

resolve-se numa tutela diferenciada, em moldes tais que se permite ver nele o que 

parte da doutrina brasileira vai chamando de ação executiva ‘lato sensu'.”328

Esse seu entendimento acerca da execução na ação monitoria deveria ser 

consentâneo ao da tutela antecipada, visto que, como assente na doutrina, ambos têm 

peculiaridades idênticas, pois “... não se pode esquecer que as decisões antecipadas 

são, em substância, provimentos monitórios pronunciados no curso do processo.

195

327 ASSIS também viu em DINAMARCO essa forçada aceitabilidade da natureza 
mandamental. “Convém a doutrina surta após a reforma, bem como ao instituto do art. 273, perscrutar 
o objeto da antecipação fitando as cinco classes de sentença. Vencido, renitente adepto da 
classificação ternária, sem esconder a má vontade, acabou por reconhecer episódico ‘caráter 
mandamental’ à decisão antecipatória [sem grifo no original].” ASSIS, A. de. Execução da tutela 
antecipada. In: SHIMURA, S.; WAMBIER, T. A. A. (Coors.). Processo de execução, vol. 2, São 
Paulo, 2001. pp. 47-48.

328 DINAMARCO, C. R. A reforma do código de processo civil. São Paulo, 2001. p. 
248. Conclui o processualista: “A conseqüência natural dessa construção é a negativa da possibilidade 
de opor embargos à execução que nesse processo se faz. A discussão do crédito se faz nos embargos 
ao mandado, com as preclusões inerentes ao sistema (ou até mesmo coisa julgada material, em caso de 
sentença que rejeita os embargos de mérito). As demais defesas que em outros casos se admitem nos 
embargos à execução, aqui se processam, na medida da compatibilidade com o sistema (interpretação 
sistemática), na própria relação processual monitoria em sua fase executiva. Daí a existência de 
possíveis decisões interlocutórias nessa fase, porém tomadas sempre sem suspensão da execução.”



Diferentes podem ser os pressupostos, mas análoga pode ser a eficácia.”329

Como se vê, por mais que a doutrina relute, não há mesmo como negar o 

caráter executivo ou mandamental das decisões proferidas em antecipação de tutela. 

Esse raciocínio ganha substancial reforço com a Lei 10.444, de 07 de maio de 2002. 

Isto porque, este dispositivo legal, funde as duas tutelas (genérica e específica), no que 

tange a efetivação, pois as medidas de apoio constantes dos parágrafos 4o e 5o do artigo 

461, estão, agora, igualmente presentes no artigo 273. Assim, como parte considerável 

dos processualistas reconhecia na tutela específica (art. 461) a natureza mandamental e 

executiva, ficam estas também incutidas na tutela genérica (art. 273).330

A doutrina, apesar da excelência do magistério de SILVA na defesa da 

existência da ação mandamental e executiva quem, sem dúvida, é dentre os 

processualistas um assíduo estudioso do processo e profundo conhecedor do 

pensamento pontiano, vinha com certa unanimidade, refutando a existência de mais 

duas modalidades de sentenças e ou ações, juntas às declaratórias, condenatórias e 

constitutivas.331
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329 RICCI, E. F. A tutela antecipatória brasileira vista por um italiano. GENESIS -  
Revista de Direito Processual Civil. n. 6, Curitiba, set.-dez. 1997. p. 703.

330 Essa é a redação: Art. 273, § 3o “A efetividade da tutela antecipada observará, no que 
couber e conforme sua natureza, as normas previstas nos arts. 588, 461, §§ 4o e 5o, e 461-A.” O que 
hoje é artigo de lei, já foi proposta em dissertação de mestrado com os seguintes dizeres: “Segundo 
esse raciocínio, sugerir-se-á, no tópico Alterações para agilizar o sistema, acrescentar no artigo 273 os 
dizeres do parágrafo 5o do artigo 461, possibilitando, assim, reais condições para o juiz realizar 
efetivamente o direito antecipado.” PEREIRA FILHO, B. Pressupostos teóricos para a efetividade 
material da tutela executiva. Curitiba, 1999. Dissertação (Mestrado em Direito) -  Setor de Ciências 
Jurídicas, Universidade Federal do Paraná, p. 115.

331 “Não são considerados pela doutrina dominante, como categorias autônomas, o 
provimento executivo ‘lato sensu ’ e o provimento mandamental, que são defendidos, entre nós, por 
Pontes de Miranda e Ovídio Baptista da Silva.” WATANABE, K. Tutela antecipatória e tutela 
específica das obrigações de fazer e não fazer (arts. 273 e 461 do CPC). In: TEIXEIRA, S. de F. 
(Coord.). Reforma do código de processo civil. São Paulo, 1996. p. 22. E necessário anotar que 
WATANABE veio engrossar essa “pequena” lista de processualistas que defendem a existência da



As exigências por um processo civil que atendesse às expectativas dos 

jurisdicionados foram culminando em reformas e essas, curvando-se diante da 

necessidade não só de se admitir a natureza mandamental e executiva das decisões, 

como também, de criar mecanismo de viabilizá-las.

“Podemos agora acrescentar, com toda a convicção, que com as recentes 

inovações, principalmente aquela introduzida pelo art. 461, ficou bem clara a 

existência do provimento mandamental em nosso sistema processual.”332

Não é demais relembrar que o legislador selou de vez o entendimento acima 

esposado ao evidenciar no inciso V do artigo 14 do código de processo civil a 

expressão: “cumprir com exatidão os provimentos mandamentais”.333 Dessarte, agora, 

somado a vários dispositivos esparsos pelo código que evidenciam a presença do 

provimento mandamental no sistema jurídico pátrio, tem-se pela primeira vez a 

aceitação “expressa” pelo legislador.

Esse dado é, sem dúvida, uma conquista proeminente, mas, no entanto, deve 

vir acompanhada de outras medidas com força suficiente para dar a efetivação devida 

às decisões mandamentais e executivas. Os ensinamentos do processualista 

WATANABE são encorajadores. Preleciona o doutrinador: “As ordens judiciais, no 

sistema processual pátrio, devem ser executadas, em linha de princípio, em sua forma
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ação mandamental e executiva. É digno de nota, também, o trabalho lapidador que O. A. B. da SILVA 
efetuou na teoria de F. C. PONTES DE MIRANDA, com uma contribuição imensurável nos dias 
atuais para a concretização de um processo civil capaz de se comprometer com o direito “material” e, 
assim, proporcionar uma prestação jurisdicional de resultados efetivos no mundo dos fatos.

332 Idem, ibidem. p. 27. Além deste texto, a construção doutrinária do processualista 
acerca da ação mandamental e executiva, pode ser encontrada na obra intitulada Código de defesa do 
consumidor, publicada pela Forense Universitária, 1999. pp. 706 e seguintes.

333 “Art. 14. São deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do 
processo: V -  cumprir com exatidão os provimentos mandamentais e não criar embaraços à efetivação 
de provimentos judiciais, de natureza antecipatória ou final.” BRASIL. Código de Processo Civil. 
São Paulo, 2002. p. 23.



específica, sob pena de uso da violência oficial para seu efetivo cumprimento ...”334

Exatamente neste ponto, há muito que construir. Talvez, a dificuldade de 

materializar-se, por exemplo, uma decisão antecipada de cunho mandamental, ante a 

recusa do Réu/devedor em cumpri-la, faça com que a maioria dos processualistas 

prefira a tradicional natureza condenatória que, como é sabido, permite ao devedor 

descumprir a ordem sem que sofra qualquer ônus.

A situação do Réu/devedor, em sendo a natureza da decisão condenatória, é 

muito cômoda eis que somente assiste e protela o quanto pode (e, infelizmente pode 

muito) a incansável luta do Autor/credor na busca de bens passíveis de penhora. Ou 

seja, o devedor é quem deveria, por questão de justiça, sofrer forte coerção para 

cumprir a obrigação e, ao contrário, pode ficar inerte ou pior, agir para inviabilizar a 

devida execução.

Mesmo quando se admite a natureza mandamental na execução por soma, 

por exemplo, uma medida que antecipa valores, cala-se quanto à questão crucial, qual 

seja: como efetivá-la, caso o Réu/devedor, não cumpra a ordem expedida nos exatos 

termos?

Talvez a doutrina refute a mandamentalidade justamente por conhecer as 

conseqüências que advirão para aquele que não cumprir a ordem emanada pelo poder 

judiciário. Enquanto na condenação há um simples convite para que o Réu/devedor 

cumpra com a obrigação, sob “pena” de vir a “sofrer”, por mais um longo período, 

uma outra ação; na mandamental, frente a ordem que lhe é dada, não resta opção.

O juiz, neste caso, poderá utilizar-se de todos os meios possíveis e 

necessários para que sua ordem (ordem de um poder constituído), seja devidamente
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334 WATANABE, K. Capítulo I: disposições gerais. In: CÓDIGO Brasileiro de defesa do 
consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto. Rio de Janeiro, 2000. p. 746.
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cumprida.335

A perseguição que se faz nos tempos atuais por um processo civil capaz de 

oferecer aos sujeitos da relação jurídica processual (partes e o juiz) uma atuação eficaz 

em busca de um resultado que seja, acima de tudo justo, não pode prescindir de 

técnicas antecipatórias e prontamente realizáveis no mundo fático. TEIXEIRA dá uma 

noção exata desse desiderato.

Se o modelo social se alicerça no aumento de prestígio de princípios como o do impulso 
oficial, da participação ativa do juiz na apuração dos fatos e na busca da verdade real, da 
igualdade e do acesso à tutela jurisdicional do Estado, na admissibilidade da res iudicata 
erga omnes ou ultra partes e na legitimação ativa de agrupamento sociais e entidades 
coletivas, a instrumentalidade, por seu turno, tem na efetividade seu aspecto mais 
significativo, de que é exemplo a utilização cada vez mais freqüente de cautelares e 
liminares, muitas vezes com resultados satisfativos, impondo-se reconhecer que tanto uma 
como a outra reclamam processo de curta duração e procedimentos simplificados, com a 
adoção de técnicas de sumarização, a exemplo da ‘parcialização da lide’.336

335 “Já na ação mandamental é o próprio juiz que, através de expedição de ordens, que se 
descumpridas farão configurar o crime de desobediência, e de realização por ele de atos materiais 
(como o fechamento de um estabelecimento comercial ou industrial, ou a cessação efetiva da 
publicidade enganosa, se necessário, com impedimento da circulação do veículo de publicidade, da 
interrupção da veiculação de um anúncio pela televisão etc., ou ainda a retirada do mercado, com uso 
de força policial, se necessário, de produtos e serviços danosos à vida, saúde e segurança dos 
consumidores), é o próprio magistrado -  repita-se -  que praticará todos os atos necessários para que o 
comando da sentença seja cumprido de modo específico.” Idem, ibidem. p. 747.

336 TEIXEIRA, S. de F. O aprimoramento do processo civil como pressuposto de uma 
justiça melhor. AJURIS, ano XX, n. 57, Porto Alegre, mar. 1993. pp. 77-78. Com suporte no 
relatório apresentado ao VII Congresso Mundial de Direito Processual, realizado em 1987, na 
Holanda, sob o tema Justiça e Eficiência, citando SENDRA, TEIXEIRA aponta, na página 78, três 
garantias indispensáveis à eficiência da Justiça: “a) pleno exercício do direito de ação e defesa; b) 
solução razoavelmente rápida do litígio por órgão independente e mediante correta aplicação do 
Direito; c) existência de medidas, cautelares e executivas, que possibilitem a tutela efetiva dos 
direitos e interesses legítimos [sem grifo no original].”



As decisões mandamental e a executiva têm, por isso, justamente, a 

característica de serem executadas no mesmo processo do qual emanam. Nada mais 

oportuno do que as palavras de SILVA para elucidá-las.
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A ação mandamental tem por fim obter, como eficácia preponderante, da respectiva 
sentença de procedência, que o juiz emita uma ordem a ser observada pelo demandado, ao 
invés de limitar-se a condená-lo a fazer ou não fazer alguma coisa. É da essência, portanto, 
da ação mandamental que a sentença que lhe reconheça a procedência contenha uma ordem 
para que se expeça um mandado. Daí a designação de sentença mandamental. Neste tipo de 
sentença, o juiz ordena e não simplesmente condena. E nisto reside, precisamente, o 
elemento eficacial que a faz diferente das sentenças próprias do Processo de 
Conhecimento. Tal como acontece com as ações executivas, também as mandamentais 
contêm atividade jurisdicional em momento posterior ao trânsito em julgado da sentença 
de procedência. Na mesma relação processual de conhecimento. Pode-se dizer, talvez com 
algum exagero ou excessiva simplificação, que de PONTES não foi muito além disso, pois 
o jurista, como se sabe, tinha basicamente interesse em sustentar sua construção teórica sob 
o ponto de vista dogmático, sem procurar estabelecer as linhas da evolução histórica de 
cada instituto, de modo a revelar suas relações com os demais fenômenos sociais, 
históricos e as vicissitudes a que ficaram expostos os antecedentes romanos da tutela 
mandamental. As ações mandamentais descendem diretamente dos interditos romanos. 
Também neste tipo de tutela jurisdicional, o pretor romano não condenava, mas ao 
contrário ordenava que o demandado fizesse ou deixasse de fazer alguma coisa.337

Vencida a resistência à mandamentalidade, é chegada a hora de implementá- 

la e, como visto no magistério da maior autoridade brasileira no assunto, novos 

caminhos devem ser trilhados, haja vista os já surrados e inoperantes da via executiva 

prevista no Livro II, do respectivo código de processo civil, não serem apropriados à 

execução de ordens.

As parcas medidas processuais colocadas à disposição do Autor/credor não 

são suficientes para impor temor à permanência da inadimplência. Exigem-se medidas

337 SILVA, O. A. B. da. Curso de processo civil: execução obrigacional, execução real, 
ações mandamentais. voi. 2, São Paulo, 1998. p. 334.



mais drásticas para retirar do Réu/devedor essa situação de nítida vantagem que goza 

unilateralmente na execução.

No tópico final do presente trabalho, será empregado esforço para vislumbrar 

formas de se atingir o devedor para que ele possa cumprir a obrigação como 

determinado pelo judiciário. Trabalhar-se-á, fundamentalmente, com duas medidas 

passíveis de impor “temor” ao devedor inadimplente, quais sejam: multa (astreintes) e 

prisão civil (contempt o f court).

5.5.2 Concessão de ofício

O princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, inscrito no inciso XXXV do art. 
5o da Constituição Federal, não assegura apenas o acesso formal aos órgãos judiciários, 
mas sim o acesso à Justiça que propicie a efetiva e tempestiva proteção contra qualquer 
forma de denegação da justiça e também o acesso à ordem jurídica justa. Cuida-se de um 
ideal que, certamente, está ainda muito distante de ser concretizado, e, pela falibilidade do 
ser humano seguramente jamais o atingiremos em sua inteireza. Mas a permanente 
manutenção desse ideal na mente e no coração dos operadores do direito é uma 
necessidade para que o ordenamento jurídico esteja em contínua evolução.338

A análise sobre a concessão ou não da tutela antecipada de ofício faz sentido, 

pois está umbilicalmente ligada à capacidade que se deve conceder ao juiz para 

efetivar medidas que entender necessárias e urgentes para a efetiva prestação da tutela 

jurisdicional, condizentes com o escopo da jurisdição e, por via oblíqua, a natureza 

adequada a satisfazer tal provimento.

A doutrina é muito tímida ao reportar-se ao tema. Deixa transparecer, ao que 

parece, todo o receio de conferir poder ao juiz. Ainda se faz presente os ranços da
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338 WATANABE, K. Tutela antecipatória e tutela específica das obrigações de fazer e não 
fazer (arts. 273 e 461 do CPC). In: TEIXEIRA, S. de F. (Coord.). Reforma do código de processo 
civil. São Paulo, 1996. p. 20.



Revolução Francesa. “A magistratura, tal como a conhecemos na atualidade, é um 

produto europeu, que com a Revolução Francesa consolida a figura do juiz como 

funcionário público, ...”339 e, assim, impedido de agir, emitir ordens, pois, na qualidade 

de burocrata, só pode fazer o que lei permitir.

O principal obstáculo suscitado para a não concessão da medida antecipada 

de ofício é a suposta ausência de requerimento por parte do interessado. Com isso, a 

atuação do juiz esbarraria no princípio de demanda.

Neste contexto, é imperioso revisitar alguns princípios que estão diretamente 

envolvidos com o dever de prestar tutela jurídica a quem dela necessitar. É assaz 

uniforme na doutrina, o entendimento de que o juiz não pode dar início a uma relação 

jurídica processual de ofício. Decorre daí, o princípio da inércia da jurisdição.

Contudo, como o escopo da jurisdição é prestar a tutela a quem necessita, 

entendeu por bem o legislador, em alguns casos, munir o magistrado de força 

suficiente para realizar atos de ofício, na busca da concretude do direito pleiteado.

A par de dispositivos já existentes e no esteio de se dar respostas à exigência 

dos novos direitos, tais como, do consumidor, meio ambiente, tutela específica da 

obrigação de fazer e não fazer etc., o legislador reforçou sua intenção de disponibilizar 

a atuação judicial de ofício pelo juiz.

A doutrina mais abalizada sensibiliza-se com essa necessária participação do 

juiz sem, no entanto, visualizar ofensa ao princípio de demanda. Ao comentar os 

artigos 461 e 644 do cpc, WATANABE preleciona que “Não há que se falar, diante 

desse poder concedido ao juiz, em ofensa ao princípio da congruência entre o pedido e 

a sentença, uma vez que é o próprio legislador federal, competente para legislar em
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339 ZAFFARONI, E. R. Poder judiciário: crise, acertos e desacertos. São Paulo, 1995. p.
100.



matéria processual, que está excepcionando o princípio geral.” Alerta ainda o eminente 

processualista que “No art. 290, aliás, o legislador já havia deixado claro que o 

referido princípio não é de rigidez absoluta.”340

Sem autorização do processualista acima mencionado, entende-se ser 

possível cindir os princípios de acordo com a fase procedimental. Conclui-se, assim, 

que o princípio de demanda exige a iniciativa da parte. Uma vez movimentada a 

jurisdição, a preocupação passa a ser com o princípio dispositivo, impulso oficial, 

congruência ou adstrição ou vinculação do juízo ao pedido da parte.341

O pensamento de OLIVEIRA é salutar para o que se pretende apontar:
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Todavia, proposta a demanda e delimitados os seus contornos essenciais, constitui dever do 
Juiz controlar o rápido, regular e leal desenvolvimento do processo, assumindo, quando for 
o caso, os meios probatórios, nos limites objetivos da causa. Aqui, não se pode deixar de 
distinguir as normas, poderes, deveres, faculdades e atos condizentes como o momento do 
pedido de tutela jurisdicional, das normas, poderes, deveres, faculdades e atos 
correspondentes à técnica e estrutura intema do procedimento. Quando do aforamento da 
ação, a parte dispõe do seu interesse material (ainda hipotético) e, por conseqüência, do 
poder de pedir a tutela jurisdicional. Já dentro do processo, as iniciativas, especialmente de 
conteúdo probatório, são escolhidas à vista da técnica própria do instrumento processual, 
conforme pareçam mais adequadas para atingir a finalidade desejada. Inexiste, porém, 
monopólio da parte quanto à instrução da causa, mesmo com referência a interesses 
puramente privados. Como bem se ressaltou, entre nós, ‘O problema aqui não é de 
disponibilidade ou indisponibilidade do interesse, mas de um instrumento com que o 
Estado aplica a norma ao caso concreto, atendendo, com isso, a um interesse seu’, com o

340 WATANABE, K. Tutela antecipatória e tutela específica das obrigações de fazer e não 
fazer (arts. 273 e 461 do CPC). In: TEIXEIRA, S. de F. (Coord.). Reforma do código de processo 
civil. São Paulo, 1996. p. 43.

341 “... Em sede processual, a mentalidade liberal-individualista tem dificuldade de entender 
algumas situações. O cidadão tem plena e inarredável liberdade de dispor de seus direitos materiais no 
momento de exercitar seu direito de tutela jurídica {princípio da demanda) e dos fatos que comporão o 
litígio {princípio dispositivo); contudo, o cidadão não dispõe do monopólio do funcionamento e do 
curso do processo. Uma vez movimentado o Poder Judiciário cível, o curso e o andamento do processo 
são indisponíveis para as partes.” PORTANOVA, R. Princípios do processo civil. Porto Alegre, 
2001. p. 117.
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que, concedendo-se poderes instrutórios ao Juiz, subtrai-se da parte o poder de direção 
formal do processo, passando ela à condição de colaboradora do órgão judicial. A verdade 
é que não se pode mais aceitar o Juiz inerte, de braços cruzados, e que encarava o processo 
como coisa das partes. E aí está o art. 130 do CPC para comprovar a proposição.342

Com base nesse raciocínio, parece plausível compreender que ao juiz não é 

lícito ultrapassar os limites do pedido, o que, em absoluto, não impede uma atuação de 

oficio dentro desse parâmetro. A concessão de oficio de medida antecipatória, como se 

verá adiante, é um bom exemplo do que se quer transmitir, pois não há ofensa ao 

princípio de demanda, nem tão pouco transgressão à necessária vinculação do juiz ao 

pedido.

A guisa dessa aparente sutileza, alguns equívocos interpretativos são 

cometidos, na tentativa de se harmonizar atuação de oficio do juiz, frente ao relevante 

interesse insculpido no princípio de demanda.

Essa confusão deve-se ao fato da doutrina imputar ao princípio de demanda a 

mesma função do dispositivo. “Constitui equívoco afirmar, por exemplo, que a 

impossibilidade de o juiz dar início ao processo é conseqüência do caráter disponível 

da relação material. Nele incorre, aliás, a maioria da doutrina.”343

Essa defeituosa interpretação pode ser sentida, principalmente, nos manuais 

tradicionais utilizados no magistério jurídico. A citação abaixo transcrita corrobora 

essa preocupação.

342 OLIVEIRA, C. A. A. de. O juiz e o princípio do contraditório. Revista de Processo, 
ano 19, n. 73, São Paulo, jan.-mar. 1994. p. 8.

343 BEDAQUE, J. R. dos S. Poderes instrutórios do juiz. São Paulo, 1994. pp. 68-69.
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O princípio dispositivo é aquele segundo o qual cabe à parte, isto é, àquele que se diz 
titular do direito que deve ser protegido, colocar em movimento a máquina estatal (isto é, a 
estrutura do Poder Judiciário), para que dela obtenha uma concreta solução quanto a 
parcela da controvérsia, ou do conflito (a essa parcela se denomina lide) trazida a juízo. Na 
esfera do direito processual civil, o Poder Judiciário é absolutamente inerte, só se 
manifestando (em amplo sentido) mediante a solicitação (= provocação) do interessado.344

O processualista confunde, como se percebe, princípio de demanda, com 

princípio dispositivo. Aquele é mister para movimentar a jurisdição,345 enquanto este, 

diz respeito a disponibilidade de algum ato que as partes poderão realizar durante a 

marcha processual. No entanto, como já frisado, o princípio dispositivo é contraposto 

pelo inquisitivo e, em certa medida, também pelo impulso oficial do juiz, necessário 

para que a prestação jurisdicional seja prestada conforme, inclusive, promessa 

constitucional.346

SILVA, mais uma vez dá a sua valiosa contribuição ao diferenciar o âmbito 

de atuação destes dois princípios com muita propriedade.

De um modo geral, não se faz distinção entre o princípio dispositivo e o chamado princípio 
de demanda. A distinção, porém, é relevante. O primeiro deles diz respeito ao poder que as 
partes têm de dispor da causa, seja deixando de alegar ou provar fatos a ela pertinentes, 
seja desinteressando-se do andamento do processo. (...) Enquanto o princípio dispositivo 
diz respeito aos poderes das partes em relação a uma causa determinada, posta sob 
julgamento, o princípio de demanda refere-se ao alcance da própria atividade jurisdicional. 
O primeiro corresponde à determinação dos limites dentro dos quais se há de mover o juiz, 
para o cumprimento de sua função jurisdicional, e até que ponto há de ficar ele na

344 WAMBIER, L. R. (Coord.). Curso avançado de processo civil: teoria geral do 
processo e processo de conhecimento, vol. 1, São Paulo, 2000. p. 68.

345 “Nenhum juiz prestará a tutela jurisdicional senão quando a parte ou o interessado a 
requere, nos casos e formas legais.” Art. 2o do CPC.

346 “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.” Inciso 
XXXV, do Art. 5o, da Constituição da República Federativa do Brasil.
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dependência da iniciativa das partes na condução da causa e na busca do material formador 
de seu convencimento; ao contrário, o princípio de demanda baseia-se no pressuposto da 
disponibilidade não da causa posta sob julgamento, mas do próprio direito subjetivo das 
partes, segundo a regra básica de que ao titular do direito caberá decidir livremente se o 
exercerá ou deixará de exercê-lo.347

Ressalta-se, então, que a doutrina, erroneamente, costuma confundir esses 

dois princípios como se fossem sinônimos. O princípio de demanda impede o juiz de 

agir de ofício para iniciar uma relação processual, enquanto o dispositivo permite às 

partes escolherem a realização de certos atos processuais já com o processo em curso.

No entanto, essa disponibilidade das partes em muitos casos não afeta o juiz 

que poderá agir de ofício em busca da efetiva tutela jurisdicional. O sistema convive 

com dois princípios antagônicos, quais sejam: o dispositivo e o inquisitivo. Enquanto o 

primeiro permite à parte a discricionariedade de certos atos; o segundo, permite ao juiz 

agir por conta própria. Nenhum princípio reina de forma absoluta, há preponderância 

ora de um, ora de outro, determinado pela natureza do interesse em tela.

Esse agir de ofício por parte do juiz não é nenhuma criação alternativa, pois 

há, na legislação, vários dispositivos que autorizam essa atuação. 

Exemplificativamente, podem-se apontar vários artigos do Código de Processo Civil, 

com previsão expressa para o juiz agir de ofício e fornecendo-lhe condições para 

conduzir o processo em busca de uma sentença de mérito.348

347 SILVA, O. A. B. da. Curso de processo civil: processo de conhecimento, vol. 1, São 
Paulo, 2000. pp. 63-64.

348 Vide, neste sentido, os seguintes artigos do Código de Processo Civil vigente: Art. 15. É 
defeso às partes e seus advogados empregar expressões injuriosas nos escritos apresentados no 
processo, cabendo ao juiz, de ofício ou a requerimento do ofendido mandar riscá-las; Art. 18. O juiz 
ou tribunal, de ofício ou a requerimento, condenará o litigante de má fé a pagar multa não excedente a 
1% (um por cento) sobre o valor da causa e a indenizar a parte contrária dos prejuízos que esta sofreu, 
mais os honorários advocatícios e todas as despesas que efetuou; Art. 19, Parágrafo 2o. Compete ao
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autor adiantar as despesas relativas a atos, cuja realização o juiz determinar de ofício ou a 
requerimento do Ministério Público; Art. 33. Cada parte pagará a remuneração do assistente técnico 
que houver indicado; a do perito será paga pela parte que houver requerido o exame, ou pelo autor, 
quando requerido por ambas as partes ou determinado de ofício pelo juiz; Art. 105. Havendo conexão 
ou continência, o juiz, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, pode ordenar a reunião de 
ações propostas em separado, a fim de que sejam decididas simultaneamente; Art. 113. A 
incompetência absoluta deve ser declarada de ofício e pode ser alegada, em qualquer tempo e grau de 
jurisdição, independentemente de exceção; Art. 120. Poderá o relator, de ofício, ou a requerimento de 
qualquer das partes, determinar, quando o conflito for positivo, seja sobrestado o processo, mas, neste 
caso, bem como no de conflito negativo, designará um dos juizes para resolver, em caráter provisório, 
as medidas urgentes; Art. 130. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as 
provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente 
protelatórias; Art. 131 .0  juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias 
constante dos autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos 
que lhe formaram o convencimento; Art. 133. Responderá por perdas e danos o juiz, quando: II -  
recusar, omitir ou retardar, sem justo motivo, providência que deva ordenar de ofício, ou a 
requerimento da parte; Art. 162. Os atos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e 
despachos. Parágrafo 3o - São despachos todos os demais atos do juiz praticados no processo de ofício 
ou a requerimento da parte, a cujo respeito a lei não estabelece outra forma; Art. 195. O advogado 
deve restituir os autos no prazo legal. Não o fazendo, mandará o juiz, de ofício, riscar o que neles 
houver escrito e desentranhar as alegações e documentos que apresentar; Art. 208. Executar-se-ão, de 
ofício, os atos requisitados por telegrama, radiograma ou telefone. A parte depositará, contudo, na 
secretaria do tribunal ou no cartório do juízo deprecante, a importância correspondente às despesas que 
serão feitas no juízo em que houver de praticar-se o ato; Art. 219, Parágrafo 5o - Não se tratando de 
direitos patrimoniais, o juiz poderá, de ofício, conhecer da prescrição e decretá-la de imediato; Art. 
242, Parágrafo 2o - havendo antecipação da audiência, o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 
mandará intimar pessoalmente os advogados para ciência da nova designação; Art. 245, Parágrafo 
Único. Não se aplica esta disposição às nulidades que o juiz deva decretar de ofício, nem prevalece a 
preclusão, provando a parte legítimo impedimento; Art. 253, Parágrafo Único - Havendo reconvenção 
ou intervenção de terceiro, o juiz, de ofício, mandará proceder à respectiva anotação pelo distribuidor; 
Art. 255. O juiz, de ofício ou a requerimento do interessado, corrigirá o erro ou a falta de distribuição, 
compensando-a; Art. 267. Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito: Parágrafo 3o - O juiz 
conhecerá de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não proferida a sentença de 
mérito, da matéria constante dos ns. IV, V e VI, todavia, o réu que a não alegar, na primeira 
oportunidade em que lhe caiba falar nos autos, responderá pelas custas de retardamento; Art. 273. O 
juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no 
pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e: 
Parágrafo 7o. Se o autor, a título de antecipação de tutela, requerer providência de natureza cautelar, 
poderá o juiz, quando presentes os respectivos pressupostos, deferir a medida cautelar em 
caráter incidental do processo ajuizado; Art. 277, Parágrafo 4o. O juiz, na audiência, decidirá de 
plano a impugnação ao valor da causa ou a controvérsia sobre a natureza da demanda, determinando 
se for o caso, a conversão do procedimento sumário em ordinário; Art. 301. Compete-lhe, porém, 
antes de discutir o mérito, alegar: Parágrafo 4o. Com exceção do compromisso arbitrai, o juiz 
conhecerá de ofício da matéria enumerada neste artigo; Art. 303. Depois da contestação, só é licito 
deduzir novas alegações quando: II -  competir ao juiz conhecer delas de ofício; Art. 330. O juiz 
conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença: inc. II - quando ocorrer a revelia (art. 319);
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Art. 342. O juiz pode, de ofício, em qualquer momento do processo, determinar o comparecimento 
pessoal das partes, a fim de interrogá-las sobre os fatos da causa; Art. 343. Quando o juiz não o 
determinar de ofício, compete a cada parte requerer o depoimento pessoal da outra, a fim de interrogá- 
la na audiência de instrução e julgamento; Art. 355. O juiz pode ordenar que a parte exiba documento 
ou coisa, que se ache em seu poder; Art. 382. O juiz pode, de ofício, ordenar à parte a exibir parcial 
dos livros e documentos, extraindo-se deles a suma que interessar ao litígio, bem como reproduções 
autenticadas; Art. 399. O juiz requisitará às repartições públicas em qualquer tempo ou grau de 
jurisdição: Parágrafo Único. Recebido os autos, o juiz mandará extrair, no prazo máximo e 
improrrogável de 30 (trinta) dias, certidões ou reproduções fotográficas das peças indicadas pelas 
partes ou de ofício; findo o prazo, devolverá os autos à repartição de origem; Art. 416. O juiz 
interrogará a testemunha sobre os fatos articulados, cabendo, primeiro a parte, que a arrolou, e depois 
à parte contrária, formular perguntas tendentes a esclarecer ou completar o depoimento; Art. 417, 
Parágrafo Único. O depoimento será passado para a versão datilográfica quando houver recurso da 
sentença, ou noutros casos, quando o juiz determinar, de ofício ou a requerimento da parte; Art. 418. O 
juiz pode ordenar, de ofício ou a requerimento da parte: inc. I - a inquirição de testemunha referidas 
nas declarações da parte ou das testemunhas; inc. II - a acareação de 2 (duas) ou mais testemunhas ou 
de alguma delas com a parte, quando, sobre fato determinado, que possa influir na decisão da causa, 
divergirem as suas declarações; Art. 426. Compete ao juiz: I -  indeferir quesitos impertinentes; II -  
formular os que entender necessários para o entendimento da causa; Art. 437. O juiz poderá 
determinar, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia, quando a matéria não 
lhe parecer suficientemente esclarecida; Art. 440. O juiz, de ofício ou a requerimento da parte, pode, 
em qualquer fase do processo, inspecionar pessoas ou coisas, a fim de se esclarecer sobre fato, que 
interesse à decisão da causa; Art. 447. Quando o litígio versar sobre direitos patrimoniais de caráter 
privado, o juiz, de ofício, determinará o comparecimento das partes ao início da audiência de instrução 
e julgamento; 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. Parágrafo 5o. Para a 
efetivação da tutela específica ou para a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz, de 
ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias, tais como a busca e apreensão, remoção 
de pessoas e coisas, desfazimento de obras, impedimento de atividade nociva, além de requisição de 
força policial. Parágrafo 6~ O juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, 
caso verifique que se tomou insuficiente ou excessiva; Art. 462. Se, depois da propositura da ação, 
algum fato constitutivo, modificativo, ou extintivo do direito influir no julgamento da lide, caberá ao 
juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a 
sentença; Art. 463. Ao publicar a sentença de mérito, o juiz cumpre e acaba o ofício jurisdicional, só 
podendo alterá-la: inc. I - para lhe corrigir, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidão materiais, 
ou lhe retificar erros de cálculo; Art. 476. Compete a qualquer juiz, ao dar o voto na turma, câmara, 
ou grupo de câmaras, solicitar o pronunciamento prévio do tribunal acerca da interpretação do direito 
quando; Art. 644. Na execução em que o credor pedir o cumprimento da obrigação de fazer ou de não 
fazer, determinada em título judicial, o juiz, se omissa a sentença, fixará multa por dia de atraso e a 
data a partir da qual ela será devida; Art. 805. A medida cautelar poderá ser substituída, de ofício ou a 
requerimento de qualquer das partes, pela prestação de caução ou outra garantia menos gravosa para o 
requerido, sempre que adequada e suficiente para evitar a lesão ou repará-la integralmente; Art. 885. O 
juiz poderá ordenar a apreensão de título não restituído ou sonegado pelo emitente, sacado ou 
aceitante; mas só decretará a prisão de quem o recebeu para firmar aceite ou efetuar pagamento se o 
portador provar, com justificação ou por documento, a entrega do título e a recusa da devolução; Art.
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989. O juiz determinará, de ofício, que se inicie o inventário, se nenhuma das pessoas mencionadas 
nos artigos antecedentes o requerer no prazo legal; Art. 1028. A partilha, ainda depois de passar em 
julgado a sentença (art. 1026), pode ser emendada nos mesmos autos do inventário, convindo todas as 
partes, quando tenha havido erro de fato na descrição dos bens; o juiz, de ofício ou a requerimento da 
parte, poderá, a qualquer tempo, corrigir-lhe as inexatidões materiais; Art. 1.107. Os interessados 
podem produzir as provas destinadas a demonstrar as suas alegações; mas ao juiz é licito investigar 
livremente os fatos e ordenar de ofício a realização de quaisquer provas; Art. 1.113. Nos casos 
expressos em lei e sempre que os bens depositados judicialmente forem de fácil deterioração, 
estiverem avariados ou exigirem grandes despesas para a sua guarda, o juiz, de ofício ou a 
requerimento do depositário ou de qualquer das partes, mandará aliená-los em leilão; Art. 1.129. O 
juiz, de ofício ou a requerimento de qualquer interessado, ordenará ao detentor de testamento que o 
exiba em juízo para os fins legais, se ele, após a morte do testador, não se tiver antecipado em fazê-lo. 
Vide, também, artigos da lei 4.717/65 - Ação Popular: Art. 15. Se, no curso da ação, ficar provado a 
infringência da lei penal, ou a prática de falta disciplinar a que a lei comine a pena de demissão ou a de 
rescisão do contrato de trabalho, o juiz, ex officio, determinará a remessa de cópia autenticada das 
peças necessárias às autoridades ou aos administradores a quem competir aplicar a sanção; No 
Estatuto da Criança e do Adolescente: Art. 47, Parágrafo 2o A autoridade judiciária, de ofício ou a 
requerimento do Ministério Público, poderá determinar a apresentação do texto pertinente à legislação 
estrangeira, acompanhado de prova da respectiva vigência; Art. 153. Se a medida judicial a ser 
adotada não corresponder a procedimentos previstos nesta ou em outra lei, a autoridade judicial poderá 
investigar os fatos e ordenar de ofício as providências necessárias, ouvindo o Ministério Público; Art. 
160. Sendo necessário, a autoridade judiciária requisitará de qualquer repartição ou órgão público a 
apresentação de documento que interesse à causa, de ofício ou a requerimento das partes ou do 
Ministério Público; Art. 162, Parágrafo Primeiro - A requerimento de qualquer das partes, do 
Ministério público, ou de ofício, a autoridade judiciária poderá determinar a realização de estudo 
social ou, se possível, de perícia por equipe interprofissional; Art. 167. A autoridade judiciária, de 
ofício ou a requerimento das partes ou do Ministério Público, determinará a realização de estudo social 
ou, se possível perícia por equipe interprofissional, decidindo sobre a concessão de guarda provisória, 
bem como, no caso de adoção, sobre o estágio de convivência; Art. 201. Compete ao Ministério 
Público: IV - promover, de ofício ou por solicitação dos interessados, a especialização e a inscrição de 
hipoteca legal e a prestação de contas dos tutores, curadores e quaisquer administradores de bens de 
crianças e adolescentes nas hipóteses do art. 98; Art. 204. A falta de intervenção do Ministério Público 
acarreta a nulidade do feito, que será declarado de ofício pelo juiz ou a requerimento de qualquer 
interessado; Art. 213. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, 
o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o 
resultado prático equivalente ao do adimplemento. Parágrafo primeiro - Sendo relevante o fundamento 
da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a 
tutela liminarmente ou após justificação prévia, citando o réu. Parágrafo segundo - 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 prazo razoável para o 
cumprimento do preceito. No Código de Defesa do Consumidor: Art. 84. Na ação que tenha por 
objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da 
obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do 
adimplemento. Parágrafo Quarto - O juiz poderá, na hipótese do Parágrafo 3o ou na sentença, impor 
multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a 
obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito.



Para se ter uma idéia do alcance e relevância desses dispositivos legais, basta 

lembrar que o artigo 130, do código de processo civil, incluído no rol acima, permite 

ao juiz que, de ofício, determine as provas necessárias à instrução do processo. Esse 

dispositivo demonstra a efetiva preocupação com o dever/poder que tem o Estado-juiz 

de prestar a tutela jurisdicional quando invocado pela parte ou interessado.

Neste contexto, então, é forçoso reconhecer que o princípio de demanda 

impede o juiz de iniciar a relação processual de ofício. No entanto, uma vez provocado 

pela ação da parte, passa a vigir uma gama de outros princípios que devem ser 

correlacionados para a real entrega da prestação jurisdicional.

A jurisdição, apesar de inerte, não pode repousar em berço esplêndido. 

Assim, a partir da provocação do interessado, tem o juiz em mãos, além do princípio 

do impulso oficial, vários dispositivos que o autorizam a agir de ofício, na busca da 

mais adequada decisão, como acima elencados.

Mesmo porque, nunca se pode olvidar que a prestação da tutela jurisdicional 

é dever do Estado. O processo e a ação são meios colocados à disposição das partes 

para cobrar daquele que deve prestá-la o adimplemento da sua obrigação. Por mais que 

se obedeça aos ritos procedimentais e princípios processuais, é mister compreender a 

dinâmica do direito -  material e processual -  de forma interdisciplinar e consciencioso 

de que o importante é a entrega da efetiva tutela jurídica por parte do Estado.

Por isso, não se pode jamais perder de vista que a ideologia liberal burguesa 

fundamentou toda a estrutura legal do Estado Moderno e sempre pautou-se por um juiz 

neutro, inerte, porque a ela era interessante. “O modelo do processo de cognição, 

impregnado pelo princípio de que o processo é ‘coisa das partes’, configura-se 

fundado inteiramente no princípio dispositivo. Trata-se do modelo liberal do processo 

civil, no qual a intervenção do juiz é reduzida a algo mínimo, sendo a gestão do
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processo entregue à iniciativa das partes.”349 

CAMPILONGO reporta com coragem e agudez, a necessária atuação do 

órgão judicial na busca de uma ideal tutela jurisdicional. Seu entendimento, pela 

pertinência, merece transcrição:
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O judiciário assume um papel absolutamente fundamental nesse momento. A interpretação 
reflexiva e a ênfase nas fórmulas de auto-regulação social contribuem para a consolidação 
das crenças pessimistas sobre a irreversibilidade da crise da lei e a impossibilidade de 
garantia judicial à implementação das políticas sociais. A tendência dos sistemas jurídicos 
contemporâneos é a de criar novas técnicas de garantia de efetividade a sempre novos 
direitos vitais. Por isso, com propriedade, já se assinalou que ‘o progresso da democracia 
mede-se precisamente pela expansão dos direitos e pela sua afirmação em juízo’. A 
multiplicação de sub-sistemas jurídicos diferenciados e que rejeitam a intervenção do 
direito estatal traz consigo uma perigosa arma de invalidação do direito por meio de 
ameaças privadas. A universalização dos direitos sociais é trocada pelo favorecimento de 
setores sociais específicos. ‘Se a ordem jurídica aspirar a supressão de seus vazios de 
eficácia, longe do caminho da regulação auto-referencial, poderá encontrar no resgate da 
moral jurídica um importante critério objetivo de redistribuição de direito e de Justiça 
social’. A magistratura ocupa uma posição singular nessa nova engenharia institucional. 
Além de suas funções usuais, cabe ao Judiciário controlar a constitucionalidade e o caráter 
democrático das regulações sociais. Mais ainda: o juiz passa a integrar o circuito de 
negociação política. Garantir as políticas públicas, impedir o desvirtuamento privatista das 
ações estatais, enfrentar o processo de desinstitucioniazação dos conflitos -  apenas para 
arrolar algumas hipóteses de trabalho -  significa atribuir ao magistrado uma função ativa 
no processo de afirmação da cidadania e da justiça substantiva. Aplicar o direito tende a 
configurar-se, assim, apenas um resíduo da atividade judiciária, agora também combinada 
com a escolha de valores e aplicação de modelos de justiça. Assim, o juiz não aparece mais 
como ‘o responsável pela tutela dos direitos e das situações subjetivas, mas também como 
um dos titulares da distribuição de recurso e da construção de equilíbrios entre interesses

349 CASTELO, J. P. Tutela antecipada: na teoria geral do processo. São Paulo, 1999. p. 
35. Na mesma página, continua o processualista. “O processo liberal não nasce do direito comum 
feudal, onde existiam outras razões da hegemonia das partes. Nasce a partir das codificações que 
libertam o modelo dispositivo dos formalismos e das complicações que bloqueavam o funcionamento 
do processo de direito comum feudal; portanto, aquele será mais ágil, simples e eficaz que este. Isto 
porque um processo dispositivo lento e ineficiente não podia ser funcional aos interesses da burguesia 
revolucionária.”
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supra-individuais.350

De todos os sujeitos envolvidos nessa tarefa, o juiz, por ter o dever aliado ao 

poder, precisa ser capaz de avaliar as várias situações levadas a juízo para proceder 

com dinamismo capaz de cumprir o labor de que está incumbido. Afinal,

Por isso e sobretudo porque ao juiz modemo não é dado assumir posturas de espectador; 
legitimam-se e impõem-se as iniciativas ex-officio destinadas a preparar os bons resultados 
do exercício da jurisdição, mediante a conservação de bens e provas e antecipação de 
decisões com vista a preservar os valores humanos que em juízo se controvertem. Tal é o 
ativismo judicial, que se contrapõe ao ad-versary system dos norte-americanos e vem 
sendo objeto de recomendação nos congressos internacionais de direito processual.351

Neste sentido, respeitado o princípio de demanda, deve o juiz agir durante 

todo o tempo da relação processual em busca da solução de mérito para a causa posta 

sob seu exame. Dessarte, não é porque a parte dispôs de uma determinada produção de 

prova que o juiz estará impedido de realizá-la. O princípio dispositivo, conforme 

demonstrado pela própria legislação processual, jamais será óbice para isso.352

350 CAMPILONGO, C. F. Os desafios do judiciário: um enquadramento teórico. In: 
FARIA, J. E. (Org.). Direitos humanos, direitos sociais e justiça. São Paulo, 2002. pp. 48-49. 
Perde sua inércia com a provocação da parte e, a partir deste momento, é dever do Estado-juiz a tutela 
jurídica pleiteada.

351 DINAMARCO, C. R. Fundamentos do processo civil moderno, vol. II, São Paulo, 
2001. p. 888. Apesar do professor DINAMARCO ser comedido quanto ao tema da antecipação da 
tutela de ofício, não se vislumbra a possibilidade de dar ao juiz um papel de ativista, sem, contudo, 
permitir a sua atuação de ofício.

352 “No direito brasileiro, pode-se dizer que ainda vigora o princípio dispositivo, como 
regra fundamental, ou como simples princípio diretivo, sujeito, porém, a severas limitações previstas 
pelo legislador em inúmeros dispositivos legais que o abrandam consideravelmente, outorgando ao



A tutela antecipada é deferida no curso de um processo, o que por si já 

demonstra que houve obediência ao princípio de demanda. Acrescido a isso, tem-se o 

milenar princípio “í/a mihi factum, dabo tibi jus”.353 Ora! O juiz só vai deferir a tutela 

se os fatos narrados permitirem-lhe uma análise positiva. Diante disso, caso perceba 

que o caso que lhe foi apresentado necessita da antecipação da tutela para proteção do 

próprio direito material da parte, ele deverá agir.

Não há, neste caso, ofensa à imparcialidade354 e muito menos ao princípio de 

demanda. O juiz, simplesmente adiantará a medida que tomaria só no final do processo 

com a sentença de mérito. E o faz por duas razões: ou porque o tempo tomaria, no 

futuro, a medida ineficaz, ou porque a “defesa” apresentada é meramente protelatória e 

o juiz não pode permitir chicanas processuais, pois sob ele recai a condução do 

processo e o dever de entregar a tutela jurisdicional.
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juiz uma apreciável faculdade de iniciativa probatória o que, aliás, (...) apenas demonstra que o 
princípio dispositivo, tal como a doutrina o descreve, jamais foi observado historicamente como uma 
norma absoluta.” SILVA, O. A. B. da; GOMES, F. L. op cit. p. 47. Enfatiza o processualista na 
página seguinte: “Tal princípio, porém, é afastado em inúmeras hipóteses nas quais o Juiz não fica na 
dependência da iniciativa das partes na investigação dos fatos da causa.” p. 48. CINTRA, 
GRINOVER e DINAMARCO asseveram, no mesmo sentido: “O princípio é de inegável sentido 
liberal, porque a cada um dos sujeitos envolvidos no conflito sub judice é que deve caber o primeiro e 
mais relevante juízo sobre a conveniência ou incoveniência de demonstrar a veracidade dos fatos 
alegados. Acrescer excessivamente os poderes do juiz significaria, em última análise, atenuar a 
distinção entre processo dispositivo e processo inquisitivo. Todavia, diante da colocação publicista do 
processo, não é mais possível manter o juiz como mero espectador da batalha judicial. (...) Assim, a 
partir do último quartel do século XIX, os poderes do juiz foram paulatinamente aumentados: 
passando de espectador inerte à posição ativa, coube-lhe não só impulsionar o andamento da causa, 
mas também determinar provas, conhecer ex officio de circunstâncias que até então dependiam da 
alegação das partes, dialogar com elas, reprimir-lhes eventuais condutas irregulares etc.” CINTRA, A. 
C. de A.; GRINOVER, A. P.; DINAMARCO, C. R. op. cit. p. 64.

353 No vernáculo: Dá-me o fato, dar-te-ei o direito a se aplicar.

354 “Não obstante a característica tenha servido a essas especulações doutrinárias, não se 
pode negar o anacronismo da posição supra. E que, hodiemamente, não se supera a perplexidade da 
constatação de que as demais funções do Estado são engendradas ex officio e a jurisdição demanda a 
provocação. O Estado moderno não mais se concilia com essa postura, tanto mais que isenção e 
imparcialidade não representam irresponsabilidade.” FUX, L. Tutela de segurança e tutela de 
evidência: fundamentos da tutela antecipada. São Paulo, 1996. p. 74.



Tem mais! Além da narração dos fatos, é cediço que toda ação deverá conter 

pedido. Assim, por mais que não se tenha o pedido especificado da tutela antecipada, 

no contexto, ele estará presente, mesmo porque, é inconcebível alguém movimentar a 

máquina judiciária sem a pretensão de ter imediatamente o seu direito realizado.

Quando um cidadão vai a juízo, ele não quer efeitos processuais (sentença 

declaratória/condenatória como “direito” a exercer outra ação, no caso a executiva), 

mas sim, os efeitos materiais, ou seja, o bem da vida perseguido e o mais rapidamente 

possível. Disso é possível concluir, sem hesitações, que toda ação (de direito 

processual) já contém implicitamente o pedido de deferimento para o conseqüente 

gozo do bem da vida almejado pela ação (de direito material).355
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355 O processo civil tem se mostrado extremamente formal e, por via oblíqua, inviabilizador 
do direito material. Neste ponto, o processo trabalhista está muito à frente, pois além do juiz poder 
iniciar de ofício a execução, (Art. 878 -  A execução poderá ser promovida por qualquer interessado, 
ou ex officio, pelo próprio juiz ou presidente ou tribunal competente; Art. 856 -  A instância será 
instaurada mediante representação escrita ao presidente do Tribunal. Poderá ser também por iniciativa 
do presidente, ou, ainda, a requerimento da Procuradoria da Justiça do Trabalho, sempre que ocorrer 
suspensão do Trabalho). A CLT também não exige pedido expresso de notificação, equivalente à 
citação do cpc. Parece óbvio que quem vai a juízo e relata com detalhes os fatos quer, no mínimo, a 
citação da outra parte e a conseqüente procedência do pedido. Mas o código não se contenta com o 
“natural”, ele quer mais, exige o pedido expresso da citação e da procedência do pedido, sob pena de 
indeferimento da petição inicial! “Entretanto não se pode olvidar o reclamo da lógica jurídica de que a 
questão de forma não pode infirmar a questão de fundo, tanto mais que é essa que desafia o exercício 
da jurisdição. Não há a menor dúvida sobre a possibilidade de ingerência sponte própria do Judiciário 
com relação às medidas de segurança ex officio no curso do processo.” FUX, L. Tutela de 
segurança e tutela da evidência: fundamentos da tutela antecipada. São Paulo, 1996. p. 75-76. 
“Deve-se entender, no entanto, que o autor ao propor ação em face de outrem quer obter dele, 
mediante a força coercitiva do Estado, a satisfação de seu direito, mas somente poderá atingir seu 
intento se esse alguém for cientificado da ação e se, nos termos do direito constitucional do cidadão 
(princípio da ampla defesa), tiver tido a oportunidade de exercício do amplo direito de resposta. 
Assim, o requisito possui mais uma tradição histórica do que se constitui uma obrigação essencial do 
autor, já que tal providência deverá ser tomada ainda que o requerimento não tenha sido formulado 
expressamente pelo autor. O contrário é privilegiar a forma em prejuízo da lógica do razoável 
[sem grifo no original].” MAIOR, J. L. S. Petição inicial: no processo civil, no processo do trabalho. 
São Paulo, 1996. pp. 144-145. “Experiências interessantes têm sido observadas, no estrangeiro e 
mesmo entre nós. Uma delas se descortina no processo trabalhista, disciplinado por uma sistemática 
mais flexível e impregnado de objetividade.” TEIXEIRA, S. de F. O aprimoramento do processo 
civil como pressuposto de uma justiça melhor. AJURIS, ano XX, n. 57, Porto Alegre, mar. 1993. p. 
72.



rE necessária uma coesão no raciocínio para, além de evitar contradições, 

alcançar uma efetiva prestação jurisdicional. Há processualistas que negam, por 

exemplo, radicalmente a possibilidade de o juiz conceder de ofício a tutela antecipada, 

mas, sem maiores explicações, admitem a sua revogação inquisitoriamente.

LEYSER356 não escapa a essa crítica. Segundo seu entendimento, o juiz está 

impedido de antecipar a tutela de ofício, contudo poderá revogá-la. Não se pode 

olvidar que se o deferimento da medida pressupõe “perda” no patrimônio da parte, a 

sua revogação, igualmente, indica sucumbência para quem dela se beneficiava.

A processualista esquece por completo do princípio da igualdade, paridade 

de armas. Além disso, fundamenta que a revogação da tutela de ofício ocorre “pelo 

mero exercício do poder de dirigir o processo”. Significa, então, para ela, que o juiz só 

dirige o processo para uma parte e, ao que parece, para o réu, pois é cediço que na 

maioria dos casos quem necessita dessa medida é o autor.

Sua conclusão exarada no texto é mais uma contradição. Diz ela: “Em última 

análise, a tutela antecipada constitui instrumento para a efetividade do acesso à justiça, 

de modo a evitar demoras injustas impostas ao demandante.”357 Contudo, de acordo 

com o seu raciocínio, se não houver pedido expresso, detalhado, o juiz deverá ficar 

inerte e permitir a demora injusta!

Quem, como no presente estudo, advoga em favor da realização do direito 

material pelo processo, não pode negar essa imprescindível atuação do juiz. Não se
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356 “O juiz somente poderá conceder a tutela antecipatória diante de pedido expresso, 
sendo-lhe vedado examiná-la ex ofjicio, diante do princípio dispositivo.” Na seqüência, arremata: “A 
revogação pode ser decretada de ofício pelo juiz, pelo mero exercício do poder de dirigir o processo.” 
LEYSER, M. F. V. R. A tutela antecipada. Revista Literária de Direito, ano IV, n. 19, São Paulo, 
set.-out. 1997. pp. 15-16.

357 Idem, ibidem. p. 16.



pode levantar braços a favor da efetividade do processo e, ao mesmo tempo, negá-la. 

DINAMARCO é, neste ponto, desanimador, pois suas obras, principalmente 

Instrumentalidade do processo e Fundamentos do processo civil moderno, são 

recheadas de citações enfáticas pela busca efetiva do direito pleiteado, contudo, nega 

esse processualista, a antecipação da tutela de ofício.

“O art. 273 condiciona a concessão de tutela antecipada à iniciativa de parte, 

o que é inerente ao sistema de tutela jurisdicional (arts. 2°., 262) e corresponde à idéia 

de que o titular da pretensão insatisfeita é o melhor juiz da conveniência e 

oportunidade de postular meios para a satisfação (princípio da demanda).”358 É esse o 

entendimento do processualista paulista que contraria toda a sua excelente teoria sobre 

o escopo social do processo.

Justamente ele, pelas obras que tem, não poderia se esquecer que, em vários 

momentos, o juiz é chamado a agir, para evitar que a parte mais fraca na relação 

processual saia prejudicada. O mesmo artigo 262 citado pelo autor, dá suporte para o 

juiz agir em busca do resultado que se espera do processo, pois segundo esse 

dispositivo, se o processo civil começa por iniciativa da parte, é certo, também, que ele 

se desenvolve por impulso oficial. São inúmeras as hipóteses que requerem uma 

participação efetiva do magistrado.

Nestes tempos de preocupação publicística e social do direito em geral e do processo em
particular, o princípio da ação está a desafiar o processualista moderno. Não se pode
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358 DINAMARCO, C. R. A reforma do código de processo civil. São Paulo, 2001. p. 
149-150. Em outra obra, inclusive já citado alhures neste trabalho, o mesmo autor assevera: “Por isso 
e sobretudo porque ao juiz modemo não é dado assumir posturas de espectador, legitimam-se e 
impõem-se as iniciativas ex-officio destinadas a preparar os bons resultados do exercício da jurisdição, 
mediante a conservação de bens e provas e antecipação de decisões com vista a preservar os valores 
humanos que em juízo se controvertem. Tão é o ativismo judicial que se contrapõe ao ad-versary 
system dos norte-americanos e vem sendo objeto de recomendação nos congressos internacionais de 
direito processual.” Fundamentos do processo civil moderno, vol. II, São Paulo, 2001. p. 888.
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esquecer que o pobre, por exemplo, desconhece seus direitos. Quando os intui, muitas 
vezes têm dificuldades de expressá-los. Assim, conseguir ter acesso ao Judiciário cível já é, 
para o pobre, uma grande conquista. Contudo, infelizmente, acabam representados por 
advogados pouco preparados ou ainda em preparação. Assim, seja por defeito de forma ou 
por desconhecimento do fundo, muitas vezes o verdadeiro direito do pobre só vai ao longo 
do processo. E é claro, não raro estará fora do pedido inicial. Nesses casos, o jurista está 
desafiado a informalizar de tal modo o processo e amenizar o princípio a ponto de, iniciada 
a demanda, seja viabilizado chegar-se com sucesso ao atendimento do real bem da vida 
pretendido pelas partes, independentemente dos limites do pedido.359

BEDAQUE, por conta do seu entendimento, segundo o qual não há diferença 

entre tutela cautelar e antecipada, e sabedor de que aquela pode ser deferida de ofício 

(art. 798), acaba por não emitir uma opinião esclarecedora. Mas permite, pelo seu 

relato, concluir negativamente. “Seria admissível a antecipação da tutela de ofício? A 

resposta genérica é negativa.”360

Estranhamente, a maioria dos processualistas que clamam pela efetividade 

do processo, entendida como a real realização do direito material,361 são acanhados 

quando o tema é o deferimento de ofício da tutela antecipada.

359 PORTANOVA, R. Princípios do processo civil. Porto Alegre, 2001. p. 118. O art. 
125 do código de processo civil é mais um suporte para o juiz atuar no processo em busca de um 
resultado justo, principalmente seus incisos II e III. Não há medida mais apropriada do que a tutela 
antecipada para o juiz “zelar pela rápida solução do litígio”. Art. 125. O juiz dirigirá o processo 
conforme as disposições deste Código, competindo-lhe: I -  assegurar às partes igualdade de 
tratamento; II -  velar pela rápida solução do litígio; III -  prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à 
dignidade da justiça; IV -  tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes.

360 BEDAQUE, J. R. dos S. Tutela cautelar e tutela antecipada: tutelas sumárias e de 
urgência (tentativa de sistematização). São Paulo, 2001. p. 371.

361 “Como é sabido, a doutrina processual contemporânea tomou consciência de que o 
processo não pode ser pensado à distância do direito material. Nessa linha a doutrina fala em 
efetividade do processo e em tutela jurisdicional dos direitos, sempre preocupada com um processo 
que seja capaz de dar ao autor o resultado que o próprio direito material lhe outorga.” MARINONI, L. 
G. Tutela específica: (arts. 461, CPC e 84, CDC). São Paulo, 2000. p. 57.



No entanto, interpretação do próprio sistema jurídico inclina para o 

deferimento de ofício da medida antecipada. A lei n° 1.533, de 31.12.1951, que 

disciplina o mandado de segurança, precisamente no artigo 7o, inciso II, dá ao juiz, 

poder para conceder a liminar de ofício. “A liminar deve ser concedida ex officio, se 

presentes os pressupostos para tanto.”362

Por questão de coerência, deve-se pautar da mesma forma no código de 

processo civil em relação à tutela antecipada. Se no mandado de segurança existe o 

direito líquido e certo, há no código prova inequívoca agregada a vários outros 

pressupostos, inclusive, a mesma urgência requisitada no remédio constitucional.

A redação do artigo 461 é mais um fator que autoriza invocar o diploma 

processual civil em favor do deferimento de ofício da tutela antecipada. Assim, para 

aqueles que só admitem atuação do juiz quando expressa em lei, (como se fosse um 

funcionário público), basta a leitura do caput do artigo 461 para perceber que não há a 

expressão “a requerimento da parte” constante no 273.

Neste dispositivo, há ainda, autorização nos parágrafos 4o e 5o, para o juiz 

agir de ofício. Conjuminando, então, os dois artigos é perfeitamente viável defender a 

mesma atuação no artigo 273.

Não obstante a legislação oferecer subsídios para o deferimento da tutela de 

ofício, poderão ocorrer várias situações na vida prática que a inação do juiz culminará 

na total inefetividade da prestação jurisdicional. Além do despreparo de alguns 

profissionais, das hipóteses que a lei permite ir ao judiciário sem a presença de um
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362 NERY JÚNIOR, N.; NERY, R. M. de A. Código de processo civil comentado e 
legislação processual civil extravagante em vigor. São Paulo, 2001. p. 2.376. O mesmo autor, na 
mesma obra, ao comentar o art. 273, preleciona na página 731: “É vedado ao juiz conceder ex officio a 
antecipação da tutela, como decorre do texto expresso do CPC 273 caput. Somente diante de pedido 
expresso do autor é que pode o juiz conceder a medida.”



advogado, poderá ocorrer, e chega até ser comum, que o juiz, ao analisar o caso 

concreto, vislumbre a necessidade de antecipar a tutela como única forma de atender 

ao direito material reclamado.

Daí ser incompreensível ao juiz moderno permitir um “darwenismo jurídico” 

com nítida vantagem para o mais forte, mais astuto. PUOLI, na defesa de uma maior 

atuação de ofício do juiz, afasta, com percusciência, a alegação frágil de que o artigo 

128 do CPC (princípio da congruência) impidiria tal atitude.

Ocorre que, na linha do que vem acima afirmado, este tipo de mitigação é ainda 
insuficiente. É que aqui parece haver mais um ponto em que a correta assimilação do 
conteúdo da norma processual está a exigir uma aproximação desta com o conteúdo do 
direito material alegado. Tudo isso por que se entende ser esta mais uma hipótese em que o 
grau de insisponibilidade do direito material alegado ou o eventual desequilíbrio de forças 
entre as partes, pode resultar na necessidade de que eventuais deficiências de formulação 
das pretensões das partes, decorrentes de limitações destas ou de seus advogados, sejam 
mitigadas por uma postura mais ativa do juiz no conhecimento de determinadas questões 
insdispensáveis para a melhora da qualidade da tutela jurisdicional a ser concedida. Assim, 
a própria legitimação dessa atividade, relativamente mais livre, decorrerá do fato de haver 
maiores possibilidades do processo servir de efetiva via de acesso à ordem jurídica justa, 
na medida em que o juiz terá maior atenção para com as características da relação de 
direito material e, dependendo das circunstâncias, ser-lhe-á facultada uma interpretação 
menos rígida da regra legal em comento. E, para compreender a razão desta afirmativa, é 
indispensável considerar que numa sociedade de cunho individualista (ou liberal) a 
quantidade de direitos considerados disponíveis é bem maior do que a de direitos 
indisponíveis. Era o que acontecia nos ordenamentos do século passado, onde, em vista do 
ideário da época, o teor do art. 128 justificava-se plenamente. Ocorre que o século 20, em 
decorrência dos fundamentos econômicos antes descritos, foi marcado por uma crescente 
pressão social que levou os ordenamentos jurídicos a proclamarem como indispensáveis 
uma série muito maior de direitos necessários para que a vida humana fosse desenvolvida 
com o mínimo de dignidade. Esses Direitos, conseqüentemente, passaram a engrossar a 
categoria dos direitos indisponíveis.363

Imaginem um autor com idade bastante avançada e que pleiteia em juízo

363 PUOLI, J. C. B. op. cit. p. 32.



aposentadoria rural. A demora do processo, com reexame necessário e tantos outros 

entraves, iria, com certeza, aposentá-lo da vida e não do trabalho. Neste caso e, em 

tantos outros, como cirurgia urgente etc., é mais do que condizente com a prestação 

jurisdicional devida ao cidadão, a antecipação de oficio da tutela.

“Justifica-se a antecipação de tutela pelo princípio da necessidade, a partir 

da constatação de que sem ela a espera pela sentença de mérito importaria denegação 

de justiça, já que a efetividade da prestação jurisdicional restaria gravemente 

comprometida. Reconhece-se, assim, a existência de casos em que a tutela somente 

servirá ao demandante se deferida de imediato.”364

Se esse é o escopo da tutela antecipada e se é dada ao juiz uma maior 

participação no processo, como incumbência do Estado em prestar a tutela jurídica a 

quem mereça, não há dúvida de que a antecipação de oficio da medida prevista no 

artigo 273 do código, resta imprescindível a luz do caso prático.

A antecipação de oficio poderá ocorrer em ambos os incisos previstos no 

artigo 273. Ou seja, tanto na tutela de urgência, como na de aparência ou evidência. 

Essa classificação da medida antecipada em tutela de urgência e de evidência é muito 

apropriada. Enquanto aquela prima pela efetividade do direito material, esta protege a 

eficiência do processo.365 Sendo assim, o juiz, ao perceber que o réu está utilizando-se
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364 THEODORO JÚNIOR, H. O processo civil brasileiro no limiar do novo século. Rio
de Janeiro, 2002. p. 81.

365 “Na tutela jurisdicional de evidência não se está lidando com perigo decorrente da 
própria natureza da situação material objeto do processo, mas sim evitando-se o alto custo do 
procedimento do processo de cognição plena quando presente o direito evidente constatado em face do 
abuso do direito de defesa ou pelo propósito meramente protelatório do réu.” CASTELO, J. P. 
Tutela antecipada: na teoria geral do processo, vol. I, São Paulo, 1999. p. 60. Esclarece o 
processualista, seguindo seu raciocínio: “Eficiência no sentido de funcionar bem sem desperdício. 
Efetividade no sentido de se alcançar a satisfação da pretensão especifica, de se evitar o dano 
irreparável ao direito. Com a efetividade se alcançam os resultados desejados. Com a eficiência se 
evitam os desperdícios. Podem-se conjugar as duas técnicas da tutela de urgência (efetividade -



do processo para fins escusos, protelatórios, deve antecipar a tutela como forma de 

penalizá-lo e impedir que o processo seja um instrumento a serviço única e 

exclusivamente do Réu/devedor.

Contestação apresentada com fins claramente procrastinatórios, o juiz, 

mesmo sem o requerimento do autor, poderá, igualmente, conceder a antecipação da 

tutela como forma de coibir essa defesa desleal e imoral.

Para concluir, tem-se que a própria legislação oferece condições para o 

deferimento de ofício da tutela antecipada. A conjugação apropriada dos princípios 

demonstra não apresentar óbice. Não há, como visto, ofensa nem ao princípio de 

demanda e muito menos ao dispositivo, mesmo porque, nenhum princípio reina de 

forma absoluta, intransigente.366 Assim, ao princípio dispositivo, contrapõe-se o 

inquisitivo que permite ao juiz tomar algumas decisões, mesmo contrárias àquele.

É possível, ainda, objetar com a alegação de que o autor poderá não aceitar a 

antecipação da tutela por entender que não a requereu. No entanto, se ele assim agir, o 

juiz estará autorizado a extinguir o processo sem julgamento do mérito, por flagrante 

ausência de interesse processual. Afinal, o judiciário não é órgão consultivo e deve ser 

utilizado somente por quem dele realmente necessite.

A responsabilidade pela revogação da medida também não é obstáculo. É 

inolvidável que a parte poderá responder pelos prejuízos que, por ventura, a medida 

tenha causado a outra. No entanto, quem vai a juízo é sabedor de que a prestação da

obtenção dos resultados desejados) e da tutela de evidência (eficiência -  com o menor custo e sem 
desperdícios) quando ocorra uma situação de urgência e dano irreparável do direito que se mostra 
evidente, v.g. nas liminares do mandado de segurança.”

366 “Mais do que nunca é necessária a compreensão do leitor no sentido de reconhecer que 
os princípios não são absolutamente autônomos, nem têm limites absolutamente rígidos. Muitas vezes 
os significados se interpenetram, formando uma zona gris que toma difícil dizer onde termina um e 
começa outro. Pode ser, inclusive, que um seja conseqüência de outro.” PORTANOVA, R. 
Princípios do processo civil. Porto Alegre, 2001. p. 69.
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tutela jurisdicional poderá ser prestada em favor de um ou de outro litigante. A 

reconvenção é exemplo típico dessa hipótese.

Além do mais, a medida cautelar que, igualmente, pode ser deferida de 

ofício, se revogada, poderá, também, causar prejuízos e a responsabilidade objetiva é 

expressa no artigo 811 do código de processo civil. Por esses motivos, entende-se que 

a possibilidade de revogação da tutela antecipada não pode impedir o juiz de antecipá- 

la de ofício, caso entenda necessário.

“A questão da eficiência da tutela jurisdicional, ao lado da efetividade, é 

tema central não só do direito processual, visto pelo seu ângulo interno e externo, 

como de toda discussão sobre o sistema jurídico, posto que afeta todas as relações 

desenvolvidas na sociedade, produzindo comportamentos e resultados incompatíveis 

com o normal funcionamento de Estado de Direito.”367

Por ser dever do Estado-juiz entregar a prestação da tutela jurisdicional de 

forma efetiva e eficiente, e pelo entendimento de que a verdadeira prestação da tutela 

tenha de enfrentar essas e tantas outras questões de forma corajosa e compromissada 

com um atuar que vise, acima de tudo, o interesse do cidadão enquanto credor da 

proteção jurídica prometida pelo legislador constitucional e infraconstitucional, 

ressalta-se, de forma irrestrita, a necessidade de se admitir a possibilidade do 

magistrado conceder medida antecipada de ofício, cautelar ou satisfativa.

Admitir, como o faz a grande maioria dos processualistas, a 

inadmissibilidade da concessão de ofício da tutela antecipada pelo juiz, equivale 

obrigá-lo a assistir uma ausência de proteção jurídica (no plano da efetividade ou da 

eficiência do sistema jurídico) como um expectador que só encanta ou se desencanta

2 2 2

367 CASTELO, J. P. Tutela antecipada: na teoria geral do processo, vol. I, São Paulo, 
1999. p. 61.



com o espetáculo, mas não arreda da platéia. E, consagrar em pleno terceiro milênio, o 

vetusto brocardo latino quod non est in actis (partium), non est in mundo368 e, como é 

sabido, outros de igual porte deficitário para o direito, os seguem: ne procedat iudex ex 

officio369; nulla executio, sinne titulo370 etc., como “consagração” do juiz sem poder.

Deve-se compreender que “... A norma é apenas um dos aspectos do 

fenômeno jurídico. Este deverá ser examinado em sua contextualidade, para que o 

profissional tenha consciência da validade do sistema jurídico na solução dos conflitos. 

Além de imbuir-se da convicção de poder transformar a sociedade em fecundo 

canteiro de justiça.”371

E oportuno registrar que a Lei 10.444, de 7 da maio de 2002, com período de 

vacacio legis de três meses, modificou alguns artigos do código de processo civil e, 

dentre eles, o 273 que disciplina a tutela antecipada.

O vezo incutido na doutrina e no judiciário de, mesmo diante de uma 

situação que se apresenta clara, cuja decisão pautada em bom senso bastaria, de exigir 

uma legislação para, só então, decidir-se daquela forma, conduz a reformas e mais 

reformas que contribuem sensivelmente para a inflação legislativa.
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368 No vernáculo: Aquilo que não se exterioriza em um ato, é abstrato, não sendo, portanto, 
deste mundo.

369 O juiz não pode se movimentar sem que as partes o provoquem.

370 Não existe execução sem um título executivo.

371 NALINI, J. R. O futuro das profissões jurídicas. São Paulo, 1998. p. 84. “A 
doutrina processual de ponta, nos últimos tempos, tem dirigido os seus estudos para aspectos mais 
relevantes que o simples conhecimento do processo como técnica de produção de atos e de 
julgamento, até mesmo porque, segundo conhecida lição de Hauriou, ‘reduzir o Direito a uma técnica 
é rebaixá-lo’. Se o contato do processualista com a lei, como dos juristas em geral, deve caracterizar-se 
inicialmente pela exegese e, em seguida, pela compreensão do sistema, seu terceiro momento há de 
caracterizar-se por uma postura crítica, de confronto com a realidade social.” TEDCEIRA, S. de F. O 
aprimoramento do processo civil como pressuposto de uma justiça melhor. AJURIS, ano XX, n. 57, 
Porto Alegre, mar. 1993. p. 76.



Como bem aponta AARNIO, “Cuanto más rápido es el cambio, tanta mayor 

es la flexibilidad que se requiere dei sistema jurídico. Esta responsabilidad pesa sobre 

quienes tienen a su cargo la adaptación de la ley a las nuevas circunstancias y sobre la 

ciência dei derecho, que aclara los contenidos dei sistema jurídico.”372

A parcimoniosa cultura interpretativa, responsável pela procura de uma lei373 

que seja sempre clara e suficientemente capaz de resolver os problemas possíveis e 

imagináveis com o simples raciocínio da subsunção, é mais uma vez, responsável pelo 

aumento do número de leis e reformas processuais existentes no mundo jurídico 

nacional.374

FIGUEIRA JÚNIOR afirma que “A busca da ‘decisão justa’ há de ser 

norteada pela norma jurídica ao caso concreto, sem descurar o julgador, contudo, de
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372 AARNIO, A. Lo racional como razonable: un tratado sobre la justificación jurídica. 
Madrid, 1991. p. 32-33. O autor demonstra com percuciência, a necessidade de empregar à lei uma 
interpretação que o caso concreto exige. Em mais esta passagem, às folhas 32, evidencia-se essa sua 
idéia. “No es posible lograr que el sistema jurídico sea tan perfecto que permita de inmediato obtener 
una respuesta para cualquer problema con el que uno se ve confrontado. La vida es demasiado rica y 
los seres humanos demasiado veleidoso como para que sea posible captar con las palabras de la ley 
todos los conflictos de nuestra vida humana. Sin embargo, la historia dei derecho conoce teorias que 
sonãban con leyes perfectas. Este tipo de fantasias se dio en la Francia napoleónica. Cuando Napoleón 
se enteró de la primeira interpretación de su Code, exclamo: ‘ jMi Código está perdido!’. Estos suenos 
se esfumaron muy pronto y basta los juristas más idealistas se vieron obligados a admitir las 
deficiências de las regias y regulaciones escritas. Hoy en dia nadie niega este hecho.”

373 “A evolução é suficientemente rápida para que, nos assuntos tradicionais da common 
law, o legislador seja muito raramente solicitado a intervir.” DAVID, R. Os grandes sistemas do 
direito contemporâneo. São Paulo, 1993. p. 353.

374 Assiste-se, no momento, a uma reforma da reforma, pois se está reformando as recentes 
alterações introduzidas no código de processo civil. “Tanto é que os Anteprojetos voltados ao 
prosseguimento de modificações do Código de Processo Civil trazem à baila diversas inovações, e, por 
outro lado, concomitantemente, assumem o papel realizador de sua própria ‘contra-reforma’, tendo-se 
em conta que modificar-se-ão dispositivos criados em 1994, enquanto outros serão expurgados, 
complementados ou melhor sistematizados.” FIGUEIRA JÚNIOR, J. D. Comentários ao código de 
processo civil: do processo de conhecimento -  arts. 270 a 281. vol. 4, tomo I, São Paulo, 2001. pp. 
158-159.



sua capacidade criativa e talvez mesmo inventiva.”375 Neste diapasão, vislumbra-se a 

possibilidade/necessidade do juiz, tendo em vista o caso concreto, de antecipar a 

tutela.

Talvez agora, esteja sepultado de vez entendimento segundo o qual estaria o 

juiz impedido de agir de ofício para alcançar esse desiderato. Afirma-se isso porque a 

sobredita lei acrescenta um parágrafo T  no artigo 273, com permissão para o juiz 

utilizar o princípio da fungibilidade entre as medidas antecipada e cautelar.376

A redação do respectivo parágrafo, no entanto, poderá dar asas à 

interpretação de que estaria permitida a fungibilidade, somente da medida antecipada 

em cautelar, vedado o inverso. Roga-se aos céus, para que esse pensamento sequer 

venha a lume, porque se houver encaminhamento da doutrina nesse sentido, a reforma 

produzirá efeito contrário, pois inviabilizará ainda mais o necessário instituto da tutela 

antecipada.

É determinante, também, neste ponto, o fato inegável de que no artigo 461, a 

atuação de ofício por parte do juiz é algo peculiar. Conclui-se, então, sem receio, que o 

artigo 273, ao recepcionar os parágrafos 4o e 5o deste dispositivo, permite a mesma 

atuação de ofício pelo magistrado.
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375 Idem, ibidem, p. 137. Neste sentido, estribado no magistério de CAPPELLETTI o 
autor relata no “... contexto de acesso à Justiça não se pode deixar de levar em cota o fato de que, na 
atuação e interpretação do direito, um papel importante está reservado à dìscricionariedade do juiz, 
que embora seja inevitável no processo, varia de intensidade consoante a matéria de que deve se 
ocupar. Embora a certeza do direito assuma um valor de grande importância, não menos importante é 
a sua flexibilidade, ou seja, a abertura para valorações político-sociais de eqüidade, seja a eqüidade 
para geral, seja para o individual, baseada nas peculiaridades do caso concreto.” CAPPELLETTI, M. 
apud FIGUEIRA JÚNIOR, J. D. Comentários ao código de processo civil: do processo de 
conhecimento -  arts. 270 a 281. vol. 4, tomo I, São Paulo, 2001. pp. 136-137.

376 Essa é a nova redação: “Art. 273. § 7o. Se o autor, a título de antecipação de tutela, 
requerer providência de natureza cautelar, poderá o juiz, quando presentes os respectivos pressupostos, 
deferir a medida cautelar em caráter incidental do processo ajuizado.”



Mais uma vez, a escorreita interpretação que se lançará aos novos 

dispositivos legais será fundamental para a efetividade da tutela dos direitos. Espera-se 

que a doutrina e o judiciário assimilem a responsabilidade voltada para o resultado no 

plano do direito material que se almeja do processo, para evitar acomodações e 

generalização da tutela antecipada em cautelar.



6 RELATIVIZAÇÃO DA FORÇA DA DECISÃO JUDICIAL
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6.1 MEIOS DE EFETIVAÇÃO DAS MEDIDAS EXECUTIVAS

6.1.1 (Irresponsabilidade das partes e do Estado

A prestação da tutela jurisdicional é reconhecidamente um dever do Estado. 

Significa dizer que, qualquer desvio nesse mister, acarretará perda de legitimidade. 

Estado legítimo, então, por essa ótica, é aquele que assume sua responsabilidade, seu 

dever, e efetiva suas decisões.

A partir do momento que se transfere ao titular do direito (titular do direito 

exercitável contra o Estado-juiz ‘ação processual’ e em face do Réu/devedor ‘ação 

material’)377 a incumbência da prática dos atos de efetivação, há um nítido vazio no 

dever assumido unilateralmente pelo Poder Público consistente na exclusividade do 

monopólio da realização da justiça.378

O processo de execução por quantia certa padece justamente desse vício. 

Apesar de bradar princípios que, a primeira vista soam como eloqüentes, não resistem 

a uma análise ainda que perfunctória. O princípio segundo o qual a “execução corre a

377 “Nessa altura, o mecanismo do processo, sistema de prestação da tutela jurisdicional, 
vai evidenciar que duas pretensões distintas se emparelharão, por força da mesma lide: uma voltada 
contra o adversário e outra posicionada contra o Estado, de quem se reclama a abertura do processo.” 
THEODORO JÚNIOR, H. A execução de sentença e a garantia do devido processo legal. Rio de 
Janeiro, 1987. p. 202.

378 “Impossibilitado de usar as próprias forças para impor sua pretensão ao adversário, a 
parte tem que se endereçar ao Estado em busca de meios oficiais adequados para agir contra aquele 
que lhe embaraça o acesso ao bem jurídico visado.” Idem, ibidem. p. 202.



expensas do devedor” é um exemplo perceptível dessa estratégia.379

Afirmar, como quer a doutrina, que o processo de execução não comporta 

mérito, mas, tão somente atos materiais para o judiciário adentrar no patrimônio do 

devedor e satisfazer a pretensão do credor é um verdadeiro disparate.

O que se tem em verdade, é uma atuação dispare dos sujeitos envolvidos na 

relação processual executiva. O juiz, convicto de já ter exercitado a jurisdição 

(declaração do direito = sentença + coisa julgada380) fica mais inerte do que nunca.

O Devedor, sabedor de que o procedimento executivo favorece-lhe 

sobremaneira, só precisa aperfeiçoar a arte da camuflagem. Resta, assim, para o 

exeqüente, toda a responsabilidade pelo sucesso ou insucesso no recebimento do 

crédito.

O Autor/credor que, em princípio, tinha o único objetivo de obter o bem da 

vida obstacularizado indevidamente pelo Réu/devedor vai, pouco a pouco, mergulhado 

num emaranhado de atos processuais, sendo levado a se distanciar do seu intento. O 

judiciário que, por ter a incumbência de entregar ao jurisdicionado o bem da vida, 

deveria atuar, inclusive de ofício, age confortadoramente na retaguarda.
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379 Quem labuta no dia a dia forense sabe bem a insatisfação que um processo de execução 
acarreta para o credor. Além da improvável possibilidade de recebimento do crédito ou parte dele, é 
obrigado a manter o custo contínuo dos atos processuais. É cediço que se os honorários do perito não 
forem adiantados, o bem não é avaliado e a execução não prossegue. Todo ato do serventuário da 
justiça tem de ser previamente custeado pelo credor e, a maioria deles, é ineficaz e necessita de 
infindáveis repetições. Custas com publicação de editais é um descalabro.

380 É a famosa “fórmula matemática” cuja soma dos fatores (neutralidade = imparcialidade 
+ certeza = coisa julgada) obtém produto segurança jurídica. No entanto, como adverte CAMBI, “E 
evidente que, por detrás da pretensa segurança jurídica, há a ideologia da classe burguesa que 
encontrou, na positivação do direito, uma forma de garantir a hegemonia política, social e econômica.” 
CAMBI, E. Verdade processual objetivável e limites da razão jurídica iluminista. Em tempo -  
Revista da Faculdade de Direito de Marília. v. 3, Marília, ago. 2001. p. 41.



A incumbência, que recai exclusivamente sobre o exeqüente, de ter de 

localizar bens do executado passíveis de penhora, é imensa. “A dificuldade de 

comprovar a existência de bens penhoráveis faz com que seja ineficiente, para não 

dizer letra morta, a norma do art. 600, IV (...). Aqui reside, quase sempre, o ponto 

crítico do processo de execução, do qual se aproveitam os maus pagadores, pondo 

em xeque a autoridade e a dignidade da Justiça, com as quais pouco se importam 

[sem grifo no original].”381

Percebe-se por essa pertinente citação a inação do poder judiciário que 

assiste às mazelas do Réu/devedor como se fosse responsabilidade do Autor/credor e 

não sua, a realização da justiça. Decisões proferidas pelos tribunais pátrios confirmam 

essa ausência de comprometimento do judiciário.
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EXECUÇÃO -  Não localização de bem passível de penhora -  ônus do credor e não do 
Poder Judiciário -  Pedido de informações sobre a renda do devedor -  Impossibilidade. 
TJ/SC la. C. Cív. Trindade dos Santos. Execução. Não localização de bens penhoráveis 
em poder dos executados. Pedido de requisição de informações sobre declaração de renda 
ao Banco Central. Não comprovação do esgotamento das medidas necessárias. 
Indeferimento do pleito. Confirmação da decisão. Agravo desprovido. Descabe ao Poder 
Judiciário transformar-se em mero auxiliar das partes, dispondo de seus serviços 
para investigar a vida patrimonial de devedores, a fim de que o credor possa obter a 
realização de seu crédito, posto ser do exeqüente e exclusivamente dele, o encargo de 
localizar bens passíveis de constrição judicial. Ademais, no referente às declarações 
de renda, à Justiça, mais do que ninguém, incumbe preservar e respeitar o sigilo que 
envolvem tais declarações [sem grifo no original].382

EXECUÇÃO - BENS DO DEVEDOR - REQUISIÇÃO DE INFORMES AO 
BANCO CENTRAL DO BRASIL -  Imprequestionamento dos temas relacionados 
com os artigos 339, 399, 600, IV, do CPC, e 38, § Io, da Lei n° 4.595/64.

381 ZAVASCKI, T. A. Comentários ao código de processo civil: do processo de 
execução, arts. 566 a 645. vol. 8, São Paulo, 2000. p. 313.

382 SANTA CATARINA. Tribunal de Justiça -  Ia Câmara Cível. Ag. de Instrumento n. 
98.005973-9 - Comarca de São José - Ac. maioria. Relatora: Desembargadora Trindade dos Santos. 29 
set. 1998.
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Recorrente que, ademais, se cinge a apontar como contrariados os referidos 
preceitos legais, sem fundamentar a invocação. Dissídio jurisprudencial que não se 
aperfeiçoa. Incidência, ainda, da Súmula n° 83 do STJ. Segundo assentou a 
Segunda Seção do STJ, somente em hipóteses excepcionais, quando 
infrutíferos os esforços diretos envidados pelo exeqttente, admite-se a 
requisição pelo Juiz de informações a órgãos da Administração Pública sobre 
a existência e localização de bens do devedor [sem grifo no original]. Recurso 
especial não conhecido.383

PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO - BENS DO DEVEDOR PASSÍVEIS DE 
PENHORA - LOCALIZAÇÃO - REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES - 
RECEITA FEDERAL - I - Somente em casos excepcionais, quando 
comprovadamente infrutíferos os esforços diretos do exeqüente, admite-se a 
requisição, pelo Juiz, de informações à Delegacia da Receita Federal, acerca da 
existência e localização de bens do devedor (Segunda Seção - EREsp n° 28.067- 
MG). II - Decisão que se harmoniza com a orientação da Corte. Incidência nas 
disposições da Súmula n° 83/STJ. III - Recurso não conhecido.384

O Réu/devedor conta, assim, inexplicavelmente, com o auxílio do poder 

judiciário que deixa o Autor/credor à sua sorte. A situação de neutralidade do órgão 

julgador é um forte aliado para o executado eis que sua intenção é justamente a 

ausência de atos que possam compeli-lo ao cumprimento da obrigação.

A infeliz escolha do judiciário deixa desamparado justamente quem provou 

merecer respaldo, haja vista o “reconhecimento” do direito estampado no título.

Nada obstante a posição de (suposta) “superioridade” do Autor/credor, pois 

possuidor de um título executivo judicial, na prática sua submissão à vontade do 

Réu/devedor é mais do que evidente. “A omissão do executado é um nada-jurídico. 

Nas barbas do juiz o executado não apresenta o seu patrimônio e o credor que

383 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça - 4a Turma. Recurso Especial n° 156.539 -  
São Paulo. Votação Unânime. Relator: Ministro Barros Monteiro. 17 fev. 1998.

384 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça - 3a Turma. Recurso Especial n° 156.742 -  
Distrito Federal. Votação Unânime. Relator: Ministro Waldemar Zveiter. 21 maio 1998.



corra para descobri-lo [sem grifo no original].”385

Essa decantada superioridade do exeqüente em face do executado que a 

doutrina, sem receio levanta voz, foi apontada pelo Min. Alfredo Buzaid quando da 

exposição de motivos do código de processo civil e, imediatamente, contraditada.
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É que o processo de conhecimento se desenvolve num sistema de igualdade entre as partes, 
segundo o qual ambas procuram alcançar uma sentença de mérito. Na execução, ao 
contrário, há desigualdade entre o exeqüente e o executado. O exeqüente tem posição 
de preeminência; o executado, estado de sujeição [sem grifo no original]. Graças a essa 
situação de primado que a lei atribui ao exeqüente, realizam-se atos de execução forçada 
contra o devedor, que não pode impedi-los, nem subtrair-se as seus efeitos. A execução se 
presta, contudo, a manobras protelatórias, que arrastam os processos por anos, sem 
que o Poder Judiciário possa adimplir a prestação jurisdicional [sem grifo no 
original].386

É notório e de reconhecimento “legal” que o processo de execução é o 

campo propício para o executado estrangular as chances do exeqüente receber seu 

crédito declarado pelo poder judiciário. 

“Todos sabem que o processo de execução é fértil em manobras. 

Reconhecem, todos, que a execução é ponto de estrangulamento do processo, e que, 

nela, ocorrem, em abundância, medidas fraudulentas tendentes a dificultar o sucesso

385 MOREIRA, A. C. Ato atentatório à dignidade da justiça. Não nomeação de bens à 
penhora. In: SHIMURA, S.; WAMBIER, T. A. A. (Coors.). Processo de execução. São Paulo, 
2001. p. 18. Esse desabafo do Autor vem após citar decisão do STJ do seguinte teor: “Execução. 
Penhora. Indicação de bens pelo devedor. Omissão. Atentado à Justiça. O executado não está obrigado 
a relacionar seus bens passíveis de penhora, sob pena de sofrer a multa do art. 601 do CPC.” Resp 
152.737, j. 10.02.1997, rei. Min. Ruy Rosado de Aguiar.

386 BUZAID, A. Exposição de motivos do código de processo civil. In: BRASIL. 
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 32. ed„ São Paulo, 2002. p. 10.
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O processo de execução, não se tem como negar, assiste a um desequilíbrio 

de armas brutal. O exeqüente fica isolado na vã tentativa de encontrar bens do 

executado para, só a partir deste momento, dar-se início a execução forçada.

O isolamento do Autor/credor é resultado da neutralidade do juiz (ausência 

de ordem, ingerência) acrescida da “astúcia” do Réu/devedor empregada para frustrar 

a execução, sabedor de que não sofrerá nenhuma intimidação suficientemente eficaz 

para impedir seus atos protelatórios. Tem-se, então, paradoxalmente, que a 

“responsabilidade” pela execução só recai sobre o Autor/credor.

6.1.2 O princípio da “ampla defesa” e seus consectários

Toda essa “mentalidade” acima exposta é reforçada pela equivocada 

interpretação que se dá ao princípio da ampla defesa erigido em nível constitucional, 

agora, também para o processo civil.

Discorrer sobre ampla defesa em sede executiva parece, a primeira vista, 

algo um tanto incoerente. E, deveria mesmo sê-lo. Afinal, nesta seara já se esgotou a 

fase cognitiva (acertamento). Afinal, “Para evitar qualquer abuso ou arbítrio por parte 

do credor, a lei exige, pois, que a execução seja em regra precedida pelo devido 

processo de cognição, capaz de fornecer a certeza da existência daquela causa [sem

do credor.”387

387 MOREIRA, A. C. op. cit. p. 19. O Autor, após apontar a oficialidade da confissão, 
realizada há mais de trinta anos, afirma a sua atualidade e conclui: “Tem-se, então, de um lado, o 
processo de execução como campo de engano de credores, e, de outro lado, ainda, a enorme facilidade 
de se esconder o patrimônio, de subtraí-lo de bancos de dados oficiais.”
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grifo no original].”388

No entanto, essa certeza do direito apontada por LIEBMAN e por tantos 

outros processualistas não é suficiente para oferecer ao exeqüente um procedimento 

capaz de satisfazer seu crédito (certo), sem maiores delongas. O titular do direito 

afirmado na inicial é obrigado a sofrer infundadas defesas nas duas fases: cognitiva e 

executiva.

Além daquelas inerentes aos atos executivos propriamente ditos, a “ação de 

embargos do devedor” constitui outra fase em que o Autor/credor fica subordinado, 

mais uma vez, à vontade Réu/devedor.389

Pois bem! Além dessa estrutura procedimental que desfavorece sobremaneira 

quem necessita da prestação jurisdicional, acrescenta-se a infeliz interpretação que se 

tem despendido ao princípio constitucional da ampla defesa. A teoria geral do 

processo390 conceitua ampla defesa como princípio de índole constitucional garantidor

388 LIEBMAN, E. T. Processo de execução. São Paulo, 1986. p. 9. Continua o 
processualista: “A execução será justa só enquanto feita para satisfazer direito legalmente adquirido, 
ao qual, sem motivo legítimo, o devedor deixar de dar a devida satisfação. Assim, nada mais lógico e 
natural que exigir do credor a demonstração da procedência de seu pedido, antes de dar-lhe 
deferimento. Não se justificaria o emprego da força por parte de órgãos públicos quando não constasse 
a razão para assim proceder.”

389 Apesar da enorme “tentação”, não se discutirá a pertinência ou não dos embargos do 
devedor. No entanto, por mais que se evitem comentários, é preciso consignar a brutal anormalidade, 
sentida, inclusive, pelo senso comum, da possibilidade consentida ao executado de rediscutir a matéria 
transita em julgado. Tentar explicar essa anomalia é incidir em inevitáveis contradições. Dizer, por 
exemplo, que os embargos do devedor têm natureza de ação e, afirmar, como faz a doutrina, de que a 
intempestividade dos mesmos acarreta preclusão, constitui uma evidente contradição. Da mesma 
forma, não admitir nova ação de embargos quando extinta a primeira sem julgamento de mérito, 
depõe, igualmente, contra a natureza de ação que lhe é irrogada.

390 É um equívoco tratar o processo penal e o civil dentro de uma teoria geral. Diz-se isso, 
porque os objetivos de ambos são, em grande medida, díspares. Princípio da identidade física do juiz 
se faz presente no processo civil e, no entanto, é ausente no processo penal. Não há citação com hora 
certa no processo penal. A atuação do membro do Ministério Público é bem distinta etc. “Não 
convencem, entretanto, as razões alinhadas em prol da construção de um conceito unitário, bem como



de que o Réu não sofrerá qualquer ingerência no seu “direito” antes de se exaurir todas 

as possíveis e imagináveis oportunidades processuais de oposição ao direito afirmado 

pelo Autor.

(In)conscientemente os termos Autor/Réu são interpretados com a mesma 

conotação em ambos os processos (cível e penal) sem, contudo, se fazer a devida 

diferenciação. Dispensar ao Réu do processo cível o mesmo tratamento do processo 

penal é um equívoco desastroso.

A garantia constitucional materializada no princípio da não culpabilidade 

insculpido no título dos direitos e garantias fundamentais, segundo o qual “ninguém 

será considerado culpado até trânsito em julgado de sentença penal condenatória”,391 

não pode ser estendido ao Réu do processo civil.

Não há nas lides cíveis um desfecho concretizador de 

“absolvição/condenação”, característica das demandas penais. E necessário escoimar a 

doutrina do vezo de se esperar uma sentença cível com desfecho na absolvição ou 

condenação do Réu.

O que se tem, e isso deveria estar mais do que assente, é a procedência 

(parcial ou total) ou improcedência do pedido. A sentença cível condenatória, apesar 

da coincidente nomenclatura, não passa de uma declaração do direito afirmado pelo 

autor e reconhecido pelo judiciário. A condenação é um plus para habilitá-la à 

execução forçada.
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da elaboração de uma teoria geral adequada tanto ao processo civil como ao processo penal. Muitos 
doutrinadores que defendem tal unidade se contradizem logo de início. Assim, por exemplo, 
Waldemar Mariz de Oliveira Jr. e José Frederico Marques, defensores intransigentes da teoria unitária, 
dão às suas obras os títulos de Teoria geral do processo civil e Manual de direito processual civil, 
respectivamente.” SILVA, O. A. B.; GOMES, F. L. op. cit. p. 38.

391 Art. 5o, inciso XVII da Constituição da República.



Esse raciocínio, aparentemente evidente e dispensador de maiores dicções, 

ganha ares indómitos à luz da interpretação que se empregar ao inciso LV da CR: “aos 

litigantes, em processo judicial [sem grifo no original] ou administrativos, e aos 

acusados em geral [sem grifo no original] são assegurados o contraditório e ampla 

defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.”392 A Constituição Federal estendeu 

para o processo civil a garantia da ampla defesa que as anteriores só emprestava ao 

processo penal.393

r

E que, a par de tamanha garantia, levantam-se vozes em favor da mais ampla 

e irrestrita defesa dos Réus (entendido, tanto o do processo penal, como do cível). 

Com um pouco de habilidade, e ela é inerente àqueles interessados na lentidão 

processual, basta que se conjuguem essas garantias com a do inciso LIV394 e o processo 

civil adormecerá por mais alguns séculos no ceticismo da efetividade.

“Sem risco de exagero, é possível dizer que o ‘garantismo’ que já informava 

todo nosso processo civil, desde suas raízes mais profundas, ameaça agora ampliar-se 

com maior intransigência e radicalismo.”395
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392 Art. 5o, inciso XVII da Constituição da República.

393 “O princípio, que fora sempre limitado ao processo penal, acabou afinal invadindo o 
domínio do processo civil e do processo administrativo.” SILVA, O. A. B. da. A “plenitude de
defesa” no processo civil. In :_____. Da sentença liminar à nulidade da sentença. Rio de Janeiro,
2001. p. 107.

394 “Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal [sem 
grifo no original].” Art. 5o, Inc. LIV da Constituição da República.

395 SILVA, O. A. B. da. A “plenitude de defesa” no processo civil. In: _____. Da
sentença liminar à nulidade da sentença. Rio de Janeiro, 2001. p. 108. A conclusão lançada na 
seqüência por SILVA de que o “O fenômeno é compreensível, e até diríamos natural, considerando o 
ambiente e o condicionamento ideológico sob o qual trabalhou o constituinte brasileiro ao elaborar a 
atual Constituição Federal”, pode ser, também, vista por outro ângulo. É que os detentores do poder, 
sabedores da elaboração de uma Constituição cidadã, temiam ações de cunho indenizatório pela 
responsabilização das atrocidades perpetradas até então e cercaram-se de garantias.



A afirmação de SILVA é escorreita e merecedora de preocupação, 

principalmente por parte da doutrina comprometida com um processo civil eficaz, de 

resultado. Se antes mesmo dessa garantia constitucional já se advogava em demasia 

em favor do Réu, imagina-se, agora, o que não pode ser acrescentado, por exemplo, 

aos “princípios”: “não há execução sem título”; “a execução deve ser realizada pelo 

modo menos gravoso para devedor”, “neutralidade e imparcialidade do juiz como 

fatores indispensáveis a um julgamento baseado na certeza e desvelador da verdade” 

etc.

O jogo de palavras utilizado neste sentido, ganhará mais suporte ainda, se 

tudo for resumido no seguinte princípio: “devido processo legal”. Este princípio é, em 

grande parte, analisado somente na sua vertente processual e sempre em benefício do 

Réu e em detrimento do Autor. SILVA faz o seguinte alerta:

O ‘devido processo legal’ é um privilégio processual reconhecido apenas aos demandados? 
Ou, ao contrário, também os autores terão direito a um processo igualmente ‘devido’, 
capaz de assegurar-lhes a real e efetiva realização prática -  não apenas teórica -  de suas 
pretensões? Um processo capenga, interminável em sua exasperante morosidade, deve 
ser reconhecido como um ‘devido processo legal’, ao autor que somente depois de 
vários anos logre uma sentença favorável, enquanto se assegura ao réu, sem direito 
nem mesmo verossímil, que demanda em procedimento ordinário, o ‘devido processo 
legal’, com ‘plenitude de defesa’? Afinal, ao importarmos o instituto originário do 
direito anglo-americano, estaremos também dispostos a reconhecer a existência de 
um substantive due process, ao lado da dimensão meramente processual do instituto? 
[sem grifo no original].396

Todo o “garantismo” que sempre foi legado ao Réu, aliado ao princípio 

constitucional da “ampla defesa” e a (in)feliz interpretação que se dá ao princípio do
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396 SILVA, O. A. B. da. A “plenitude de defesa” no processo civil. In: 
sentença liminar à nulidade da sentença. Rio de Janeiro, 2001. p. 113.

Da



“devido processo legal”, considerado somente em relação as questões processuais, são 

obstáculos que necessitam ser transpostos para se alcançar o devido processo justo, de 

resultado.

O Réu, diferentemente daquele do processo penal, deve ser tratado em 

condições de igualdade com o Autor, sendo que, para a efetividade do processo, por 

vezes, sua defesa deverá ser restrita, postergada ou, ainda, deixada para ser realizada 

num outro processo a ser por ele promovido.

A legislação está repleta dessas hipóteses. Não é outra a situação que se 

passa no mandado de segurança, na retomada do bem na alienação fiduciária, nas 

ações possessórias etc. Na reintegração de posse, por exemplo, a teor do art. 923, é 

proibido discutir domínio. Nesses casos, a doutrina que levanta eco a favor da mais 

profunda aplicação da “ampla defesa”, não se manifesta pela inconstitucionalidade.

ASSIS,397 por exemplo, ao dissertar sobre a execução da tutela antecipada por 

soma, critica equivocadamente MARINONI e se esconde justamente no princípio da 

ampla defesa. Segundo ele, não se pode permitir “ação” contra o patrimônio do 

Réu/devedor, sem antes, observar exaustivamente todas formalidades e exigências em 

leis previstas.

Não se pode permitir que a “ampla defesa” do Réu seja obstáculo 

intransponível a “ampla ação” do Autor na busca de uma decisão justa e que
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397 ASSIS. A. Execução da tutela antecipada. In: SHIMURA, S.; WAMBIER, T. A. A. 
(Coors.). Processo de execução, vol. 2, São Paulo, 2001. pp. 62-63. Afirma o processualista: “Em 
outras palavras, o réu tem o inequívoco direito de ver seu patrimônio, composto de bens materiais ou 
imateriais, retirado de sua esfera jurídica com a estrita observância das prescrições do procedimento 
antecipadamente previsto em lei. É absurdo negar ao executado, na execução provisória, as garantias 
que desfrutaria na execução definitiva.” Em seguida, utiliza do entendimento de TUCCI, no qual, 
segundo ele, é elegante e preciso, para afirmar: “... a marcante página da história da liberdade, a 
‘garantia’ constitucional do ‘devido processo legal’ deve ser uma realidade em todo o desenrolar do 
processo judicial, de sorte que ninguém seja privado de seus direitos, a não ser que no procedimento 
em que este se materializa se verifique todas as formalidades e exigências em lei previstas”.



possibilite o pleno exercício do seu direito, mesmo que para isso, tenha que 

“sacrificar” a defesa do Réu.398

E imperioso trabalhar bem com esse princípio constitucional para não se 

deixar envolver em mais uma armadilha daqueles que apregoam a sua total 

aplicabilidade quando interessa à sua defesa, mas, inescrupulosamente, o afasta 

quando necessitam de uma atuação rápida do poder judiciário. SILVA vislumbrou essa 

“jogada” como ninguém:
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Temo que a consagração do princípio da ‘ampla defesa’, agora desfrutando da dignidade 
de estatuto constitucional, seja uma nova arma no inesgotável arsenal do conservadorismo 
brasileiro, cuja retórica, como dizia Pontes de Miranda, com sua aguda percepção para os 
fenômenos políticos e sociais, especializou-se, no mais alto grau, em alterar 
constantemente nossas leis e todo o sistema normativo, sem no entanto nada transformar 
efetivamente, de modo que o ‘diálogo’ que o poder estabelecido mantém com a nação, 
através das leis, se faça tão convincente quanto inócuo; a assim evitem-se as reformas 
estruturais de que nosso país tanto necessita. (...) A suposição de que o direito, 
especialmente o Processo Civil, terá de ser imune a valores, consagra a idéia de que a 
ordem jurídica não pode consagrar privilégios; que a lei haverá de ser a mesma para todos 
os homens e igualmente a todos aplicada. Esta ideologia, como adverte Sergio Chiarloni 
em penetrante observação, podia ser, como efetivamente o foi, facilmente sustentada pelos 
grupos já firmemente consolidados no poder, quando ninguém ignora que os 
‘procedimentos especiais’ historicamente representam sempre as aspirações dos novos 
extratos sociais emergentes, da própria burguesia contra o feudalismo medieval; essa 
mesma burguesia que, uma vez assentada no poder, proclama a excelência da 
ordinariedade, contra as formas sumárias de tutela processual.399

398 “Há, a respeito disto, um velho princípio, nem sempre lembrado pelos farejadores de 
novidades: em direito, particularmente no domínio do processo civil, o juiz não pode conceder nada a 
nenhuma das partes, senão à custa de um igual sacrifício do adversário. Quer dizer, tudo o que o juiz 
conceder ao autor ele o dará à custa do réu. O inverso é igualmente verdadeiro.” SILVA, O. A. B. da.
A “plenitude de defesa” no processo civil. In :_____. Da sentença liminar à nulidade da sentença.
Rio de Janeiro, 2001. p. 121.

399 Idem, ibidem, pp. 125-126. No mesmo sentido, mostrando a astúcia legislativa, 
WATANABE assevera: “Citem-se, a propósito, os exemplos das leis de alienação fiduciária e de 
execução extrajudicial do Sistema Nacional de Habitação (de duvidosa constitucionalidade, pois 
permite que organismos não pertencentes ao Poder Judiciário exerçam, num país como o nosso, que 
adota o princípio da unidade de jurisdição (art. 153, § 4o da CF), atos tipicamente jurisdicionais, que
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Resta, portanto, evidenciada a necessidade de se acelerar o procedimento, 

incluindo, logicamente, meios eficazes para execução específica das decisões nele 

proferidas. “De modo que, neste domínio, para desgosto dos que apregoam a 

‘modernidade’ e os princípios do liberalismo, o pêndulo da história se inclina 

decididamente para os processos sumários, contra o anacronismo do procedimento 

ordinário.”400

6.1.3 A tendência atual da tutela executiva

Discorrer sobre execução, em qualquer das suas espécies (para entrega de 

coisa, por quantia, fazer ou não fazer) é, antes de tudo, admitir a insuficiência do 

sistema processual pátrio em dar concretude às decisões condenatórias por conta da 

atuação inexpressiva do poder judiciário, já que desprovido de atos de império.

Como procurou-se demonstrar, toda construção jurídica advinda da formação 

do Estado Moderno, filiada à família civil law,4m de origem romano-germânica, tem 

imbricações claras tendentes à mantença de uma parca participação judicial no 

ato/realizador do decisum. Como conseqüência, aflorou na legislação, consagrado a

são, sem dúvida alguma, os de realização coativa dos créditos. Os demais segmentos são submetidos à 
‘legislação comum”’. WATANABE, K. Assistência judiciária e o juizado especial de pequenas 
causas. AJURIS, ano XII, n. 34, Porto Alegre, jul. 1995. p. 220.

400 Idem, ibidem. p. 127.

401 “Os juristas que se dedicam ao estudo da história do direito e do direito comparado 
costumam classificar os sistemas contemporâneos em grandes famílias jurídicas, segundo cada um 
deles mantenha com os demais determinados traços e certos princípios comuns que os identifiquem, 
ou os liguem a ordenamentos jurídicos históricos, de onde cada uma dessas famílias se origine.” 
SILVA, O. A. B.; GOMES, F. L. op. cit. p. 9. Para uma pesquisa mais aprofundada, verificar 
DAVID, R. Os grandes sistemas do direito contemporâneo. São Paulo, 1993.



categoria de “princípios”, alguns verdadeiros dogmas.
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Por isso, neste sistema é incisivo o “princípio” insculpido no artigo 583 do 

código de processo civil, segundo o qual, não haverá execução sem prévia cognição. 

Para festejo dos latinistas, é cunhado pela doutrina na expressão: nulla executìo sine 

titulo?02

Enraizou-se, assim, no processo civil, uma tendência à necessária correlação 

entre condenação e execução forçada. MANDRIOLI, ao escrever em resposta ao 

pensamento de PROTO PISANI, esclarece que “... è chiaro che se, com la dottrina di 

gran lunga prevalente, chiamiamo condanna quel provvedimento giudiziario che, com 

l’accertare un diritto, ne accerta l’ulteriore esigenza di tutela mediante esecuzione 

forzata, accertando altresì i presupposti della concreta eseguibilità di quel diritto, la 

suddetta correlacione necessaria è già implicita in questa definizione; ...”403

Essa aceitabilidade da legislação e da doutrina em se manterem dois 

momentos distintos (cognição/execução)404 para a realização dos direitos, começou a 

implodir com as novas demandas sociais do pós-guerra e, principalmente, com a 

tomada de consciência de segmentos da sociedade, cônscios de que o fator justiça

402 “Não há execução que não se aparelhe por meio de título executivo, judicial ou 
extrajudicial. Trata-se de processo documental (Urkundenprozefi), pois o título é documento 
indispensável à propositura da ação (CPC 283) e sua falta acarreta o indeferimento da petição inicial, 
caso não emendada na forma do CPC 284.” NERY JÚNIOR, N.; NERY, R. M. A. op. cit. p. 1.088.

403 MANDRIOLI, C. Sulla correlazione necessaria tra condanna ed eseguibilità forzata. 
Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile. Milano, 1976. p. 1.344. No vernáculo: é claro 
que se, com a doutrina de abundância prevalência, chamemos condenação aquele provimento judicial 
que, ao declarar um direito, declara a ulterior exigência das tutelas mediante execução forçada, 
declarando outrossim, os pressupostos da concreta exeqüibilidade daquele direito, a sobredita 
correlação necessária já é implícita neste definição.

404 Mais uma vez é oportuno relembrar o alerta de W ATAN ABE para a devida 
diferenciação que deve ser feita entre os termos - cognição/execução e a outra dicotomia “processo de 
cognição (ou de conhecimento) - processo de execução”. WATANABE, K. Da cognição no 
processo civil. Campinas, 2000. p. 47.



sendo imprescindível para o regular convívio social, deveria, por via oblíqua, ser 

adequado à natureza e a exigência do direito reclamado.405

Os estudos foram sendo desencadeados para lapidar a legislação à nova 

realidade que não só aquela idealizada em se resolver conflitos interindividuais com 

base em simples declaração de direitos e, quando necessária uma maior proteção à 

propriedade, utilizar-se-ia, de procedimentos ditos “especiais”.

Após o reconhecimento da inadequada técnica do alargamento das medidas 

cautelares (inominadas) às situações que demandavam urgência na realização do 

direito,406 percebeu-se um vácuo na legislação processual que não servia de
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405 É inquestionável que as mudanças ocorridas no cenário mundial, imbuídas de uma 
velocidade impressionante, inclusive, da própria história, das tomadas de decisões, da expansão 
imensurável da tecnologia em vários níveis, notadamente o da informática, exigiria, como exigiu, do 
jurídico um nova postura.

406 “A necessidade de sumarização cognitiva, advinda da busca de uma tutela jurisdicional 
efetiva em face de situações de perigo, levou à utilização da ação cautelar como instrumento destinado 
à satisfação antecipada da pretensão que só poderia ser veiculada através da chamada ‘ação 
principal’.” MARINONI, L. G. A antecipação da tutela. São Paulo, 1997. p. 86. O mesmo autor 
ressalta em outra obra: “Recorde-se que o uso da ação cautelar inominada como instrumento para a 
tutela dos direitos da personalidade constituiu criação da prática forense a partir da necessidade de 
uma tutela concreta desses direitos, e que o uso desta via para suprir a lacuna deixada pelo art. 287 não 
só conduziu a uma indesejável e muitas vezes incompreensível duplicação de procedimentos, como 
não foi capaz de garantir uma tutela preventiva verdadeiramente efetiva.” MARINONI, L. G. Tutela 
inibitória: (individual e coletiva). São Paulo, 1998. p. 71. No mesmo sentido, FIGUEIRA JÚNIOR: 
“A saída encontrada, então, pelos operadores do Direito, e que acabou sendo chancelada pela 
jurisprudência para imprimir celeridade e efetividade voltadas à satisfação provisional do autor, foi a 
utilização das cautelares inominadas visando à consecução dos fins colimados. Esse uso incorreto das 
ações cautelares foi por muito tempo criticado veementemente pela melhor doutrina, nada obstante 
curvar-se à necessidade prática, a ser sanada nas hipóteses em concreto, diante da ausência de outro 
mecanismo hábil no sistema instrumental. Em outras palavras, ou lançava-se mão das impropriamente 
denominadas cautelares satisfativas autônomas ou interinais, ou deixava-se o jurisdicionado sem 
tutela efetiva.” FIGUEIRA JÚNIOR, J. D. Comentários ao código de processo civil: do processo de 
conhecimento arts. 282 a 331. vol. 4, tomo II, São Paulo, 2001. p. 98. Igualmente, CASTELO: “No 
direito brasileiro, até a edição dos arts. 273 e 461 do CPC, tal como ocorreu no direito europeu, a 
tendência observada foi de ‘criação de formas de tutela urgente que se servem do mesmo 
procedimento originalmente criado como instrumento destinado à tutela cautelar, embora essas outras 
espécies de tutela satisfativas e não cautelares.’” CASTELO, J. P. Tutela antecipada: na teoria geral 
do processo, vol. I, São Paulo, 1999. p. 81.



instrumento (pelo menos adequadamente) ao direito material.
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A reforma tomou-se inevitável e, dentre muitas, as que mais relevância 

trouxeram,407 principalmente no sensível aumento dos poderes do juiz, foram as tutelas 

genérica (art. 273) e específica (art. 461).

Pode-se afirmar sem receio que essas duas espécies de tutelas antecipadas, 

modificaram radicalmente o quadro do processo civil e, por razões lógicas, do próprio 

conceito de jurisdição que não pôde e não pode, ficar naquele ostracismo de outrora 

que se contentava com a mera declaração de direito.

Essa mudança, como não poderia deixar de ser, foi sentida também, no plano 

executivo.408 A discussão, então, ganhou vultos em altíssimas proporções, 

principalmente dentre os processualistas, numa verdadeira cmzada em busca de tutelas 

adequadas às necessidades a par das reformas implementadas pelo legislador.

O impacto dessas primeiras reformas (principalmente do art. 273) foi de tal

407 “A nova redação dada ao art. 273 do Código de Processo Civil, pela Lei n. 8.952, de 13 
de dezembro de 1994, autorizando, no Processo de Conhecimento, a ‘antecipação dos efeitos’ da 
tutela postulada pelo autor, na ação, é certamente a mais importante novidade introduzida em nosso 
direito pelo movimento das recentes reformas em nossa lei processual civil.” SILVA, O. A. B. da. A 
“antecipação” da tutela na recente reforma processual. In: TEIXEIRA, S. de F. (Coord.). Reforma 
do código de processo civil. São Paulo, 1996. p. 129. No mesmo sentido: “Dentre as modificações 
que a Lei n° 8.952, de 13.12.1994, introduziu no Código de Processo Civil, nenhuma se reveste de 
maior relevância que a disciplinada com a nova redação que se deu ao seu art. 273. Prevê-se, agora, a 
possibilidade de antecipação da tutela em qualquer procedimento, o que significa obter-se decisão de 
mérito provisoriamente exeqüível, mesmo antes de cumpridos todos os trâmites do procedimento que 
a ensejaria em condições normais, isto é, se ausentes os pressupostos autorizadores da antecipação.” 
PASSOS, J. J. C. de. Inovações no código de processo civil. Rio de Janeiro, 1995. p. 5.

408 “Não é que temas como este tenham há muito tempo grande ressonância nos 
ordenamentos mais evoluídos e tenham também constituído objeto de importantes convenções 
internacionais: é sempre mais evidente, de fato, que a eficácia da tutela jurisdicional em geral, e a 
própria existência dos novos direitos que vão enriquecendo o catálogo das situações protegidas 
estão extremamente condicionadas pela estrutura e pela operatividade dos sistemas da tutela 
executiva [sem grifo no original].” TARUFFO, M. A atuação executiva dos direitos: perfis 
comparatísticos. Revista de Processo, ano 15, n. 59, São Paulo, jul.-set. 1990. p. 73.



monta, que exigiu do processualista uma (re)visão de quase todo o sistema. Isso é 

compreensível, se imaginarmos que tal inovação rompeu, queiram ou não os mais 

conservadores, com a ortodoxia até então presentes no diploma processual.

O (re)pensar da tutela executiva passa, inexoravelmente, por esse viés, ou 

seja, como executar adequadamente a tutela concedida por esses novos parâmetros e, 

por contingência, também, da mesma reforma, como aparelhar os antigos institutos 

(por ex. execução por quantia), ao mesmo nível das conquistas implementadas? É 

inadmissível trabalhar com um processo civil dividido em partes modernas, atuais e, 

em outras, descompassadas, descontextualizadas.

Essa preocupação se faz sentir, nas mais variadas denominações empregadas 

nas recentes alterações, tais como: “a segunda etapa da reforma processual civil”; “a 

reforma da reforma”; “contra-reforma”, a demonstrar a preocupação de se aprimorar o 

código como um todo.

A ausência de uma compreensão sistemática conduzirá a uma desarticulação 

das reformas com o restante do código,409 o que poderá culminar, conforme o caso, na 

necessidade da elaboração de um novo código de processo. Aliás, esse fato já é 

conhecido no contexto histórico do processo, com o advento do código de 1939, 

acusado pela doutrina de mesclar pontos inovadores, com outros ultrapassados e
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409 SILVA, processualista com uma capacidade inigualável para cotejar passado-presente- 
futuro, profundo conhecedor que é dos sistemas jurídicos, sopesa com prudência, a euforia trazida 
pelas inovações, sem diminui-la, mas apontando algumas incongruências. Em um dos comentários que 
teceu acerca do art. 273 prelecionou: “É a mais importante e, ao que tudo indica, será a mais polêmica 
de todas as novidades, seja pelas dificuldades inerentes ao tema, seja igualmente pela forma como o 
legislador inseriu essa técnica que a lei indica como ‘antecipação dos efeitos’ da tutela postulada pelo 
autor.” SILVA, O. A. B. da. A “antecipação” da tutela na recente reforma processual. In: 
TEIXEIRA, S. de F. (Coord.). Reforma do código de processo civil. São Paulo, 1996. p. 129. Ver, 
do mesmo autor a obra Da sentença liminar à nulidade da sentença, especialmente os ensaios 
intitulados Decisões interlocutórias e sentenças liminares', Processo de conhecimento eprocedimentos 
especiais', e, principalmente, A "plenitude de defesa ” no processo civil.
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desprovidos de sentido prático.

Coexistiam, naquele código, uma parte geral moderna, fortemente inspirada nas legislações 
alemã, austríaca, portuguesa e nos trabalhos de. revisão legislativa da Itália, e uma parte 
anacrônica, ora damasiadamente fiel ao velho processo lusitano, ora totalmente 
assistemática. Dizia-se, com razão, que dois espíritos coabitavam o código anterior: a parte 
geral estava impregnada de novas idéias, ao passo que as que tratavam dos procedimentos 
especiais, dos recursos e da execução [sem grifo no original] se ressentiam de um 
lamentável ranço medieval.410

Fica evidenciada, assim, a necessidade de todo um esforço não só legislativo, 

mas igualmente interpretativo, para se alcançar uma coesão, harmonia, que possa 

permitir a atuação prática no mundo dos fatos de todo o sistema processual, e, de igual 

sentido, que nenhuma parcela dos jurisdicionados fique aquém, em termos de proteção 

jurídica efetiva, da outra.

“É fora de dúvida que o sistema dos remédios executivos, devendo ser 

adequado, deve também ser completo ou seja, deve assegurar sempre uma tutela 

executiva eficaz.”411 Por isso, procurar-se-á, vocacionar a tutela executiva para 

pagamento de soma, a um nível de efetividade despendido às demais modalidades.

410 BERMUDES, S. Introdução ao processo civil. Rio de Janeiro, 2002. p. 218. Talvez, 
por isso, naquela ocasião, preferiu-se um código novo a reformas.

411 TARUFFO, M. A atuação executiva dos direitos: perfis comparatísticos. Revista de 
Processo, ano 15, n. 59, São Paulo, jul.-set. 1990. p. 78.
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6.1.4 (In)ação do Estado

A par do que vem sendo desenvolvido, segue-se que as inovações 

legislativas e a busca pelo decantado processo civil de resultados, fazem ressurgir com 

extrema ebulição, uma participação mais ativa por parte do Estado-juiz na consecução 

do seu dever de prestar a tutela jurisdicional a quem mereça.

Os novos rumos do processo civil têm edificado verdadeiras construções 

processuais aptas a atender de forma eficaz o direito material violado. As pesquisas e 

propostas de segmentos da doutrina e do próprio judiciário, são responsáveis por 

mudanças significativas que culminaram, entre outras medidas, em dar maior poder de 

ação para o juiz.

Essa realidade é tão perceptível que, mesmo filiados a família da civi law, 

como já ressaltado, a doutrina está, até com uma certa freqüência, debatendo-se acerca 

da possibilidade de meios capazes de forçar o Réu/devedor ao cumprimento da 

decisão, utilizando-se de meios típicos do sistema da common law.

Prisão civil, expressão impronunciável até pouco tempo pelos 

processualistas, está a receber adeptos. GRINOVER é enfática: “A prisão, aplicada 

com prudência, é considerada medida de grande praticidade para a efetividade do 

processo.”412 Este fato denota um de maior vulto, qual seja: a aproximação, ainda que

4,2 GRINOVER, A. P. Ética, abuso do processo e resistência às ordens judiciárias: o 
contempt o f court. Revista de Processo, ano 26, n. 102, São Paulo, abr.-jun. 2001. p. 223. 
“Realmente, encarada a prisão civil como um importante meio de concretização do direito 
fundamental à tutela efetiva e não apenas como uma odiosa lesão ao direito de liberdade, uma exegese 
que restrinja a vedação do inc. LXVII do art. 5o da CF aos casos de prisão por dívida em sentido 
estrito preserva substancialmente a garantia que essa vedação representa, sem eliminar totalmente as 
possibilidades de se empregar a prisão civil como medida coercitiva para assegurar a prestação efetiva 
de tutela jurisdicional. Sendo assim, é razoável entender-se que o § 5o do art. 461 constitui fundamento 
legal bastante para que o juiz possa decretar a prisão de devedor de obrigação não pecuniária, como 
medida destinada a compeli-lo a adimplir, sempre que essa medida se revele a mais adequada, dentro



muitos não percebam, do sistema da common law. CAPPELLETTI, a esse respeito, 

preleciona:
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Com referência a essas duas famílias jurídicas, contudo, parece-me justificada pelos 
resultados da presente investigação a seguinte conclusão geral: para além das muitas 
diferenças ainda hoje existentes, potentes e múltiplas tendência convergentes estão 
ganhando ímpetos, à origem das quais encontra-se a necessidade comum de confiar ao 
‘terceiro poder’, de modo muito mais acentuado do que em outras épocas, a 
responsabilidade pela formação e evolução do direito. Verdade é que essa necessidade, 
como vimos, constituiu por si mesma a conseqüência da profunda e dramática 
metamorfose das sociedades modernas, e assim como a sua causa, tal necessidade é 
certamente um fenômeno arriscado e aventureiro. Não se trata, contudo, de um risco e de 
uma aventura despidos de promessas, se é verdade que semelhante fenômeno, no nosso 
mundo perigosamente dividido já está conduzindo à aproximação dos sistemas jurídicos, 
aproximação que, à distância, pode talvez abrir um capítulo mais luminoso na história 
fascinante da civilização jurídica.413

Nota-se que essa tentativa de aproximação com o direito da família anglo- 

saxônica, está diretamente correlacionada com as reformas introduzidas no diploma 

processual pátrio. Como se tem procurado mostrar, as exigências por reformas e a 

implementação destas, no seio do código de processo civil totalmente

dos critérios já examinados, ao caso concreto.” GUERRA, M. L. Execução indireta. São Paulo, 
1999, p. 245-246. “Por isso mesmo urge dotar o Judiciário de instrumentos processuais que, através 
de coação indireta, inclusive pertinente à restrição da liberdade individual, permitam alcançar a 
garantia de uma tutela jurisdicional satisfativa plena e exaustiva. Não se cogita de advogar a prisão por 
dívida, mas sim a restrição de liberdade por descumprimento de ordem judicial. (...) Vários Estados 
democráticos provêem medidas dessa natureza que não podem, por si mesmas, serem caracterizadas 
como de exceção ou ditatoriais.” ARMELIN, D. A tutela jurisdicional cautelar. Revista da 
Procuradoria Geral do Estado de São Paulo. n. 23, São Paulo, jun. 1985. p. 136-137. PUOLI, no 
mesmo sentido, assevera: “Nestas palavras tem-se a ponte que liga o tema das injuctions ao momento 
do direito processual brasileiro contemporâneo na medida em que, como visto acima, nosso 
ordenamento vem buscando alternativas que garantam maior eficácia para o sistema processual, 
caminho que tem passado pelo acolhimento, em maior medida, das tutelas mandamentais. Elas, à 
imagem das injuctions, são compostas por uma ordem para o destinatário que o poderá sujeitar, em 
hipótese de descumprimento, até mesmo à prisão.” PUOLI, J. C. B. op. cit. pp. 119-120.

413 CAPPELLETTI, M. Juizes legisladores? Porto Alegre, 1993. pp. 133-134.



desarticularizado em relação às conseqüência daí advindas, traria, como trouxe, uma 

busca alternativa para se alcançar a realização da promessa legislativa.

A corroboração a esse dado, não está só na doutrina, mas igualmente, na 

legislação. Até pouco tempo, era inconcebível em nível legislativo, pronunciar 

MANDAMENTALIDADE; hoje, o artigo 14, inciso V, como já salientado, 

expressamente, utiliza desse termo, num claro reconhecimento do aumento dos 

poderes dos juizes, típicos do sistema common law.

A natureza das decisões proferidas em seara antecipatória, seja genérica ou 

específica, por ser incompatível com a estrutura executiva prevista no livro II do 

código de processo civil, exige novas posturas do Estado-juiz na sua execução. SILVA 

afirma que “... elas são formas lato sensu de execução urgente, provimentos através 

dos quais o juiz, considerando-se verossímil o direito do autor, concede-lhe, desde 

logo, algum efeito executivo ou mandamental da futura sentença de procedência.”414

Por isso, o esquecido processo de execução415 passou ao centro das atenções 

dos processualistas. No entanto, a nova realidade, calcada na participação ativa do juiz, 

requer muito mais do que simples mudanças legislativas. E necessário, desviar-se o
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414 SILVA, O. A. B. da. Curso de processo civil: processo de conhecimento, vol. 1, São 
Paulo, 2.000. pp. 139-140. Acerca da natureza das medidas antecipatórias, ver capítulo 5, tópico 
5.5.1, deste trabalho.

415 “A inefetividade presente no bojo do processo de execução traduz-se na principal 
conseqüência da escassez doutrinária dos temas relacionados com o processo de execução. 
Inefetividade, esta, que na prática, fica evidenciada na medida em que se constata a falta de 
mecanismos de agilização processual.” NOGUEIRA, C. de O. A. Nova fase da reforma do código de 
processo civil, processo de execução. In: MARINONI, L. G.; DIDIER Jr, F. (Coors.). A segunda 
etapa da reforma processual civil. São Paulo, 2001. p. 427. ASSIS relata, em verdadeiro desabafo, 
“... que reformas cosméticas, limitadas a aperfeiçoamentos da verba legislativa, em nada mitigam. Em 
geral, se desconhecem os procedimentos executivos, contemplados ou não no Livro II do Código. A 
estrutura legislativa se mostra deficiente. Os estudiosos ignoram esta rica e inexplorada província do 
processo civil. E as medidas executivas, que representam o núcleo das formas de atuação dos direitos, 
beiram a obsolescência.” ASSIS, A. de. Teoria geral do processo de execução. In: WAMBIER, T. A. 
A. (Coord.). Processo de execução e assuntos afins. São Paulo, 1998. p. 19.



curso jurisdicional confiado a juizes desprovidos de qualquer poder de império, 

passivos e inertes, cuja única missão deveria ser a mera aplicação do direito 

legislado.”416 como imposto pela hegemonia burguesa na formação do Estado 

Moderno.
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6.1.5 (In)efetividade da tutela do crédito pecuniário

O mesmo descaso que a doutrina, até certo ponto, tratou o processo de 

execução como um todo,417 deslinda a execução do crédito pecuniário (execução por 

quantia certa contra devedor solvente) das demais espécies executivas.

Desencadeou-se uma avalanche de estudos acerca da execução da obrigação 

de fazer e não fazer, o que, diga-se, extremamente válida, mas, a execução por quantia, 

além de ficar à margem, passou a ser considerada como a última opção. Esgotados 

todos os meios “eficazes”, contentar-se-á com a execução de pecúnia e seu 

reconhecido e aceitável procedimento obsoleto, desigual e ineficaz!

“As obrigações de fazer merecem a tutela caprichada que têm hoje, embora, 

muitas vezes, revistam-se de caráter eminentemente patrimonial; não há razão para, 

da mesma forma, não outorgar ao crédito a mesma tutela [sem grifo no

416 SILVA, O. A. B. da. Curso de processo civil: processo de conhecimento, vol. 1, São 
Paulo, 2.000. p. 113.

417 “De fato, o processo de execução -  e aqui confesso não saber onde está a causa e onde 
está o efeito -  sempre relegado a segundo plano pela doutrina [sem grifo no original], que sempre 
se ocupou mais do processo de conhecimento e do processo cautelar, que resultaram 
incomparavelmente mais elaborados e talvez efetivamente mais capazes de gerar resultados mais
visíveis, satisfazendo expectativas.” WAMBIER, T. A. A. Apresentação. In: _____ (Coord.).
Processo de execução e assuntos afins. São Paulo, 1998. p. 9.



Essa realidade externada pelo processualista merece ser internalizada e 

devidamente compreendida pela doutrina e judiciário para imbuir respaldo devido à 

enorme gama de jurisdicionados que necessitam diariamente da intervenção estatal 

nessa seara.

Acredita-se, sinceramente, que ninguém duvida que dentre as espécies 

executivas, a que mais visita o dia-a-dia forense é justamente a por quantia certa contra 

devedor solvente. Portanto, não há como subtraí-la do dever estatal de entrega de 

tutela jurisdicional de forma condizente com os anseios hodiernos.

O sensível aumento da busca pela tutela específica das obrigações de fazer e 

não fazer, tem levado parte da doutrina, ainda que involuntariamente, lançar um certo 

“preconceito” em relação à execução de crédito.

Extraindo-se o fato de que essa modalidade executiva é sempre suscitada 

como última opção, no que tange às medidas executivas capazes de se alcançar o 

cumprimento da obrigação, a decepção é enorme.

Os meios apontados como eficazes para a tutela das obrigações de fazer e 

não fazer não servem para a execução por soma, são, veementemente, refutados pela 

doutrina para dar concretude à execução de créditos pecuniários.

A execução por crédito passou, inclusive, a funcionar como válvula de 

escape não só na questão da obrigação substitutiva, mas também, na retórica acerca do 

cabimento de medidas mais “drásticas” em relação ao Réu/devedor.

Uma boa dose de atenção e acuidade, são suficientes para vislumbrar que a
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original].”418

418 MOREIRA, A. C. op. cit. p. 23.



doutrina utiliza desse expediente, por exemplo, quando afirma que certa medida só não 

seria possível na execução por soma, mas que na obrigação de fazer e não fazer seria 

perfeitamente viável! Ou seja, a discussão extrapola seu âmbito de atuação para recair,
r

negativamente, na execução por quantia. E preciso que se diga que a execução para 

recebimento de pecúnia já é reconhecidamente inefetiva, não precisa, portanto, de mais 

esse apoio.

MARINONI, não incorreu nessa desídia. O processualista paranaense, mais 

uma vez, contribui com esmero e coragem para a efetividade da tutela dos direitos ao 

afirmar: “Por outro lado, não há motivo para que a tutela que objetiva o 

pagamento de soma tenha que ser prestada unicamente através da execução 

forçada [sem grifo no original]. Sabe-se, atualmente, que o custo e a lentidão do 

processo de execução por quantia certa desestimulam o acesso à justiça e retiram 

qualquer possibilidade de efetividade desta forma de prestação de tutela 

jurisdicional.”419

A preocupação é de não se aceitar como natural a idéia de que a execução 

por soma deva conviver com as chicanas perpetradas pelo Réu/devedor como se fosse 

um expediente normal para o famoso “ganhar tempo”.

Preocupa-se, também, em não permitir que termos como “efetividade”, 

“processo civil de resultados”, “ordem jurídica justa”, de tão relevância para a 

prestação jurisdicional, caiam em profunda banalização, como parece ter ocorrido com 

a expressão chiovendiana de que o “processo deve dar a quem tem um direito tudo 

aquilo e exatamente aquilo que ele teria o direito de obter”, inúmeras vezes lembradas 

e tão pouco efetivada, como há admitir a impossibilidade de tal objetivo.
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419 M ARINONI, L. G. Tutela específica: (arts. 461, CPC e 84, CDC). São Paulo, 2000.
pp. 194-195.



Que o processo não tem condições de reproduzir literalmente o fato concreto, 

é uma realidade a não se negar, no entanto, por outro lado, prometer prestação 

jurisdicional e não cumprir, cumprir tardiamente ou pela metade, é algo 

inadmissível.420

Mais uma vez o magistério de MARINONI é lapidar:
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Com efeito, não há como esquecer, aqui, que o tempo do processo sempre prejudica o 
autor que tem razão, beneficiando na mesma proporção o réu que não a tem. Ora, se isto é 
inegável, quanto mais as formas executivas demoram para permitir a efetiva tutela do 
direito, mais elas se prestam para beneficiar o réu e prejudicar o autor. Se já há sentença 
transitada em julgado afirmando o direito, a demora para a efetiva tutela do direito 
justifica-se ainda menos, pois não só não leva em conta a indevida resistência por 
parte do réu, como também não considera que o réu é estimulado a desprezar a 
sentença e, assim, a própria jurisdição, para se beneficiar do longo tempo da 
‘execução’ [sem grifo no original] 421

MARINONI, mesmo tratando de tutela específica, não olvidou da execução 

por quantia. Percebe-se, assim, no processualista uma preocupação efetiva com a 

atuação dos direitos. Os seus estudos denotam com clareza a situação que se passa no 

processo e, a partir daí, é possível defender a necessidade de se “forçar” o Réu/devedor 

a cumprir a decisão.

420 Repete-se aqui, pela pertinência, a citação n. 229: “É da índole de todo o instrumento 
processual, por melhor que ele seja por mais afinado com as exigências e expectativas sociais 
emergentes num dado momento histórico, produzir alguma parcela de injustiça. A esperança de 
Chiovenda de criar-se um processo dotado de tal perfeição que desse, sempre, ao autor vitorioso tudo 
aquilo que lhe viesse a ser reconhecido como seu direito, na realidade é um sonho inatingível”.
SILVA, O. A. B. da. A “plenitude de defesa” no processo civil. In :_____. Da sentença liminar à
nulidade da sentença. Rio de Janeiro, 2001. pp. 113-114.

421 M ARINONI, L. G. Tutela específica: (arts. 461, CPC e 84, CDC). São Paulo, 2000.
p. 171.
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Em qualquer processo civil há uma situação concreta, uma luta por um bem da vida, que 
incide de modo radicalmente oposto sobre as posições das partes. A disputa pelo bem da 
vida perseguido pelo autor, justamente porque demanda tempo, somente pode prejudicar o 
autor (que tem razão) e beneficiar o réu (que não a tem). Isto demonstra que o processo 
jamais poderá dar ao autor tudo aquilo e exatamente aquilo que ele tem o direito de obter 
ou que jamais o processo poderá deixar de prejudicar o autor que tem razão. É preciso 
admitir, ainda que lamentavelmente, a única verdade: a demora sempre beneficia o réu 
que não tem razão. Em um ‘processo condenatório’, a demora na obtenção do bem 
significa a sua preservação no patrimônio do réu. Quanto maior for a demora do 
processo, maior será o dano imposto ao autor e, por conseqüência, maior o beneficio 
conferido ao réu [sem grifo no original], Se o autor que tem razão é sempre prejudicado 
pela demora, não é possível esquecer o que isto realmente representa para o cidadão 
comum que no processo é chamado de autor, tal como se fosse o ‘homem sem rosto’ do 
direito liberal. Se o tempo é a dimensão fundamental da vida humana e se o bem 
perseguido no processo interfere na felicidade do litigante que o reivindica, é certo que a 
demora do processo gera, no mínimo, infelicidade pessoal e angústia e reduz as 
expectativas de uma vida mais feliz (ou menos infeliz). Não é possível desconsiderar o que 
se passa na vida das partes que estão em juízo. O cidadão concreto, o homem das ruas, não 
pode ter os seus sentimentos, as suas angústias e as suas decepções desprezadas pelos 
responsáveis pela administração da justiça. Isto para não se falar nos danos econômicos, 
freqüentemente graves, que podem ser impostos à parte autora pela demora do processo e 
pela conseqüente imobilização de bens e capitais. Se o processo retira da vida o seu próprio 
impulso, ele não pode -  apenas porque se destina a “descobrir a verdade” -  deixar de 
considerar as necessidades do autor, a menos que deseje celebrar, através de um 
procedimento fúnebre, não só o seu rompimento com a vida, mas também a sua completa 
falta de capacidade para realizar os escopos do Estado.422

A busca pela efetividade dos direitos tem de partir dessa realidade, sob pena 

de sucumbir em conceitos e defesas exageradas e desprovidas de sentido prático. O 

processualista corre o risco de se “fechar” no plano estritamente processual e, ao 

isolar-se do restante do mundo jurídico, dissociar direito e processo.

Por isso, todo esforço interpretativo deve ser lançado no caminho mais

422 MARINONI, L. G. Tutela antecipatória, julgamento antecipado e execução 
imediata da sentença. São Paulo, 2000. p. 16-17. Essa citação já foi reproduzida, em partes, nas 
páginas 130 e 132.



apropriado para o alcance da efetivação do direito material. Fugir desse ideário é 

regressar à fase do “processualismo”.423

GUERRA,424 por exemplo, não admite a execução da obrigação de fazer ou 

não fazer do art. 461, no próprio processo de conhecimento. Prefere o processualista, 

remar contra a maré da efetividade e destruir toda uma construção, inclusive 

legislativa, que a muito custo se angariou, ao exigir que toda execução dessa natureza 

obedeça ao Livro II do código.

Seu argumento é estritamente técnico-dogmático.425 Entende que pelo fato de 

existir uma previsão para se executar no Livro II (arts. 632 ao 645) as obrigações de 

fazer ou não fazer, para lá devem ser sempre conduzidas, sob pena de “contrariar a 

própria lógica do Estado de Direito ...”426

Em verdade, quem está contrariando a lógica é o próprio processualista ao 

querer reduzir a tutela específica do art. 461 à execução esdrúxula do Livro II. Se a
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423 De acordo com os ensinamentos de DAVID, o direito inglês preocupa-se muito mais 
com “... a substância do direito, sendo o processo excepcionalmente ensinado nas escolas de direito 
inglês.” DAVID, R. Os grandes sistemas do direito contemporâneo. São Paulo, 1993. p. 354.

424 GUERRA, M. L. Execução indireta. São Paulo, 1999. p. 65 e seguintes.

425 Acerca da interpretação versus dogmática jurídica, ver STRECK, L. L. Hermenêutica 
jnrídica e(m) crise: uma exploração hermenêutica da construção do direito. Porto Alegre, 2001. p. 
227 e seguintes.

426 “Convém lembrar que, para o devedor, o processo de execução é também manifestação 
do seu direito fundamental ao devido processo legal. A eliminação do processo de execução, para a 
atuação de sentença condenatória, em certas ações, tem, portanto, caráter absolutamente excepcional. 
É certo que nas chamadas ações executivas lato sensu -  categoria na qual se encartam as ações de 
despejo, possessórias e de depósito -  o legislador adotou um modelo precedimental diferenciado, que 
se caracteriza, precisamente, por permitir a prestação de tutela condenatória e executiva em um mesmo 
processo.” Idem, ibidem. pp. 66-67. Percebe-se, nas suas palavras, o comprometimento integral e 
irrestrito com a generalização da sentença condenatória e sua correlação necessária com a execução 
forçada do Livro II do código de processo. Só admite outro “procedimento” nas ações executivas lato 
sensu, sem, contudo, admiti-las como categorias autônomas de providência jurisdicional. É o “direito 
de propriedade” levado às últimas conseqüências!



execução específica esvaziar o conteúdo dos arts. 632 e seguintes, no que tange a título 

executivo judicial, que os anjos (ou melhor, os processualistas) digam amém! Afinal, o 

“novo processo civil” está a desafiar novas formas executivas.

Que ótimo será, por exemplo, se forem possíveis, medidas mais eficazes para 

substituir ou servir de apoio ao inoperante meio de sub-rogação existente na execução 

do crédito pecuniário!

Afinal, se há, atualmente, forma mais efetiva e adequada para a tutela do 

direito, não há como preferir a utilização do velho procedimento destinado à execução 

das obrigações de fazer e de não fazer que privilegia o réu, estimulando a sua 

desobediência.”427

Urge, assim, uma interpretação legislativa condizente com uma atividade 

jurisdicional comprometida com o resultado do processo. “Com efeito, o Estado, ao 

mesmo tempo que impede que os interessados possam ter atuação direta na imposição 

coercitiva de seus interesses, faz solene promessa de que as situações de interesses 

conflitantes serão resolvidas por um representante seu, o qual atuará de forma 

imparcial na busca da composição dos interesses dos envolvidos.”428

Todo esforço deve ser concentrado para que o processo permita uma 

aproximação o quanto maior possível, da atividade do juiz em relação às partes. “Ora, 

é preciso adequar o processo ao cumprimento de toda essa sua complexa missão, para 

que ele não seja fonte perene de decepções somadas a decepções (“toda decepção é
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427 MARINONI, L. G. Tutela específica: (arts. 461, CPC e 84, CDC). São Paulo, 2000. 
p. 170. Além de MARINONI, contraria esse posicionamento de GUERRA, GRINOVER, em Tutela 
jurisdicional nas obrigações de fazer e não fazer, p. 260 e seguintes, e WATANABE, Tutela 
antecipatória e tutela específica das obrigações de fazer e não fazer (arts.273 e 461 do CPC), pp. 43 e
seguintes, ambos textos inseridos na obra de coordenação de TEXEIRA, S. de F. (Coord.). A reforma 
do código de processo civil. São Paulo, 1996.

428 PUOLI, J. C. B. op. cit. p. 29.



muito triste”), nem permite que com isso se desgaste a legitimidade do sistema. Desse 

labor, hão de participar o processualista e o juiz e de ambos se espera, para que 

possam chegar a bom termo, uma racional mas decidida mudança de mentalidade:429

E o reconhecimento do necessário aumento do poder jurisdicional. PUOLI, 

neste ponto, assevera:
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No que toca aos poderes do Juiz, o primeiro passo na direção da modernidade vem 
materializado no reconhecimento de que ele é um agente estatal no desempenho de uma 
função pública cujos objetivos são bem mais amplos do que a mera satisfação das partes 
envolvidas no litígio. Fala-se da consciência de que, sob um prisma mais genérico, a 
atividade desempenhada pelo Juiz também tem em vista a necessidade de impor e fazer 
valer o direito material positivado pelo próprio Estado e pacificar os conflitos 
ocorrentes na sociedade e que lhe forem submetidos [sem grifo no original], A 
compreensão desta característica marca o início da visão publicista do processo a qual, em 
que pese sua importância, não importou num imediato e integral expurgo de todos os 
resquícios do pensamento privatista anteriormente vigente.430

“E tem-se entendido que o texto constitucional, em sua essência, assegura 

‘uma tutela qualificada contra qualquer forma de denegação da justiça’, abrangente 

tanto das situações processuais como das substanciais. Essa conclusão fundamental 

tem servido de apoio à concepção de um sistema processual que efetivamente tutele 

todos os direitos, seja pelo esforço interpretativo [sem grifo no original] que procure 

suprir as eventuais imperfeições, seja pela atribuição a certos institutos processuais

429 DINAMARCO, C. R. A instrumentalidade do processo. São Paulo, 1994. p. 271. 
Continua o processualista: “É preciso implantar um novo “método de pensamento”, rompendo 
definitivamente com as velhas posturas introspectivas do sistema e abrindo os olhos para a realidade
da vida que passa fora do processo.”

430 PUOLI, J. C. B. op. cit. p. 21.
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Nesta ótica, é mister (re)pensar a execução por soma para, no esteio do que 

vem ocorrendo com as demais modalidades executivas, capacitá-la ao exercício 

efetivo da jurisdição. Sem, jamais esquecer, que se foi declarado o dever de 

indenizar, e o réu nada faz para adimplir a sentença, há não só desconsideração pelo 

direito do autor, como também desrespeito à autoridade do juiz [sem grifo no 

original].432

A inefetividade da tutela executiva por crédito tem, justamente, essa 

conotação de desrespeito. O Réu/devedor se sente até confortado, pois ele sabe que 

houve condenação, mas que não será preciso cumpri-la. Daí vem, mais uma vez à 

lume, a questão do tempo.

“A problemática do processo está ligada ao fator tempo, pois não são raras as 

vezes que a demora do processo acaba por não permitir a tutela efetiva do direito. 

Entretanto, se o Estado proibiu a autotutela não pode apontar o tempo como desculpa 

para se desonerar do grave compromisso de tutelar de forma pronta e adequada os 

vários casos conflitivos concretos.”433

Essa situação é agravada no processo de execução porque, como é cediço, já 

houve toda uma fase de conhecimento (accertamento) precedente. Significa que 

despender mais tempo para realizar a decisão judicial transita em julgado é onerar 

duplamente o Autor/credor. Afinal, julgar e não executar ou executar a destempo, é o

” 431

431 WATANABE, K. Da cognição no processo civil. Campinas, 2000. p. 27.

432 MARINONI, L. G. Tutela específica: (arts. 461, CPC e 84, CDC). São Paulo, 2000.
p. 170.

433 MARINONI, L. G. Efetividade do processo e tutela de urgência. Porto Alegre, 
1994. p. 37.



mesmo que não julgar. Nesse sentido, TUCCI:
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Em suma, o resultado de um processo ‘hão apenas deve outorgar uma satisfação jurídica às 
partes, como também, para que essa resposta seja a mais. plena possível, a decisão final 
deve ser pronunciada em um lapso de tempo compatível com a natureza do objeto litigioso, 
visto que -  caso contrário -  se tomaria utópica a tutela jurisdicional de qualquer direito. 
Como já se afirmou, com muita razão, para que a Justiça seja injusta não faz falta que 
contenha equívoco, basta que não julgue quando deve julgar\434

“Ora, se o Estado tem o dever de prestar a ‘devida tutela jurisdicional’, 

entendida esta como a tutela apta a tomar efetivo o direito material, o cidadão tem o 

direito à ‘adequada tutela jurisdicional’, que é elemento indissociável do due process 

of law. Direito à adequada tutela jurisdicional quer dizer direito a um processo efetivo, 

próprio às peculiaridades da pretensão de direito material de que se diz titular aquele 

que busca a tutela jurisdicional.”435

Por isso não basta ou, muito pouco resolve, uma decisão condenatória se não 

for possível efetivá-la de acordo com o direito material reclamado. Aliás, analisada por 

este ângulo (o que realmente interessa), o conceito de sentença condenatória é 

insustentável.436 No entanto, a par da necessidade de se efetivar uma sentença

434 TUCCI, J. R. C. e. Tempo e processo: uma análise empírica das repercussões do 
tempo na fenomenologia processual (civil e penal). São Paulo, 1997. p. 65.

435 MARINONI, L. G. Efetividade do processo e tutela de urgência. Porto Alegre, 
1994. p. 66. Segundo TUCCI, “É, pois, preciso oferecer ao processo mecanismos que permitam o 
cumprimento de toda a sua missão institucional, evitando-se, com isso, que seja considerado “fonte 
perene de decepções”. TUCCI, J. R. C. e. Tempo e processo: uma análise empírica das repercussões 
do tempo na fenomenologia processual (civil e penal). São Paulo, 1997. p. 62.

436 É de SILVA a advertência de que a sentença condenatória, “... é uma criação do direito 
processual que não encontra -  enquanto ação -  correspondência no direito material, sob a forma de 
uma pretensão e a respectiva ação que lhe corresponda.” SILVA, O. A. B. da. A ação condenatória



condenatória, é curial buscar “alternativas” que possibilitem uma execução capaz de 

fornecer à parte o bem da vida almejado.

Esse desiderato deve ser perseguido com a mesma (ou até mais) relevância 

com que se busca celeridade na prestação jurisdicional. Pois, se é reconhecido o dever 

de um processo sem dilações indevidas, a execução (mesmo porque igualmente é 

processo) não pode fugir desse raciocínio.

“Para isso, é de suma relevância que o processo civil disponha de 

mecanismos aptos a realizar a função jurisdicional que lhe toca, qual seja a de 

assegurar ao jurisdicionado que tenha razão praticamente tudo aquilo e exatamente 

aquilo que, porventura, tenha direito de receber.”437

A busca de meios para se efetivar uma decisão judicial, atende, inclusive, 

dois extremos: a) da certeza, “caracterizado pela necessidade de as razões das partes 

serem suficiente e previamente conhecidas pelo órgão jurisdicional como condição 

sine qua non para deferimento da tutela jurisdicional” e, b) da efetividade, 

“considerada como a capacidade do processo produzir, em tempo razoável, resultados 

efetivos para a vida das pessoas.”438

Apesar de não se concordar com esses dois postulados, haja vista a utopia 

disso tudo,439 neste esteio é oportuno utilizar do próprio argumento da doutrina que 

vislumbra no direito a “certeza” e a “segurança jurídica”, para viabilizar o que se 

pretende, que é justamente, meios de efetivação da tutela executiva por soma, que não
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como categoria processual. In:_____. Da sentença liminar à nulidade da sentença. Rio de Janeiro,
2001. p. 233.

437 TUCCI, J. R. C. e. Tempo e processo: uma análise empírica das repercussões do 
tempo na fenomenologia processual (civil e penal). São Paulo, 1997. p. 64.

438 PUOLI, J. C. B. op. cit. p. 100.

439 Ver PORTANOVA, em Motivações ideológica da sentença.



seja o único e exclusivo meio de sub-rogação.

DINAMARCO dá uma noção exata do que vem a ser essa certeza e a 

conseqüente segurança jurídica:

... é inegável o valor da certeza no direito. E, bem pensado, desenvolve-se em duplo 
sentido a relação entre o direito e ela, porque todo sistema jurídico se desenvolve, de modo 
mais ou menos minucioso e eficiente, no sentido de produzir um estado de certeza quanto a 
direitos e obrigações; e, por outro lado, a ordem jurídica quer que, tanto quanto possível, as 
decisões estatais seja tomadas mediante critérios de certeza, minimizando-se com isso os 
riscos de injustiça e erro. (...) Certeza, propriamente, tem-se quando o poder vem 
positivado em atos concretos, como a sentença: aí, sim, é que se pode ter certeza quanto à 
existência ou inexistência dos direitos e obrigações afirmados ou negados. Já foi feito o 
trabalho lógico de enquadramento dos fatos passados e foi interpretada a lei, resultando na 
afirmação da vontade concreta desta mediante decisão imperativa. E as decisões 
imperativas, que constituem atos de positivação concreta do poder, tomam certa a situação 
jurídica entre as partes. A certeza proporcionada pelo exercício consumado da 
jurisdição coincide com a segurança jurídica, que é fator de paz social e constitui 
importante escopo processual [sem grifo no original].440

Utiliza-se desse argumento, para demonstrar que não há como sustentar um 

processo de execução por soma com toda sua morosidade, se a “certeza” e “segurança 

jurídica” já foram alcançadas. Ou seja, não faz sentido exagerar em diligência, pois, já 

houve o acertamento pelo poder judiciário e o ato subseqüente é, ou deveria ser, o 

pronto atendimento da decisão do poder competente.

A execução de créditos e seu rito extremamente moroso e inefetivo, não se 

sustentam nem mesmo com a alegação de que seria necessário um tempo de maturação 

para munir o juiz de certeza em prol da segurança jurídica. Isso porque, como 

explicitado, ao executar-se uma sentença condenatória, esse período incubatório, já foi

440 DINAM ARCO, C. R. A instrumentalidade do processo. São Paulo, 1994. p. 237.



devidamente resguardado.

Ainda que se admita flexibilidade na “busca pela certeza”, como quer 

MOREIRA, ao prelecionar que: “Nem o valor celeridade, deve primar, pura e 

simplesmente, sobre o valor verdade, nem este sobrepor-se, em quaisquer 

circunstâncias, àquele ...”,441 o raciocínio continua o mesmo, haja vista ser a execução 

o ato fim da efetiva entrega da prestação jurisdicional.

“Não basta, pois, que se assegure o acesso aos tribunais, e, 

conseqüentemente, o direito ao processo. Delineia-se inafastável, também, a absoluta 

regularidade deste (direito no processo), com a verificação efetiva de todas as 

garantias resguardadas ao consumidor da justiça, em um breve prazo de tempo, isto é, 

dentro de um tempo justo, para a consecução do escopo que lhe é reservado.”442

Acredita-se que uma maior atuação do juiz na fase executiva resgatará, de 

uma só vez, o prestígio na prestação da tutela jurisdicional que está em queda livre e, 

igualmente, dará eficácia ao direito material, fim último desejado pelo jurisdicionado.

O discurso pela efetividade do processo, neste diapasão, passa, 

inexoravelmente, por uma tomada de posição que seja capaz de aproximar o quanto 

possível (necessário), o sistema processual pátrio dos recursos inerentes aos existentes 

no common law.

E, de certa forma, trabalhar com a razão, mas não aquela baseada na lei, 

(própria dos romanistas) mas sim, na aplicação do direito e na devida importância
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441 MOREIRA, J. C. B. Efetividade do processo e técnica processual. In :_____. Temas
de direito processual: sexta série. São Paulo, 1997. p. 22.

442 TUCCI, J. R. C. e. Tempo e processo: uma análise empírica das repercussões do 
tempo na fenomenologia processual (civil e penal). São Paulo, 1997. pp. 87-88.



relegada a sua concretização.443 É a opção que se faz entre se contentar com a simples 

declaração do direito ou a sua efetiva realização.444

Em resumo, tem-se que a sentença condenatória a depender de um ulterior 

processo de execução padece brutalmente de efetividade, na exata medida em que fica 

à inteira disposição da vontade do Réu/devedor. A condenação que lhe é imposta não 

vem, lamentavelmente, acondicionada de sanção pelo não cumprimento.

Achar, como quer LIEBMAN,445 que, após anos de “luta” num processo de 

conhecimento, o “condenado” irá cumprir com a decisão final, sabedor de que em si, 

ela nada mais representa do que uma simples declaração de vencido e vencedor é 

confiar em demasia num preceito puramente moral.

E definitivamente o reconhecimento de que a simples declaração de direito446
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443 Para um correto entendimento acerca da razão, especialmente para o Direito Inglês, que 
a distingue da lei, ver DAVID, na obra Os grandes sistemas do direito contemporâneo, principalmente 
páginas 354-355.

444 Talvez por isso SOARES tenha escrito, citando DAVID, que o “... jurista inglês não 
concebe como é que, em certos países, um novo processo possa ser mesmo necessário para se proceder 
a execução duma decisão da justiça tomada definitiva.” SOARES, G. F. S. Conimon law: introdução 
ao direito dos EUA. São Paulo, 2000. p 124. Arremata o autor: “Quanto às pessoas de Direito 
Privado e, com mais razão às autoridades do Executivo, que ousarem desobedecer a uma ordem 
judicial, terão de enfrentar o peso das sanções criminais, inclusive com penas privativas de liberdade, 
qualquer desrespeito às decisões judiciais (contempt to court), no que se incluiu um eventual desprezo 
pela obrigação declarada pelos tribunais judiciários de efetuar-se um pagamento qualquer.”

445 “Depois de proferida a sentença é possível, e acontece freqüentemente que o condenado 
se resolva a cumprir a sua obrigação.” LIEBMAN, E. T. Processo de execução. São Paulo, 1986. p. 
41.

446 “A resposta dada neste ensaio à indagação de se a tarefa do juiz é interpretar ou criar o 
direito, posiciona-se no sentido de que o juiz, inevitavelmente, reúne em si uma e outra função, mesmo 
no caso -  que constitui, quando muito, regra não sem muitas exceções -  em que seja obrigado a 
aplicar lei uma preexistente. Nem poderia ser de outro modo, pois a interpretação sempre implica um 
certo grau de discricionariedade e escolha e, portanto, de criatividade, um grau que é particularmente 
elevado em alguns domínios, como a justiça constitucional e a proteção judiciária de direitos sociais e 
interesses difusos.” CAPPELLETTI, M. Juizes legisladores? Porto Alegre, 1993. pp. 128-129.



não é suficiente para tutelar eficazmente o direito do Autor/credor e, principalmente, 

que, em inúmeros casos, é necessário evitar a própria lesão ao direito ou, se impossível 

a prevenção, executar-se, então, na forma específica, ainda que essa seja o recebimento 

de quantia.

Urge, por essa razão, dar respaldo à decisão judicial para legitimar a 

existência do processo como instrumento do direito material da parte. PUOLI, mais 

uma vez corrobora:
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Quando se fala de efetividade do processo, não basta pensar em ter a solução do caso 
concreto num tempo razoável e que a decisão tenha sido proferida segundo critérios de 
justiça. De nada valerá a mais perfeita e rápida das decisões se ela não tiver 
capacidade de transpor os limites formais do processo para atingir a realidade do 
mundo fático, seja para nele produzir efeitos novos, seja para resguardar as posições 
jurídicas que tenham sido apontadas como destinatárias da tutela jurisdicional [sem 
grifo no original]. Nesse contexto, passa a ser fundamental pesquisar os mecanismos que 
são utilizados pelo ordenamento para garantia da efetiva produção dos resultados do 
processo. Cumpre, também, verificar em que medida se legitimam alternativas que 
visam a conferir ao juiz maiores poderes para reprimir a parte vencida no processo e 
que, mesmo depois de decidida a causa, mantém sua postura de insurreição, 
recusando-se a cumprir o sentido da decisão que julgou sua posição jurídica como 
não privilegiada pelo sistema. Em linguagem menos formal, trata-se do estudo a 
respeito da possibilidade de a autoridade jurisdicional (e, aí, a pertinência do tema 
para com o estudo ora realizado) desenvolver uma atividade de ‘policiamento’ da 
postura do perdedor que, mesmo depois de esgotadas as oportunidades legais de 
defesa, mantém conduta contrária ao comando contido na decisão judicial que lhe foi 
desfavorável [sem grifo no original].447

É com esse intuito que se pretende vislumbrar a execução por créditos. Um 

atuar contundente do poder judiciário em busca da realização do crédito que ele 

reconheceu como devido e, ao mesmo tempo, sancionador de qualquer conduta do

447 PUOLI, J. C. B. op. cit. pp. 105-106.



Réu/devedor que atente contra a realização do direito do Autor/credor.
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6.2 EXECUÇÃO DO CRÉDITO (PECUNIÁRIO) E ATUAÇÃO DO JUIZ

A exigibilidade que define a pretensão, é uma categoria jurídica que, necessariamente, 
depende de um ato volitivo de cumprimento a ser praticado pelo sujeito passivo. Se este 
resiste ao cumprimento voluntário, de tal modo que o titular do direito subjetivo seja 
forçado a agir privadamente ou - se isto lhe for vedado pela ordem jurídica - por meio da 
‘ação’ processual, então já não se trata mais de mero exercício de pretensão, mas de uma 
verdadeira ação, no seu mais puro e historicamente comprovado, sentido de agir para a 
realização. O processo, nessa curiosa perspectiva, contraditória e ambígua, passa a ser 
instrumento de simples exigibilidades, ou de meras exigências. Não é o Estado, através 
da função jurisdicional, que realiza o direito, restaurado-o em seu estado primitivo, 
de modo a reparar-lhe a lesão, mas segundo a doutrina dominante, é o condenado 
que, voluntariamente, satisfaz a pretensão (obligatio, actio) [sem grifo no original].448

Frente à percepção sempre balizada de SILVA, nota-se a total inação do 

Estado-juiz e, por via oblíqua, sua pouca utilidade na realização da execução por 

quantia certa. O devedor responde negativamente em duas oportunidades: primeiro 

quando não cumpre voluntariamente a pretensão do titular do crédito; depois, quando 

este, valendo-se do seu direito constitucional de invocar a tutela jurídica (já que lhe é 

vedada a autotutela), novamente, recusa-se em dar cumprimento à sentença 

condenatória.

A proteção que tem em não poder sofrer qualquer espécie de coerção pessoal 

(princípio da intangibilidade), agregada a ausência de punição pelo não cumprimento 

da decisão judicial, fomenta-lhe de ânimo suficiente para desprezar ambas as tentativas 

de recebimento do crédito.

Acrescenta-se, sem receio, a essas possibilidades, o fato de que na ação

448 SILVA, O. A. B. da. Sentença e coisa julgada: ensaios. Porto Alegre, 1995. pp. 248-
249.



executiva, única “sanção” que está submetido, terá infinitas oportunidades de esquivar- 

se do cumprimento da obrigação, sendo que, na maioria das vezes, ainda protegido 

pela intangibilidade pessoal, ardilosamente, dissipa todo seu patrimônio e passa a 

aguardar o “competente” despacho: “Aguardem-se os autos em arquivo até nova 

provocação do credor!” E, assim, tem-se a famosa e difundida “execução frustrada”.

O tempo, no procedimento executivo é (ou continua sendo), um forte aliado
r

do Réu/devedor. E utilizado para conseguir acordo bem a seu gosto ou, para 

inviabilizar de vez a execução. O caminho a ser percorrido pelo exeqüente, além de 

longo, é penoso diante dos freqüentes obstáculos deliberadamente suscitados pelo 

executado.

A ação de embargos de terceiro é mais uma prova de que o Autor/credor fica 

totalmente isolado e desprotegido na execução. As conseqüências advindas dessa ação 

são suportadas exclusivamente pelo exeqüente, mesmo sendo assente que o executado 

sabia (ou deveria saber) que o bem alvo da constrição judicial não lhe pertencia. O 

tempo despendido, o custo financeiro acrescido pela sucumbência, são fatores alheios 

(ou melhor, aproveitados) pelo Réu/devedor.

De acordo com CASTELO o comprometimento da eficiência do poder 

judiciário com a inútil realização de atos desnecessários, além de “... gerar aumento da 

perda da eficiência, gera desnecessariamente o aumento do número de processos, 

aumentando ainda mais a perda de eficiência do aparelho judiciário, paralisando ainda 

mais o normal desenvolvimento dos processos e alongando ainda mais o tempo técnico 

de sua duração.”449
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449 CASTELO, J. P. Tutela antecipada: na teoria geral do processo, vol. 1, São Paulo, 
1999. p. 61. Prossegue o doutrinador: “A questão da eficiência da tutela jurisdicional, ao lado da 
efetividade, é tema central não só do direito processual, visto pelo seu ângulo intemo e externo, como 
de toda discussão sobre o sistema jurídico, posto que afeta todas as relações desenvolvidas na



O reconhecimento de todos esses entraves, agregado ao fato de que o 

processo de execução não é despido de jurisdição (desjurisdicionalizado), estimula 

uma mudança de comportamento na atuação do juiz e do Réu/devedor, pois, é cediço 

no cenário jurídico que a execução por quantia, baseada exclusivamente no meio de 

sub-rogação com total dependência da vontade do executado e atrelada à 

demonstração do seu patrimônio a cargo do exeqüente é ineficaz, contraditório ao 

espírito da reforma e, por conseguinte, ao que se almeja do assim denominado 

processo civil de resultado.

6.2.1 A necessidade de novo(s) provimento(s) para agilizar o sistema

A posição do Réu/devedor, como já ressaltado, é extremamente cômoda. Até 

se compreende, se levar em consideração que a ausência de império nas decisões 

judiciais, no processo civil com um todo e, principalmente na execução por soma, 

proporciona-lhe uma “defesa eficaz” lastreada em subterfúgios. “No afa de protelar 

para lucrar, as partes, mais comumente os devedores de quantias em dinheiro, que 

constituem provavelmente o maior número [sem grifo no original], opõem 

obstáculos ao bom desempenho da lei processual o que mascara a análise de sua 

efetividade.”450

Impende, então, atacar essa situação sem neofobia. Vislumbra-se, nessa 

ordem de idéia, duas tomadas de posição que devem vir atreladas a várias medidas 

capazes de lhes darem suporte. Primeiro, é imperioso conceder (ou reconhecer) uma 

participação ativa do órgão judicial durante toda a execução; segundo, atuar sobre a
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sociedade, produzindo comportamentos e resultados incompatíveis com o normal funcionamento do 
Estado de Direito.”

450 ARAGÃO, E. D. M. de. op. cit. p. 133.



vontade do devedor, a ponto de incomodá-lo o suficiente para que “opte” pelo 

cumprimento da obrigação.

A partir deste ponto, será possível elaborar meios de efetivação da tutela 

executiva por soma que sejam capazes, como já ressaltado, de incutir uma coerção no 

Réu/devedor de tal monta, que ele se resolva por cumprir o determinado.

Para esse fim, é necessário compreender a jurisdição como poder que é, apta 

a efetivar seus comandos, sem permitir descaso ao que for determinado pelo 

magistrado. BITTAR FILHO, expõe de forma arguta esse entendimento:
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Uma tendência que vem tomando corpo nos últimos tempos é a de alargamento do 
âmbito de atuação do juiz no processo civil. Tal tendência faz parte de um profundo 
conjunto de transformações pelas quais está passando, na atualidade, o direito 
processual, conjunto esse que pode receber o nome de universalização da jurisdição
[sem grifo no original]. Assiste-se hoje, com efeito, à tendência política de expansão do 
exercício da função jurisdicional, tendência essa que se manifesta não só em sentido 
horizontal -  ampliação do âmbito das pessoas com ingresso em juízo è aptas a receber a 
tutela jurisdicional - , mas também em sentido vertical -  aqui é que entra em cena a 
moderna exigência de efetiva participação do juiz na direção da causa e na sua instrução, 
em permanente diálogo com os litigantes. O reforço dos poderes do juiz é uma acentuação 
mais forte do caráter publicístico do processo. Ora, o interesse do Estado na atuação 
correta do ordenamento, através do aparelho judiciário, sobrepõe-se ao interesse 
privado do litigante, que deseja, acima de tudo, ver realizadas as suas próprias 
pretensões. Como se pode perceber, a antiga visão do ‘duelo’ entre as partes, ao qual 
assistia o juiz como espectador distante e impassível, está a ceder o passo a uma 
concepção do processo como atividade ‘ordenada, ao menos tendencialmente, à 
realização da justiça’ [sem grifo no original]. O juiz moderno compreende que só se lhe 
exige a imparcialidade no que diz respeito à oferta de iguais oportunidades às partes e à 
recusa quanto à criação de distinções reveladoras de preferência personalíssimas, não se 
lhe tolerando a indiferença.451

451 BITTAR FILHO, C. A. Teoria da imprevisão dos poderes do juiz. São Paulo, 1994.
pp. 7-8.



E inolvidável que todos os sujeitos envolvidos nessa tarefa, o juiz por ter o 

dever aliado ao poder, precisa ser capaz de avaliar as várias situações levadas a juízo 

para proceder com dinamismo capaz de cumprir o labor que está incumbido.452

Com a comprovada necessidade da tutela diferenciada, para atender as 

diferente situações da vida, não se pode mais falar em processo de execução nos 

moldes em que se encontra. E necessário dar às decisões carecedoras de execução, 

natureza capaz de cumprimento do estatuído no título de forma a não permitir engodo 

por parte do obrigado.

O reconhecimento da falência das propostas liberais, pelo menos a sua total 

incompatibilidade com o escopo que se almeja alcançar pela via processual capaz de 

proporcionar aos cidadãos uma vida digna, com igualdade de condições em todos os 

sentidos, dentro de uma sociedade justa e equilibrada, exige em todos os níveis do 

processo um (re)pensar capaz de aparelhar as tutelas à esses objetivos.

Porquanto, a tutela condenatória de natureza pecuniária não pode ficar 

excluída desse novo direcionamento processual, sob pena de se penalizar uma parte 

considerável da sociedade que dela depende diretamente. O exagerado receio 

perceptível na doutrina e no judiciário em não se atingir a pessoa do Réu/devedor 

precisa urgentemente ser amenizado.

O próprio sistema permite essa interpretação, ao conviver com medidas 

drásticas, sem que se levantem fozes em favor do devedor. Como bem relata 

WATANABE, o cumprimento de uma sentença condenatória numa ação de despejo 

há, invariavelmente, uma “ofensa” a pessoa do Réu/devedor. Ou será que ser 

arrebatado do lar e jogado na rua com esposa, filhos etc., não é uma medida contra a
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452 “Um judiciário independente de um rei ou de um govemo monocrático é uma boa coisa; 
mas independente da vontade do povo é um erro, pelo menos num govemo republicano.” DALLARI, 
D. de A. O poder dos juizes. São Paulo, 1996. p. 18.
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pessoa? A resposta é de WATANABE:

Não sendo cumprido o comando judicial espontaneamente, os atos executórios são 
efetivados pelos auxiliares do juiz, de modo a assegurar a efetiva desocupação do imóvel, 
se necessário ‘com emprego de força, inclusive arrombamento’. Tudo isso, como é de fácil 
percepção, assegura à ação de despejo, destinada à proteção de um direito patrimonial, 
uma grande efetividade. E a execução da sentença de despejo, embora aparente estar 
incidindo apenas sobre um imóvel, na verdade repercute na liberdade das pessoas que 
nela residem, pois são elas expulsas contra sua vontade, através do uso da violência 
oficial [sem grifo no original], Há outros exemplos de ação executiva lato sensu em nosso 
ordenamento processual, dos quais a mais representativa, ao lado da ação de despejo, é a 
ação possessória. Os exemplos citados, porém, são suficientes para a evidenciação de que 
estamos diante de um tipo de provimento judicial com o qual esta familiarizado, há muito 
tempo, o nosso legislador processual.453

Essa inversão de valores que permite a proteção exacerbada da propriedade, 

mesmo contra a pessoa e a mudança radical do discurso quando a propriedade é que 

precisa ser “ofendida”, é inconcebível num país que ostenta o rótulo de um Estado 

Democrático de Direito.

A intervenção de TARUFFO é apropriada:

L’esigencia di semplificare e abbreviare il procedimento escutivo per consentire urna 
ràpida e utile soddisfazione del credito appare dunque frustrata dall’esigenza -  sentita 
corno di gran lunga prevalente -  di predisporre un repertorio ampio e analitico di strumenti 
a garanzia della proprietà del debitore sul bene sottoposto ad execuzione. La tutela della 
proprietà è d’altronde il vero valore fondamentale, che all’occorrenza prevale sulla tutela 
del debitore in quanto tale: si può dire cioè che il debitore è fortemente garantito quando è 
proprietàrio e il procedimento executivo mira ad intaccare questa sua qualità (come accade 
nell’execuzione per transformazione di beni del debitore in denaro), ma lo è molto meno se 
proprietàrio è il creditore, che attraverso l’esecuzione mira a recuperare la disponibilità del

453 WATANABE, K. Tutela antecipatória e tutela específica das obrigações de fazer e não 
fazer (arts. 273 e 461 do CPC). In: TEIXEIRA, S. de F. (Coord.). Reforma do código de processo 
civil. São Paulo, 1996. pp. 23-24.
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bene. Lo si vede chiaramente nella disciplina dell’esecuzione per consegna o rilascio (artt. 
741 ss.), che -  appunto in quanto serve al titolare di un diritto reale per conseguire il 
possesso della cosa -  è di gran lunga più semplice, rapida, efficace e priva di superflue 
formalità.454

A intervenção desses dois competentes processualistas serve para demonstrar 

a possibilidade de se buscar alternativas (medidas executivas) capazes de atuar sobre a 

vontade do Réu/devedor sem que isso possa influir em desrespeito ou ofensa à sua 

pessoa. Afinal, não se pode permitir que em defesa ao seu direito de intangibilidade, se 

faça da execução tábua rasa.

Por isso, faz-se necessária uma construção doutrinária/legislativa capaz de 

confiar essa forma de atuação jurisdicional um resultado adequado às novas 

necessidades.

Uma ordem jurídica lastreada por uma Constituição de índole visivelmente 

social, com princípios consagrados, entre eles o da igualdade, não pode permitir que 

apenas alguns tenham respaldo de efetividade na legislação processual que cerceia os 

demais dessa natureza.

Ao comentar o veto ao artigo 84 do Código de Defesa do Consumidor,

454 TARUFFO, M. La giustizia civile in Itália dal’700 a oggi. Bologna, 1980. pp. 135- 
136. No vernáculo: A exigência de simplificar e abreviar o procedimento executivo para aprovar uma 
rápida e útil satisfação do crédito apresenta-se, portanto, frustada pela exigência - tida como 
extremamente predominante - de predispor (preparar) um repertório amplo e analítico de instrumentos 
para garantir a propriedade do devedor sobre o bem posto em execução. A tutela da propriedade é, de 
outro lado, o verdadeiro valor fundamental que, ao ocorrer, prevalece sobre a tutela do devedor 
enquanto tal: se pode dizer, isto é, que o devedor é fortemente garantido quando é proprietário e o 
procedimento executivo visa atacar esta sua qualidade (como acontece na execução para converter os 
bens do devedor em dinheiro), mas isto não acontece se o proprietário é o credor, que através da 
execução visa recuperar a disponibilidade do bem. Isso se vê claramente na disciplina da execução 
para entrega (art. 741 ss.), que - nota em quanto serve ao titular de um direito real para conseguir a 
posse da coisa - é de longe mais simples, rápida, eficaz e com menos formalidades supérfluas.



WATANABE, com respaldo em BARBOSA MOREIRA, esclarece com muito mais 

propriedade o que se pretende demonstrar.

Se os direitos patrimoniais, como a posse, os créditos de instituições financeiras e outros 
mais podem ter um processo com provimentos mais adequado e eficaz e com procedimento 
simplificado e célere nas relações entre particulares, por que para tutela de ‘direito líquido 
e certo, individual, coletivo ou difuso’ previsto no Código, lesado por atos ilegais ou 
abusivos de pessoas físicas e jurídicas, não pode ser concebida uma ação mandamental 
cujo processo se discipline pelas normas da lei de mandado de segurança? Onde estaria a 
ofensa ao inc. LXXI do art. 5o da Constituição Federal? Qual a razão política ou jurídica 
para restringir a tutela de direitos através de uma ação eficaz e célere, como a ação de 
mandado de segurança, somente às relações jurídicas entre particulares e poderes públicos? 
O que a doutrina mais avançada hoje acentua é, precisamente, a necessidade de urgente 
criação de processos mais ágeis e dotados de maior efetividade para a tutela de relações 
jurídicas entre particulares, principalmente as de natureza não patrimonial, o que ainda, 
desta feita, não foi possível em razão da estreiteza de visão do veto presidencial.455
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Os extremos entre as duas formas de governo, social e democrático, e suas 

tendências liberais ou intervencionistas, são, hodiemamente, amenizadas num eixo 

capaz de mediar os dois lados. Assim, se o intervencionismo em excesso é um mal, o 

liberalismo levado às últimas conseqüências igualmente.

Convencidos dessa realidade, países considerados como berço do 

liberalismo, como a Inglaterra e o próprio Estados Unidos da América, têm buscado 

uma atuação do Estado mais próxima possível dos cidadãos, com garantias de uma 

justiça equilibrada, justa e solidária, mediante uma legislação de índole social que

455 WATANABE, K. Capítulo I: disposições gerais. In: CÓDIGO Brasileiro de defesa do 
consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto. Rio de Janeiro, 2000. pp. 756/757. Aliás, não 
fosse o veto ao art. 85 do CDC, ter-se-ia ação mandamental (mandado de segurança) contra aquele que 
não cumprisse uma decisão judicial. Por exemplo, uma sentença transita em julgado ou, mesmo uma 
tutela antecipada, seria acobertada pelo direito líquido e certo para viabilizar um ação nos moldes do 
atual mandado de segurança.



redunda num processo eficaz e capaz de atender a todos igualitariamente.456

Neste processo de adequação às “novas” tendências, o legislador brasileiro, 

inspirado num espírito de justiça distributiva ou por um descuido dos conservadores, 

promulgou a Constituição de 05 de outubro de 1988, de caráter nitidamente social, 

voltada para um Estado intervencionista.

No entanto, ao contrário do que preleciona o constituinte, a aplicação do 

direito tem fugido a essa temática. Tem-se uma legislação ordinária aplicada acima da 

própria Constituição, sendo que, ao certo, a leitura de toda e qualquer legislação 

ordinária deve ser realizada a partir da exata compreensão da Lei Maior, sendo 

anômala interpretação em contrário.

Na medida em que em outros países buscaram na própria legislação ordinária 

a adequação a essa nova fase intervencionista,457 o Brasil se destacou por fazer desse 

progresso, objetivo do próprio constituinte. Por isso, talvez, os elogios recebidos das 

doutrinas alienígenas acerca da Constituição Nacional.

O processo civil, como é cediço, é o instrumento colocado a serviço do 

cidadão para, democraticamente, resolver suas insatisfações cíveis. No entanto, a partir 

do instante que esse instrumento não é capaz de realizar seu escopo de forma 

satisfatória, necessário se faz uma remodelagem ou, de acordo com a mensuração da 

necessidade, até a elaboração de um novo, afinal ele deve acompanhar a sociedade e
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456 “Ainda nos Estados Unidos, nação que brigou muito intensamente em defesa dos 
princípios da iniciativa privada, da liberdade de indústria e comércio, de irrestrito respeito à 
propriedade privada, de economia de mercado e do interesse de lucro como motor da riqueza nacional, 
aparecem leis que admitem certo grau de intervenção estatal, boa parte delas a partir da política de F. 
D. Roosevelt sobre New Deal.” MONREAL, E. N. O direito como obstáculo à transformação 
social. Porto Alegre, 1988. p. 109.

457 “O Estado modemo assumiu funções novas na imensa maioria dos países, muitas vezes 
sem que se haja modificado o estatuto constitucional ou jurídico vigente. E que os fatos e a 
necessidade pública o exigiram com algo imperioso e iniludível.” Idem, ibidem. p. 109.



seus interesses.

Nessa linha de razão, o processualista coevo tem pugnado por capacitar esse 

instrumento à condição de satisfazer os anseios dos jurisdicionados, no que se 

convencionou chamar processo de resultado. Neste contexto a execução por soma 

precisa, também, ser aparelhada com instrumentos eficazes sob pena de inviabilizar 

todo o espírito reformador.

Com a execução ineficaz, o processo como um todo, não obstante a 

decantada reforma, continuará a sofrer do mesmo mal, persistindo, então, a crise. Por 

não ser admissível ao instrumento destinado à realização do direito material sofrer 

contradições no seu próprio bojo, o que equivaleria, por exemplo, admitir, dentro da 

Constituição, a inconstitucionalidade de uma norma em relação à outra, necessário se 

faz um equacionamento dessa discrepância.

Por esse raciocínio, o processo civil não pode ser considerado como 

instrumento entregue exclusivamente ao livre arbítrio das partes. Pensar de forma 

diferente é proporcionar sempre a “vitória” do mais forte, mais preparado, e esquecer- 

se da decisão e do resultado justo que o cidadão espera como resposta do que lhe foi 

prometido pelo Estado. Não pode, assim, o processo civil se restringir a uma atuação 

exclusiva das partes, sem uma intervenção mais aguda por parte do juiz. O alerta é de 

TARUFFO:

Um altro carattere fondamentale comune, individuabile al di là delle numerose e diverse 
varianti in cui si concretizza nei vari ordinamenti positivi, è il modello del procedimento di 
cognizione, imperniato sul principio per cui il processo è ‘cosa delle parti’, e di 
conseguenza il suo inizio, il suo oggetto e il suo svolgimento sono rimessi all’autonoma ed 
esclusiva iniziativa delle parti private. Si tratta cioè sempre di un processo integralmente 
‘dispositivo’, nel quale solitamente mancano del tutto, o in qualche caso sono ridotte al 
minimo, le trace di una tendenza di tipo ‘inquisitorio’. Si può parlare, al riguardo, di um 
‘modelo leberale’ del processo civile, per intendere che l’intervento dello Stato -  attraverso 
il giudice -  nell’amministrazione della giustizia civile viene ridotto al minimo (controllo 
sulla regolarità formale degli atti, risoluzione degli incidenti, decisione), mentre l’intera
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gestione del processo è invece affidata all’iniziativa dei privati.458

. A eficácia executiva exige uma contundência maior por parte do juiz, 

justamente porque não se alcançará tal desiderato sem que o Réu/devedor sofra forte 

ingerência na sua autonomia de vontade. Como já ressaltado, da efetividade da tutela 

executiva, depende, em verdade, o sucesso da própria tutela jurisdicional. De acordo 

com TARRUFO, a tutela jurisdicional deve compreender também uma efetiva 

tutela executiva.”459

Daí ser mais do que evidente uma atuação do juiz capaz de ordenar o 

cumprimento das atividades executivas. Afinal, “... o processo há de ser um 

instrumento efetivo de atuação do direito material violado ou ameaçado. Todos os 

direitos consagrados no sistema jurídico devem ser adequadamente tutelados pelo 

processo. (...) Essa é a razão pela qual as normas processuais estabelecem sanções para 

a conduta da parte que se opõe às ordens do juiz, frustrando o resultado do 

processo.”460

O que se propõe é a equação desse raciocínio, para que ele transcenda o 

mundo das idéias e se realize no plano prático. É certo, então, que toda resistência

458 TARUFFO, M. La giustizia civile in Itália dal’700 a oggi. Bologna, 1980. pp. 101.

459 TARUFFO, M. A atuação executiva dos direitos: perfis comparatísticos. Revista de 
Processo, ano 15, n. 59, São Paulo, jul.-set. 1990. p. 78. “É, de fato, significativo que a existência de 
situações substanciais novas não tenha originado a crise do sistema e a criação de ‘vazios’ de tutela 
executiva, e tenha, ao invés disso, constituído um potente fator evolutivo, no sentido da pesquisa e da 
criação de novos instrumentos executivos ou de adaptação de velhos instrumentos, mas sempre de 
acordo com o princípio segundo o qual a tutela jurisdicional deve compreender também uma efetiva 
tutela executiva."

460 GRINOVER, A. P. Ética, abuso do processo e resistência às ordens judiciárias: o 
contempi o f court. Revista de Processo, ano 26, n. 102, São Paulo, abr/jun. 2001. pp. 219-220.



injustificada, abusiva, deve ser rechaçada.

Para que isso ocorra é necessário um maior comprometimento do órgão 

judicial. Mesmo porque, “O papel do juiz cada vez mais se afasta da tradicional 

descoberta do espírito da lei. Tratando de recuperá-la e atualizá-la, pratica uma 

jurisprudência de interesses em lugar da jurisprudência de conceitos, numa sociedade 

fragmentada, complexa e cambiante.”461

Essa nova mentalidade refoge por completo da passividade em que se 

encontrava o órgão judicial. Conjuga-se o verbo no passado porque esse caminho não 

tem mais volta. Porquanto, após as reformas, principalmente com as inclusões das 

tutelas antecipatórias (genérica e específica) não há mais como admitir um processo 

civil com fases estanques em conhecimento e execução.

Mesmo que se admita, em alguns casos essa cisão (execução por soma), há, 

ainda assim, de se buscar mecanismos de atuação, pois os “novos direitos” exigem não 

só declaração mas, acima de tudo, efetivação.

BAUR,462 reportando-se a FRANZ KLEIN reconheceu a função social do 

processo no sentido de ser um mal social, devendo portanto ser rapidamente eliminado
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461 CINTRA JÚNIOR, D. A. D. Magistratura democrática e direito alternativo: em busca 
de uma nova ética de jurisdição. Revista dos Tribunais, ano 82, n. 691, São Paulo, maio. 1993. p. 
57. Na mesma página, discorre o Autor: “Compromissado eticamente com a justiça efetiva e não com 
preceito genérico da lei, o convencimento do juiz deve vir do fato para a norma. Tomando a decisão 
mais justa, obriga-se a adaptá-la às leis vigentes, preenchendo lacunas e corrigindo seu contexto 
axiológico. Não pode se apegar a normas imperfeitas ou esclerosadas, ainda que tenha que formular 
interpretação astusiosa ou abusiva, numa criação judicial do direito cada vez mais exigível.”

462 “O processo só pode ser racional e corresponder à concepção moderna de Estado se a 
proteção jurídica significa desde o início do processo, a atribuição de poderes ao juiz, para que este 
contribua para isso não só com relação ao ato de julgar. Basta, para tanto, que se canalizem as forças 
do juiz ao seu serviço, da mesma forma que ocorre com outras forças do Estado, do Direito, do Bem 
Público e da Paz Social.” BAUR, F. O papel ativo do juiz. Revista de Processo, ano VII, n. 27, São 
Paulo, jul.- set. 1982. p. 190.
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pela atividade do juiz.

Esse pensamento está em consonância com o que se pretende empregar à 

tutela executiva por soma, por isso, buscou-se por todo o trabalho, demonstrar uma 

efetiva preocupação com a atuação do direito do Autor/credor em face de um 

recalcitrante Réu/devedor.

Passou-se, assim, pela formação do Estado Moderno e sua ideologia jurídica 

impregnada na doutrina e magistratura desde os bancos escolares, com benefícios a 

segmentos privilegiados da sociedade. Por outro lado, vislumbrou-se a jurisdição, 

acima e antes de tudo, como um DEVER do Estado e que, portanto, tem de atuar junto 

às partes para consecução de seu fim.

Para tanto, entende-se imprescindível uma amplitude de poderes para o juiz, 

eis que, “De outra banda, observa-se que a tendência universal do processo civil deste 

final de século e início de milênio reside na aproximação e harmonização dos sistemas 

romano-canônico e anglo-americano, quando passamos então, cada vez mais, a receber 

os inevitáveis influxos do fenômeno contempt o f court.”463

Vislumbra-se, dessa forma, dois meios executivos que, se bem empreendidos 

e compreendidos, poderão coadjuvar em muito o escopo jurisdicional. São eles: multa 

(iastreinte) e prisão civil (contempt o f court).

463 “Aliás, no Brasil, essa inclinação já se faz perceptível pragmaticamente, quando vemos 
inserida, paulatinamente, pelas reformas já instituídas e em andamento, pertinentes ao ‘novo processo 
civil’, que, por sua vez, tem procurado restaurar o sincretismo das ações (perdido ao longo dos séculos 
com a decadência do direito romano), assim como implementar técnicas de tutelas jurisdicionais 
diferenciadas (inclusive antecipatórias) e procedimentos diversificados, além de coibir as práticas 
atentatórias ao exercício da jurisdição, mormente de natureza mandamental ou executiva.” 
FIGUEIRA JÚNIOR, J. D. Comentários ao código de processo civil: do processo de conhecimento 
-  arts. 270 a 281. vol. 4, tomo I, São Paulo, 2001. p. 255.
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6.2.2 Multa (astreinte)

r

E conhecimento assente no mundo jurídico que o Estado, para realizar a 

tutela jurisdicional executiva, utiliza-se de dois meios, quais sejam: sub-rogação e 

coação. A sub-rogação além de, em muitos casos, não permitir a execução específica, 

no que pertine a execução por soma, mostra extremamente morosa e um mecanismo 

viável a toda sorte de protelação por parte do Réu/devedor.

A coação, por outro lado, tem o condão de evitar “defesas” infundadas do 

executado, ao imprimir um certo temor, o que faz com que a obrigação seja cumprida. 

Porquanto, o meio de coação mais eficaz é, sem dúvida, a prisão. Porém, esta 

possibilidade coercitiva, sofre sérias e ainda insuperáveis restrições, como se verá a 

seu turno.

O executado ao não cumprir com o pactuado, faz surgir dois conflitos: a) de 

um lado, a sua liberdade individual, fato bastante para impedir que ele realize a 

obrigação de baixo de vara; b) de outro, tem-se a lícita preocupação de entregar ao 

exeqüente, a tutela específica. Como fazer então, para, sem molestar a liberdade de 

escolha do Réu/devedor, entregar o que é devido ao Autor/credor?

O que fazer para atender ao pedido jurisdicional do exeqüente, nos exatos 

termos traçados por CHIOVENDA, quando o executado negar cumprimento a uma 

obrigação, sabedor de que o meio de sub-rogação, na maioria das vezes, é ineficaz?

A cominação da multa responde satisfatoriamente, pois ao ser cominada por 

dia de atraso ao cumprimento da prestação, reflete agudamente no patrimônio do 

executado na exata medida em que pode aumentar sua responsabilidade, estimulando- 

o a realizar o comando judicial.

A multa tomou-se, então, uma medida coativa, ou mesmo, uma sanção,



muito festejada pelo legislador, como uma alternativa legal para o impasse da não 

realização da obrigação por parte do executado.

Sua primordial função é contribuir para a diminuição da indiferença do 

Réu/devedor, que sempre se sentiu protegido pelo princípio da incoercibilidade das 

prestações, influenciado pela forte ideologia liberal advinda da Revolução Francesa 

que apregoou com extremo rigor a liberdade individual e a autonomia da vontade,464 

como premissas irretorquíveis para o desenvolvimento da sociedade.

Pois, “Segundo essa mentalidade, sendo a liberdade um valor absoluto, 

negava-se que a vontade do devedor fosse constrangida, de qualquer maneira, a fazer 

ou não fazer algo, mesmo que a tanto estivesse obrigado por contrato ou por lei.”465

Nunca será demais lembrar que toda essa construção liberal repousada numa 

especiosa capa de Estado Democrático, pois ninguém estaria obrigado a agir contra a 

própria vontade, tinha como sustentáculo um juiz sem império, despido de ordens.

A necessidade da tutela eficaz dos direitos contrastou com esse 

posicionamento ao ponto da doutrina466 e do próprio legislador467 rebelarem-se. A
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464 “Os valores axiológicos que dominaram o cenário mundial exortando a intangibilidade 
da vontade humana, que nos lindes do direito positivo brasileiro foram referendados pela doutrina e 
jurisprudência, afastaram do ordenamento remédios jurisdicionais que proporcionassem o resultado 
prático idêntico ou equivalente ao adimplemento da obrigação, quer impondo ou compelindo o 
demandado a realizar especificamente aquilo a que se comprometera.” RODRIGUES NETTO, N. 
Tutela jurisdicional especifica: mandamental e executiva lato sensu. Rio de Janeiro, 2002. p. 105.

465 “As mesmas idéias que na França negaram preferência à tutela específica, 
especialmente das obrigações de fazer ou de não fazer, em proteção da liberdade individual, exerceram 
grande influência no direito brasileiro.” GUERRA, M. L. Execução indireta. São Paulo, 1999. p. 
149.

466 “Hoje considera-se integrada em nossa cultura, a idéia de que em nada interfere na 
dignidade da pessoa, ou na sua liberdade de querer ou não querer, qualquer mecanismo que permita a 
realização de atividades por outrem e a produção, mediante elas, da situação jurídica final a que o 
cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer deveria ter conduzido.” DINAMARCO, C. R. A 
reforma do código de processo civil. São Paulo, 2001. p. 152. No mesmo sentido, GRINOVER, A.



obrigação de fazer e não fazer é, sem dúvida, o campo que mais frutificou a semente 

da ingerência na vontade do Réu/devedor.

No entanto, no presente trabalho interessa perquirir a utilidade da multa nas 

execuções genuinamente de soma, portanto, para além dos casos de execução de fazer 

e não fazer. Como já afirmado, dentre os processualistas pátrios, MARINONI 

vislumbra essa possibilidade. “Por outro lado, não há motivo para que a tutela que 

objetiva o pagamento de soma tenha que ser prestada unicamente através da execução 

forçada. Sabe-se, atualmente, que o custo e a lentidão do processo de execução por 

quantia certa desestimulam o acesso à justiça e retiram qualquer possibilidade de 

efetividade desta forma de prestação jurisdicional.”468

A doutrina alienígena de igual teor, tem se posicionado favoravelmente. 

TARUFFO, em texto publicado na Rivista Critica dei Diritto Privato, mostra-se 

sensibilizado com essa possibilidade e afirma que o pagamento de soma em dinheiro 

através da técnica mandamental não corresponde a uma visão autoritária da tutela dos 

direitos.469

Por outro lado, SILVESTRI, ao reportar-se à Convenção Benelux de lei 

uniforme sobre a astreinte, admite o seu uso não apenas para as obrigações de fazer e
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P. Tutela jurisdicional nas obrigações de fazer e não fazer. In: TEIXEIRA, S. de F. (Coord.). 
Reforma do código de processo civil. São Paulo, 1996. p. 254-255.

467 A legislação reflete a possibilidade de se forçar o obrigado ao cumprimento do 
estatuído. Os artigos 461 do CPC e 84 do CDC são exemplos claro disso. Não se pode olvidar a Lei 
de Ação Civil Pública, especificamente, o seu art. 11, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, 
art. 213, §§ 2o e 3o e Lei Antitruste, n. 8.894/94, no seu art. 62, §§ Io e 2o.

468 MARINONI, L. G. Tutela específica: (arts. 461, CPC e 84, CDC). São Paulo, 2000.
p. 194.

469 TARUFFO, M. Note sul diritto alla condanna e ali’ execuzione. Rivista Critica dei 
Diritto Privato. anno IV, marz. 1986. p. 668.



não fazer, mas também para dar efetividade às obrigações para entrega de coisa.470 

Segundo ainda a autora, após reportar-se ao direito processual civil brasileiro como 

privilegiador do uso da multa apenas às obrigações de fazer e não fazer, citou em 

contraposto, a legislação argentina e uruguaia como exemplo de ampliação do uso da 

coerção a mais de uma espécie executiva, no caso, a obrigação de dar.471

Este será, então, o desafio! Utilizar a multa como meio de coerção às 

sentenças condenatórias ao pagamento de quantia. Toda aquela preocupação lançada 

ao longo do trabalho com alcance da jurisdição converge, agora, com maior 

intensidade, na proposta de efetividade da tutela condenatória de pecúnia.
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6.2.2.1 A evolução da multa no direito brasileiro

Essa forma de coação não é privilégio do Código vigente. O antigo já a 

previa. Porém, no revogado código existia todo um procedimento a ser rigorosamente 

observado, tanto que era denominada de ação cominatória, prevista nos artigos 302 e 

303.

470 “L’ astreinte prevista dalla Convenzione Benelux presenta alcune differenze respetto a 
quella francese, ma, come quest’ultima, può essere comminata da qualunque giudice, compreso quello 
del référé. È stato sottolineato che la possibilita di garantire con astreintes l’adempimento di obblighi 
no solo di fare, mas anche di dare ...” SILVESTRI, E. Rilievi comparatistici in tema di esecuzione 
forzata degli obblighi di fare e di non fare. Rivista di Diritto Civile, ano XXXIV, n. 4, Padova, lugl.- 
ago. 1988. p. 536.

471 “Innanzi tutto, mentre il Còdice di procedura civile brasiliano prevede la comminatoria 
di astreintes solo in relazione all’inadempimento di un obbligo di fare o di non fare, un anàlogo limite 
manca nella disciplina dell’astreinte in Argentina ed in Uruguay, dove si ammette, quindi, il ricorso 
alla misura di coazione anche quando l’obbligazione rimasta inadempiuta sia di dare [sem grifo no 
originai]. Un'altra differenza riguarda il potere che il diritto argentino ed uruguayano riconoscono al 
giudice di pronunciare le astreintes anche d’ufficio, potere che, al contrario, difetta al giudice 
brasiliano.” Idem, ibidem, p. 538. A critica da Autora de que, ao contràrio da Argentina e do 
Uruguai, o direito brasileiro não permite ao juiz decretar a multa de ofício, não procede mais, haja 
vista as reformas legislativas levadas a cabo posterior a publicação do presente texto.



O atual revogou a referida ação, mas manteve em seu artigo 287 o pedido 

com preceito cominatório que, sem as delongas daquela, tem o mesmo objetivo. “A 

despeito dos problemas que a questão suscitava, o que realmente importa destacar 

sobre a ação cominatória é a ineficácia em que ela acabou resultando.”472

Pode-se dizer que houve uma adequação da antiga ação de preceito 

cominatório, com o pedido cominatório do atual dispositivo legal. Mas o legislador 

hodierno, que em princípio a restringiu, acabou por ampliá-la, prevendo-a, no código 

de processo civil, em mais duas hipóteses: a) na tutela específica da obrigação de fazer 

ou não fazer, no artigo 461, § 2o, ainda no processo de conhecimento e, b) na execução 

das obrigações de fazer e de não fazer, prevista no Livro II -  Processo de Execução, 

precisamente nos artigos 644 e 645.473

Questão que se apresenta com certa disparidade é a previsão da multa nos 

dispositivos legais 287, 461 e 644/645 do CPC. Se fizer um cotejo entre o artigo 287 e 

os artigos 644 e 645 do processo de execução, verá, como também vislumbrou o 

sempre atual processualista PASSOS, a existência de conflitos.

Quando do seu comentário,474 o professor PASSOS aduzia como diferença o 

fato de o pedido de multa ser imperativo no artigo 287 e facultativo nos artigos 644 e 

645.

Contudo, depois da reforma por que passaram esses dois últimos 

dispositivos, essa diferença não se apresenta assim tão evidente. Talvez, resta uma,
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472 RODRIGUES NETTO, N. op. cit. p. 107.

473 A previsibilidade da aplicação da multa está irradiada pela legislação. Além do Código 
de Defesa Consumidor, ela pode ser encontra da Lei de Ação Civil Pública, Estatuto da Criança e do 
Adolescente, Lei Antitruste etc.

474 PASSOS, J. J. C. de. Comentários ao código de processo civil: arts. 270 a 331. vol. 
III, Rio de Janeiro, 1977. pp. 242-255.



qual seja: o pedido nos moldes do artigo 287 é realizado dentro do processo de 

conhecimento enquanto que os dos artigos 644 e 645 se processam na execução. 

Acrescenta-se, ainda, que no 287 a cominação de multa só é possível nas obrigações 

infungíveis, sendo que os artigos 644 e 645 silenciam a esse respeito.

Vários autores seguem essa orientação do professor PASSOS, no que tange a 

questão da multa. Contudo, não obstante a importância e abrangência do trabalho do 

renomado processualista soterapolitano, não se pode olvidar que seus comentários à lei 

processual foram realizados antes da reforma, portanto, sem a presença do artigo 461, 

que ao tratar da tutela específica da obrigação de fazer e não fazer também faz alusão à 

multa.

Tanto que em recente obra,475 na qual o processualista comenta exatamente 

as reformas introduzidas no diploma processual vigente, encontra-se suporte para 

sustentar a inocuidade do artigo 287. “Sem maiores dificuldades, percebe-se que para 

coisa alguma serve a técnica definida no art. 287, no tocante à efetividade do processo, 

frustrando-se por completo a satisfação perseguida pelo autor com a demanda 

proposta.”476

Esse pensamento é corroborado pelo simples argumento de que, hoje em dia, 

em virtude da onda renovatória em busca da efetividade do processo, aumentou-se o 

poder dos juizes e o magistrado poderá determinar a multa mesmo sem pedido da 

parte. Esse dispositivo passou a ser letra morta justamente por não conseguir tutelar 

eficazmente o direito da parte interessada, haja vista a duração do processo.

Nesse sentido é oportuno transcrever exemplo utilizado por FIGUEIRA
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475 PASSOS, J. J. C. de. Inovações no código de processo civil. Rio de Janeiro, 1995. 
pp. 67-69. Na página 68 o autor assevera: “O art. 287 perdeu todo sentido? Parece que sim.”

476 FIGUEIRA JÚNIOR, J. D. Comentários ao código de processo civil: do processo de 
conhecimento — arts. 282 a 331. vol. 4, tomo II, São Paulo, 2001. p. 99.
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JÚNIOR:

Para ficar bem clara a inoperância do dispositivo, vejamos um exemplo: duas emissoras de 
televisão discutem a respeito da exclusividade para a transmissão de um jogo de futebol, 
sendo que somente uma delas, de direito, poderia operar naquele caso. Para evitar prejuízo 
iminente e de difícil reparação, a rede de TV, titular da autorização, ajuíza nos termos do 
art. 287, em sintonia com o Código Civil (obrigação de não fazer, no caso, não transmitir 
as imagens), ação de preceito cominatório, pedindo ao juiz que proíba a transmissão e fixe 
multa de R$ 1.000.000,00 sem prejuízo das perdas e danos na hipótese de descumprimento 
da medida. Ao receber a inicial, dentro do sistema do processo civil clássico no qual se 
espelha o artigo em questão, nenhuma providência de caráter emergencial poderá o 
magistrado tomar, resumindo-se o seu ato em ordenar a citação da ré para responder em 15 
dias, sob pena de revelia!!! Ao final, três anos depois quando fosse julgada a ação e 
acolhida a pretensão, é que o juiz então ‘condenaria’ o réu a ‘não efetuar a transmissão’, 
sob pena de incidir em multa de tanto reais (...) Ora, é óbvio que a demanda perdera 
totalmente o seu objeto, não possuindo mais a autora qualquer interesse na causa, posto 
que a transmissão da partida de futebol já teria ocorrido na semana seguinte após o seu 
ajuizamento, isto é, três anos atrás!!! Vejamos um outro exemplo: determinado cidadão vê- 
se envolvido num incidente de repercussão local, e, sabedor de que a imprensa televisada 
irá veicular determinada matéria no jomal das 20 horas do dia seguinte, em detrimento de 
seu nome e imagem, ajuíza ação de obrigação de não-fazer com preceito cominatório, nos 
moldes acima referidos. É natural que, no momento em que a ação for julgada, há muito a 
matéria televisiva já teria sido veiculada e os danos aos seus direitos da personalidade 
configurados.477

Sua relevância, hoje, talvez, se restrinja à simples previsão da multa. O que, 

aliás, se bem explorado, pode ser fonte de riquíssima efetividade para a tutela 

executiva. O legislador parece que soube trabalhar com essa previsibilidade ao adequar 

o dispositivo em comento às execuções de fazer e não fazer e para entrega de coisa.

A nova disciplina empregada ao art. 287 pela Lei. 10.444, de 07 de maio de

477 Idem, ibidem, pp. 98-99.



2002,478 trouxe uma expressiva utilidade ao antigo preceito cominatório. Resta 

lamentar a ausência da execução por soma. Perdeu-se a oportunidade de conceder a 

essa vasta modalidade executiva uma atuação mais apropriada com o resultado que se 

almeja do processo.

Ó.2.2.2 A utilidade da multa como meio de coerção

A jurisdição sendo um dever do Estado exige para sua realização um poder 

de atuação. Ou seja, o Estado precisa estar suficientemente aparelhado para 

desincumbir com presteza a sua obrigação. Neste interregno, a multa, 

indiscutivelmente, apresenta-se como indispensável.

“E simplesmente fundamental que se atente para o fato de que, quando se 

assevera que estão sendo ampliados os poderes do juiz, na verdade o que se tem 

alargado é a gama de atribuições do próprio Estado, que o magistrado representa.”479

A multa, nada mais é do que essa arma que o Estado-juiz lança mão para 

exercer o seu dever jurisdicional.480 Pois, como bem observa TARUFFO, a tutela 

executiva corresponde um “momento essencial da tutela jurisdicional dos direitos
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478 Essa é a nova dicção: “Art. 287. Se o autor pedir que seja imposta ao réu a abstenção da 
prática de algum ato, tolerar alguma atividade, prestar ato ou entregar coisa, poderá requerer 
cominação de pena pecuniária para o caso de descumprimento da sentença ou da decisão antecipatória 
de tutela (arts. 461, § 4o, e 461-A).”

479 BITTAR FILHO, C. A. op. cit. p. 9.

480 “Meio de coerção indirecta tendente a forçar o devedor a cumprir a obrigação a que está 
adstrito, o fim da sanção pecuniária não é o de indemnizar o credor, mas o de triunfar da resistência 
daquele, da sua oposição, indiferença ou desleixo para com o cumprimento.” SILVA, J. C. da. 
Cumprimento e sanção pecuniária compulsória. Coimbra, 2002. p. 411.



[sem grifo no original].”481 Tem a multa, então, o objetivo de pressionar o Réu/devedor 

a adimplir a obrigação. Não é, portanto residual. Não tem, por essa razão, caráter 

indenizatório.482

E um meio que o Estado dispõe para zelar pela sua autoridade enquanto 

detentor do monopólio da administração da justiça e, por via oblíqua, responsável pelo 

seu resultado. “Não obstante a discussão em tomo 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.”483

Sua funcionalidade é indubitável porque age diretamente sobre o patrimônio 

do Réu/devedor de forma “independente” da obrigação a ser cumprida. Ou seja, a 

“opção” será cumprir a obrigação ou, então, ficar submetida a mais uma.

“A idéia, portanto, é ameaçar o ‘devedor’ ao pagamento de uma prestação 

pecuniária que, por seu elevado montante, representaria grave prejuízo a este. Assim, 

diante da opção entre cumprir a ordem judicial ou sofrer o gravame imposto com a 

ameaça, o ‘devedor’, ciente da desvantagem que representa o pagamento da prestação 

pecuniária, voluntariamente opta pela primeira conduta (adimplemento da ordem). Nas 

palavras de Jean Carbonier, ‘se agride a carteira para forçar a vontade [sem grifo
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481 TARUFFO, M. A atuação executiva dos direitos: perfis comparatísticos. Revista de 
Processo, ano 15, n. 59, São Paulo, jul.-set. 1990. p. 72-73. Esclarece o processualista: “Além disso, 
há grande complexidade naquilo que concerne ao papel dos órgãos jurisdicionais, variando o âmbito 
das escolhas que o legislador reserva a si mesmo ou faz caber ao Juiz, quanto ao emprego do remédio 
executivo, no caso concreto.”

482 “Não se há de confundir a figura da astreinte com a indenização do dano. Não é esta 
medida uma forma de indenização arbitrada judicialmente.” ARENHART, S. C. A tutela inibitória 
da vida privada. São Paulo, 2000. p. 193.

483 MARINONI, L. G. Tutela inibitória: (individual e coletiva). São Paulo, 1998. p.
168.
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Percebe-se, assim, a eficiência dessa medida coercitiva. Na França, berço da 

multa (astreinte), sua repercussão, segundo SILVESTRI, alcançou inclusive a esfera 

administrativa.

Sono note le vicende che, in Francia, hanno portato alla creazione giurisprudenziale 
de\V astreinte, superando il principio della incoercibilità delle prestazioni di fare c.d. 
infungibile ed di quelle di no fare, sancito dall’ art. 1142 C. civ., ed alla trasformazione 
dell’medesima, con la legge n. 72-626 del 1972, in una ‘mesure de contrainte’ a 
disposizione di qualunque giudice civile. Sintetizando l’evoluzione dell’istituto, si può 
ricordare che un ulteriore passo in avanti è stato compiuto com la legge n. 80-539 de 1980, 
cha ha attribuito ache al Consiglio di Stato il potree di emanare astreintes nei confronti 
delle ‘persones morales de droit public’ allo scopo di assicurare l’esecuzione di una 
decisione pronunciata da un giudice amministrativo. Il riconoscimento legislativo dell’ 
astreinte, indubbiamente, ha favorito un sempre più frequente ricorso a questa misura di 
esecuzione indiretta, tanto da farla definire (no senza un pizzico di ironia) una sorta di 
‘emède miracle’.485

no original] ’” .484

A eficiência da multa está na possibilidade que tem de forçar o obrigado a 

cumprir a determinação. Não há confusão com a obrigação em si. MARINONI, 

reportando-se ao tema específico (tutela inibitória), dá uma noção exata da sua real 

função.

484 ARENHART, S. C. A tutela inibitória da vida privada. São Paulo, 2000. p. 193.

485 SILVESTRI, E. op. cit. p. 534. No vernáculo: São notáveis as vicissitudes que, na 
França, trouxeram à criação jurisprudencial da astreinte, superando o princípio da incoercibilidade das 
prestações de fazer, por exemplo, infungíveis e daquelas de não fazer, sancionada no artigo 1142 do 
Código Civil, e a transformação da mesma astreinte, com a lei n. 72-626 de 1972, em uma “mesure de 
contrainte” a disposição de qualquer juiz civil. Sintetizando a evolução do instituto, se pode recordar 
que um passo posterior foi dado com a lei n. 80-539 de 1980, que atribuiu também ao Conselho de 
Estado o poder de ordenar astreintes nos confrontos das “pessoas morais de direito publico” ao escopo 
de assegurar a execução de uma decisão pronunciada por juiz administrativo. O reconhecimento 
legislativo da astreinte, indubitavelmente, favoreceu um uso mais freqüente desta medida de execução 
indireta, tanto a fazê-la definir (não sem uma pontinha de ironia) uma qualidade de “remède miracle”.
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No caso da tutela inibitória não se concebe confusão entre a multa e a indenização. Se o 
réu não observa a ordem inibitória, praticando o ilícito temido, a multa é devida 
independentemente do eventual dano que tenha sido produzido e deva ser reparado. Da 
mesma forma que a tutela inibitória não se confunde com a tutela contra o dano, a multa 
nada tem a ver com a indenização relativa ao dano. Se não fosse assim, a tutela inibitória 
jamais teria alguma efetividade, pois o demandado, ainda que sem obedecer a ordem 
inibitória, responderia apenas pelo eventual dano que provocou, o que seria obviamente 
absurdo.486

Nota-se, com clareza, que a eficácia da multa está na “... capacidade de 

realizar as finalidades que lhe são próprias -  determinar o devedor a cumprir a 

obrigação que deve e a respeitar a injunção do tribunal -, porquanto a indenização 

respeita ao prejuízo que repara, mas não previne e não faz cessar o ilícito, fonte 

daquele que urge secar.”487 Delineado o papel da multa e sua utilidade prática, urge, 

agora, analisá-la sob o enfoque da execução por soma.

6.2.2.3 A multa na execução por soma

A busca pela efetividade da tutela executiva não pode, como já sublinhado 

neste trabalho, ficar restrita à execução da obrigação de fazer e não fazer. Afinal, 

“pensar no processo é pensar no modo pelo qual o Estado desenvolve a função 

jurisdicional e, ao mesmo tempo, pensar nos ‘caminhos’ ou ‘remédios’ postos à 

disposição do interessado para desencadear o exercício dessa função.”488

486 MARINONI, L. G. Tutela inibitória: (individual e coletiva). São Paulo, 1998. p. 173.

487 SILVA, J. C. da. Cumprimento e sanção pecuniária compulsória. Coimbra, 2002.
p. 411.

488 YARSHELL, F. L. Tutela jurisdicional. São Paulo, 1999. p. 167.



Argumento que pode ser suscitado é de que já existem os “caminhos” ou 

“remédios” para a realização da execução por quantia, enquanto que para execução da 

tutela específica (de fazer e não fazer), é necessário elaborar procedimentos novos 

porque os existentes mostram-se ineficazes.

De acordo com SILVA, “o legislador preocupou-se com a realização das 

prestações insusceptíveis de execução específica, consagrando um meio de pressionar 

o devedor ao cumprimento, apenas, dessas obrigações. Logo, onde o credor disponha 

de execução sub-rogatória não há lugar à aplicação da sanção pecuniária 

compulsória.”489

No entanto, esse entendimento sucumbe frente à realidade que se avizinha 

com nítidas e necessárias preocupações com o valor da efetividade que, segundo 

OLIVEIRA, “Semelhante inclinação, nascida das reais necessidades da sociedade 

atual, além de se espraiar horizontalmente, alargando o objeto da tutela jurisdicional, 

colabora ao mesmo tempo para a criação de novos meios jurisdicionais, mais 

eficientes, eficazes e congruentes com o resguardo da pretensão aforada.”490

Além do que, o sistema executivo como um todo, exige formas capazes de 

satisfazer o anseio do Autor/credor condizente com o que se espera da tutela 

jurisdicional dos direitos.

SILVESTRI, afirma que “... è satato osservato, tuttavia, che non solo le 

norme relative agli obblighi di fare, ma, in generale, tutta la disciplina dell’esecuzione 

forzata risente troppo della concezione privatistica del processo, dominante all’epoca 

dell’emanazione della ZPO, e rechiede ormai riforme radicali, imperniate su una 

ridefinizione del ruolo del giudice, al quale occorrerebbe attribuire un più incisivo
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489 SILVA, J. C. da. op. cit. p. 451.

490 OLIVEIRA, C. A. A. de. Do formalismo no processo civil. São Paulo, 1997. p. 70.



potere di ‘gestione’ dell’intero procedimento executivo.”491

A deficiência da execução por soma não está na ausência (lacuna) de 

procedimento, mas na total inoperância do existente. Não é preciso, e nem 

recomendável, haja vista o tédio disso tudo, fazer um caminhar pelo longo e intrincado 

procedimento por expropriação para demonstrar sua pouca efetividade.

r

E, sem dúvida, dentre os procedimentos executivos, o mais extenso e 

recheado de incidentes que proporcionam ao Réu/devedor um imenso “poder” de 

empregar “atividades” contrárias ao objetivo da entrega da prestação jurisdicional. 

Suas evasivas podem ser perpetradas em vários momentos, principalmente quando da 

citação, intimação da penhora, do leilão e/ou praça pública etc.

Portanto, mais uma vez, reporta-se ao fato de que as demais espécies 

executivas estão recebendo amparo (legislativo inclusive) e a execução por soma não 

pode prescindir desse desiderato. TARUFFO, a esse respeito, assevera:

288

Se il riconoscimento di un diritto all’esecuzione comporta conseguenze di rilievo 
soprattutto nell’ambio dell’attuazione degli obblighi di fare, no si può tuttavia ritenere che 
la garanzia di un'effettiva tutela giurisdizionale in sede esecutiva diventi irrilevante a 
propòsito degli obblighi che hanno ad oggetto um pagamento di somme. A questo 
proposito, il problema non è quello delle lacune del sistema escutivo, posto che in linea 
generale l’esecuzione per espropriazione assicura l’adempimento coativo di tali obblighi. 
Per questi infatti la tutela esecutiva esiste ed è “completa” (sulla base degli artt.2910 cod. 
civ. e 483 ss. cod. proc.), l’unico limite pratico essendo l’inesistenza o l’insufficienza dei 
beni del debitore. Il discorso è invece meno scontado, ed assai più problemàtico, se si 
guarda all’effettività della tutela espropriativa, ossia alla sua idoneità ad assicurare in modo 
efficiente l’adeguata soddisfazione del credito. Anche qui bisogna infatti sottolineare che, 
ai fini dell’attuazione effettiva della garanzia costituzionale, non è sufficiente che esista

491 SILVESTRI, E. op. cit. p. 539. No vernáculo: Foi observado, todavia, que não 
somente as normas relativas as obrigações de fazer, mas, em geral, toda a disciplina da execução 
forçada segue demasiadamente a concepção privada do processo, dominante na época da promulgação 
do ZPO, e requer, agora, reformas radicais, baseada numa redefinição do papel do juiz, ao qual deverá 
atribuir um mais incisivo poder de “gestão” de todo o procedimento executivo.
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urna qualche forma di tutela escutiva, che fornirebbe urna risposta meramente formale 
all’interesse dell’avente diritto, ma occorre anche che la tutela sai efficace. Sotto questo 
profilo, è lecito dubitare che il complesso sistema dell’esecuzione per espropriazione 
assicuri in modo adeguato l’attuazione della garanzia ad un'effetiva tutela dei diritti
[sem grifo no originai]. In questa sede non è possibile, e non è neppure necessario, 
intraprendere un esame analitico dei numerosi problemi che nascono al riguardo, potendo 
bastare il riferimento a due dati macroscopici fomiti dall’esperienza comune: la rilevante 
complicazione e la lunga durata dei procedimenti espropriativi, e la scarsa efficacia dei loro 
risultati in relazione allo socopo ideale costituito dall’integrale soddisfacimento del 
credito.492

Patenteada, assim, a ineficácia do meio expropriatório, resta evidente a busca 

por soluções realmente capazes de conferir ao Estado-juiz reais possibilidades de 

proporcionar à parte urna tutela eficaz. “Ache con riferimento all’attuazione dei diritti 

a contenuto patrimoniale esiste dunque um problema di efficienza della machinery 

escutiva, che non attua la garanzia costituzionale nella misura in cui non è in grado, 

come spesso accade, di assicurare una tempestiva ed integrale soddisfazione coattiva

492 TARUFFO, M. Note sul diritto alla condanna e all’esecuzione. Rivista Critica del 
Diritto Privato, anno IV, marz. 1986. p. 665-666. No vernáculo: Se o reconhecimento de um direito 
para a execução comporta conseqüências de relevo no âmbito sobretudo pela atuação das obrigações 
de fazer, todavia não se pode conservar que a garantia de uma tutela jurisdicional efetiva na sede 
executiva toma irrelevante por propósito das obrigações que têm por objeto um pagamento de somas. 
A este propósito, o problema não é aquele das lacunas do sistema executivo, posto que, em linha geral, 
a execução por expropriação assegura o cumprimento de tais obrigações. Para estes, realmente, a tutela 
executiva existe e é “completa” (na base dos art. 2910 cod. civ. e 483 e ss. cód. proc. civ.), tendo como 
único limite prático a inexistência dos bens do devedor. O discurso é ao contrário menos descontado, e 
muito mais problemático, diz respeito a efetividade da tutela expropriativa, ou seja, a sua idoneidade 
para assegurar de modo eficiente a satisfação adequada do crédito. Mesmo aqui precisa de fato 
sublinhar que para o fim da atuação da garantia constitucional efetiva não é suficiente que exista uma 
forma qualquer de tutela executiva, que forneça uma resposta meramente formal ao interesse do 
possuidor do direito, mas é necessário que a tutela seja eficaz. Deste perfil, é lícito suspeitar que o 
complexo sistema da execução por expropriação assegura de forma adequada a atuação da garantia 
para uma efetiva tutela dos direitos. Nesta seara não é possível e não é nem mesmo necessário 
empreender um exame analítico dos números problemas que nascem por consideração, podendo bastar 
a referência a dois dados macroscópicos fornecidos pela experiência comum: a relevante complicação 
e longa duração dos procedimentos expropriatórios e a escassa eficácia dos seus resultados em relação 
ao propósito ideal constituído pela integral sastisfação do crédito.
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A multa, pelos argumentos já expostos, afigura-se como medida capaz de 

atribuir à execução pecuniária uma maior efetividade, na exata medida em que, ao ser 

concedida, passa a agir (psicologicamente) sobre a vontade do Réu/devedor, 

induzindo-o a cumprir, voluntariamente, a decisão condenatória proferida pelo Estado- 

juiz.

Já se disse que a melhor execução forçada é aquela que não é necessária!494 O 

ideal, então, é proporcionar ao Réu/devedor condições para convencê-lo a cumprir 

espontaneamente a obrigação. Para tanto, deve-se lançar mão de medidas de apoio 

que, podem ser coercitivas (multa) ou até mesmo, incentivadoras, como ocorre com a 

ação monitoria, cujo cumprimento do mandado exonera o Réu do pagamento das 

custas e honorários advocatícios.

dei credito.”493

6.2.2.4 A utilidade da multa na execução da tutela antecipada para pagamento de soma

A multa tem, inclusive, um papel fundamental nas antecipações de tutelas

493 Idem, ibidem, p. 667. No vernáculo: Também com referência a atuação dos direitos de 
conteúdo patrimonial existe pois, um problema de eficiência da máquina executiva, que não atua na 
medida da garantia constitucional para assegurar uma oportuna e integral satisfação obrigatória do 
crédito.

494 “Occorre d’altronde considerare, ma l’osservazione vale anche a proposito 
dell’esecuzione in forma specifica, che la ‘migliore’ esecuzione forzata è quella che non è 
necessària. La forma ottimale di attuazione del diritto è l’adempimento volontario da parte 
dell’obbligato, e soprattutto in vista di questo scopo va complessivamente configurato il sistema 
dell’esecuzione.” Idem, ibidem, p. 668. No vernáculo: E necessàrio por outro lado considerar, mas a 
observação vale também a propòsito da execução em forma específica, que a melhor execução forçada 
é aquela que não é necessária. A forma “optimum” de atuação do direito é o cumprimento voluntário 
por parte do obrigado, e sobretudo em vista deste propósito é complexamente configurado o sistema 
da execução.



para pagamento de quantia. E, inimaginável que alguém possa admitir que uma 

antecipação de tutela para pagamento de soma possa ser efetivada pela via 

expropriatória.

A urgência, própria dessas medidas, é incompatível com a exacerbada 

morosidade do procedimento do Livro II do código. Ainda que a antecipação seja 

deferida ante defesa protelatória do Réu (tutela de evidência ou aparência), o 

procedimento expropriatório apresenta-se ineficaz. Pois, seria o mesmo que condenar à 

morte por afogamento, um anfíbio, haja vista ser a execução, reconhecidamente, 

campo propício para defesas procrastinatórias.

Por outro lado, a doutrina nacional e estrangeira, proclama pela 

executoriedade da medida antecipatória por soma nos moldes do processo de 

execução.495 Resta, então, uma flagrante ausência de efetividade que põe em 

comprometimento toda prestação jurisdicional.

Não se pode perder de vista que “... quando se fala na efetividade do 

processo, está se aludindo à transformação do processo em meio ótimo para a 

realização dos seus fins; à sua utilização de modo adequado ao exercício da função 

jurisdicional; a tirar do processo, em termos práticos, o melhor rendimento possível, 

como instrumento de administração da justiça.”496

Urge, então, preencher esse vácuo existente que compromete ora a 

efetividade ora a própria eficiência do sistema. Os processualistas mais sensíveis e
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495 Ver, a título exemplificativo, RICCI, E. F. em A tutela antecipatória brasileira vista por 
um italiano, texto publicado na GENESIS - Revista de Direito Processual Civil. n. 06. Curitiba, set.- 
dez. 1997; CASTELO, J. P. em Tutela antecipada na teoria geral do processo, vol. 1, São Paulo, 
1999. pp. 623-624; e MACHADO, A. C. da C. em Tutela antecipada. São Paulo, 1998. pp. 599 e ss.

496 BERMUDES, S. Direito processual civil: estudos e pareceres. São Paulo, 1994. p.
104.



sabedores de que o processo, sem o direito material, não é nada” e de que “O 

instrumento, desarticulado do fim, não tem sentido”,497 passaram a empregar natureza 

mandamental à antecipação da tutela.

Na tentativa de se resolver um problema, criou-se outro. É que, sendo 

mandamental, descumprida a ordem, que sanção aplicar ao desobediente? Prisão? 

Alguns processualistas, com espeque numa interpretação constitucional lançada à 

época de Pontes de Miranda,498 defendem essa possibilidade com argumentação de que 

a Constituição não proíbe a prisão por desobediência a ordem judicial (contempt o f 

court), e que, portanto, seria possível seu decreto.499

Parece, ganhar coro, no entanto, os defensores da prisão pelo crime de 

desobediência (art. 330 do CP).500 Por esse raciocínio, a prisão dar-se-ia sem 

questionamento da sua constitucionalidade ou não, haja vista a previsão legal 

insculpida no referido art. 330 do código penal.
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497 LACERDA, G. O código e o formalismo processual. AJURIS, n. 28, Porto Alegre, 
jul. 1983. p. 8.

498 MIRANDA, F. C. P. de. Comentários ao código de processo civil, tomo XII, Rio de 
Janeiro, 1976. p. 449. São essas as palavras do saudoso processualista: “o que a Constituição proíbe é 
a pena de prisão por não-pagamento de dívidas, de multas ou de custas, e não a prisão como meio para 
impedir que o tem a posse imediata de algum bem se furte à entrega dele.”

499 É o entendimento de GUERRA, em Execução indireta; ARMELIN, em A tutela 
jurisdicional cautelar, texto publicado na Revista da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo; 
VARGAS, em A pena de prisão para a desobediência da ordem do juiz cível, publicado na GENESIS 
-  Revista de Direito Processual Civil; MARINONI, em Novas linhas do processo civil na publicação 
do ano de 1993 e; DORIA, A crise do processo de execução, publicado na GENESIS -  Revista de 
Direito Processual Civil.

500 Ver, nesse sentido, TALAMINI, em Tutela relativa aos deveres de fazer e de não fazer: 
(CPC, art. 461; CDC, art. 84)\ WATANABE, em Tutela antecipatória e tutela específica das 
obrigações de fazer e não fazer: (arts. 273 e 461 do CPC), texto publicado em Reforma do código de 
processo civil; VENTURI, A tutela executiva dos direitos difusos nas ações coletivos e; FIGUEIRA 
JÚNIOR, em Comentários ao código de processo civil, vol. 4, tomo I.



Não obstante as duas posições extremadas, é digno de registro o 

entendimento, ao que parece isolado, de ARENHART para quem para surtir efeito a 

medida deve ser decretada no juízo cível e de natureza não penal.501

Apesar da importância dos argumentos trazidos à colação pela doutrina 

acerca da prisão como medida coercitiva, apresenta-se como mais viável a multa. Diz- 

se isso, a uma, porque não se terá a celeuma lançada a respeito da constitucionalidade 

ou não da medida; a duas, poderá ser decretada ainda que se entenda ser a natureza da 

antecipação da tutela condenatória.

Neste sentido, MARINONI é o ancora nacional. Afirma o processualista ser 

cabível a cominação da multa “... justamente porque não é possível o emprego da 

prisão -  como forma de coerção -  fora da tutela alimentar, não deve ficar descartado o 

emprego da multa na tutela antecipatória de pagamento de soma em dinheiro baseada 

em fundado receio de dano.”502 A esse raciocínio, acrescenta-se igualmente, a hipótese 

de antecipação por defesa protelatória apresentada pelo Réu/devedor.

Realmente, a cominação da multa afigura-se ser mais apropriada para 

execução da tutela antecipada por soma, principalmente, porque prevalece a tese na 

doutrina de remetê-la ao processo de execução. Como “A demora que caracteriza tal 

forma de execução é obviamente incompatível com a urgência que se supõe presente 

para legitimar a própria tutela antecipada ...”,503 tal discrepância será equacionada, pela 

aplicação da multa.

Sua eficácia estará condicionada proporcionalmente a sua capacidade de
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501 ARENHART, S. C. em Tutela inibitória da vida privada.

502 MARINONI, L. G. A execução da tutela antecipatória de pagamento de soma sob pena 
de multa. GENESIS -  Revista de Direito Processual Civil. n. 4, Curitiba, jan.-abr. 1997. p. 163.

503 Idem, ibidem. p. 162.



incutir “temor” no Réu/devedor. Por isso seu valor deve ser suficiente (até acima da 

condenação) para não permitir escusas por parte do obrigado. Afinal, a ameaça 

concreta de perda do patrimônio é algo a se considerar em qualquer país e para 

qualquer pessoa. Basta cominá-la de acordo com a exigência do caso concreto, em 

atenção à proporcionalidade entre o fato que deve ser prestado e a intensidade da 

coerção exigida.

A ausência de patrimônio, todavia, é um obstáculo intransponível.504 O 

jurídico, por mais que interfira no econômico, não pode por razões mais do que óbvias, 

criar uma situação patrimonial positiva a fim de satisfazer o Autor/credor. No entanto, 

é possível juridicamente e, mais do que isso, necessário, impedir que o Réu/devedor 

desfrute da situação de não pagador, por gozar de uma condição irreal, enganosa, de 

insolvente.

Medidas, que serão adiante estudadas, podem ser efetuadas para evitar que as 

denominadas “riquezas aparentes” proporcionem ao obrigado uma total 

“irresponsabilidade” em relação às obrigações por ele devidas.

Porquanto, para aquelas situações em que o Réu/devedor tenha patrimônio 

para suportar a execução, o uso da multa não pode ser desconsiderado. Como bem 

assinala TARUFFO, o sistema executório não pode prescindir de coerção indireta.

L’efficacia del sistema esecutivo va invece massimizzata nelle direzioni che si sono 
indicate, in quanto si tratta di uno degli strumenti fondamentali di attuazione della garanzia 
di urna tutela effetiva dei diritti in sede giurisdizionale. In questo ambito, il fine essenziale 
da conseguire è l’adempimento volontario da parte dell’obbligato, per il che appare 
indispensabile l ’effetto compulsorio derivante dalla presenza di un sistema efficace e
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504 A “execução” sob pena de multa somente tem sentido em relação ao devedor que possui 
patrimônio suficiente para responder ao crédito.” Idem, ibidem, p. 163.



completo di coercizione diretta e idiretta.505
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Argumentos de que não há previsão para aplicação da multa na tutela 

antecipada genérica (art. 273), não procede. MARINONI, escrevendo antes da Lei 

10.444, de 07 de maio de 2002, com muita propriedade, defendia seu cabimento e 

alertava para o fato de que ao juiz devam ser outorgados amplos poderes para o exato 

cumprimento da determinação judicial antecipada.506

Se razão já assistia MARINONI, agora, com mais acerto ainda, pode-se 

afirmar a possibilidade (ou a necessidade) do uso da multa para efetivação da tutela 

antecipada por soma. A referida Lei 10.444/02, trouxe para a tutela genérica (art. 273), 

as medidas de apoio da específica (art. 461).

505 TARUFFO, M. Note sul diritto alla condanna e all’esecuzione. Rivista Critica del 
Diritto Privato, anno IV, marz. 1986. p. 669. No vernáculo: A eficácia do sistema executivo, ao 
contrário, é aumentada nas direções que são indicadas, enquanto trata-se de um dos instrumentos 
fundamentais da atuação da garantia de uma tutela efetiva dos direitos em sede jurisdicional. Neste 
âmbito, o fim essencial para conseguir é o cumprimento voluntário por parte do obrigado para o que 
parece indispensável, o efeito compulsório derivante da presença de um sistema eficaz e completo de 
coação direta e indereta.

506 Assim, pronunciava-se o autor: “Se o princípio constitucional da efetividade, albergado 
no artigo 5o, XXXV, da Constituição da República, garante o direito à tempestividade e à efetividade 
da tutela jurisdicional, ele também garante, como diz a melhor doutrina italiana, o direito às 
modalidades executivas adequada a cada situação conflitiva concreta. Assim, se é inefetiva a execução 
da tutela antecipatória baseada em fundado receio de dano, através da via expropriatória, deve ser 
admitida, inclusive para ser cumprido o princípio constitucional, a tutela antecipatória de crédito 
mediante a imposição de multa. Lembre-se, novamente, que o artigo 273 nada diz a respeito dos meios 
de execução e que a tutela antecipatória, para ser efetiva, pressupõe que ao juiz tenha sido outorgada 
uma ampla latitude de poderes destinados à determinação das modalidades executivas. A falta de 
previsão dos meios de execução da tutela antecipatória não deve ser interpretada como um recado no 
sentido de que a tutela antecipatória de soma deve se submeter, sempre e necessariamente, à execução 
por expropriação, já que o silêncio do legislador não pode ser interpretado de modo a conduzir a um 
resultado contrário a um princípio constitucional.” MARINONI, L. G. A execução da tutela 
antecipatória de pagamento de soma sob pena de multa. GENESIS -  Revista de Direito Processual 
Civil. n. 4, Curitiba, jan.-abr. 1997. p. 162.



A redação do art. 273 foram acrescentados os parágrafos 4o e 5o do art. 461, 

além de recepcionar, também, o recente artigo 461-A.

Talvez, muitos ainda não se tenham dado conta da elasticidade dessa 

mudança legislativa. Mas, queiram ou não, agora, é “legal” a imposição de multa no 

art. 273, inclusive de ofício, e mais; todas as medidas de apoio contidas no art. 461, 

fazem, igualmente, parte integrante dele.

Significa dizer, que toda aquela argumentação da doutrina acerca da 

utilização de meios coercitivos para implementar a tutela específica, serve, também, 

para fundamentar o cabimento da coerção, de igual teor, na tutela genérica. Volta, 

inclusive, a tona à questão da prisão. Pois se seu uso é admitido nos casos do artigo 

461, agora, passa a ser, também, pelas razões expostas, no art. 273.

Neste sentido, FIGUEIRA JUNIOR expõe com clareza:
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Contudo, não vislumbramos qualquer óbice em realizar hodiemamente interpretação 
sistemática aos arts. 273 e 461, objetivando colher a essência da melhor técnica a ser 
empregada ao conseguimento da efetivação da tutela antecipatória genérica, em face da 
desoladora remissão ao regime obsoleto da execução provisória que, de regra, não traz em 
seu bojo qualquer estado de satisfação ao vencedor da demanda. Havemos, ainda, de 
somar a essas técnicas a advertência coercitiva, possibilidade de prisão e 
responsabilidade criminal por prática de desobediência ao réu recalcitrante em 
cumprir a ordem judicial -  seja de entregar, dar, fazer ou pagar determinada soma 
[sem grifo no original].507

A conclusão a que se chega, invariavelmente, é a de que o processualista ao

507 FIGUEIRA JÚNIOR, J. D. Comentários ao código de processo civil: do processo de 
conhecimento — arts. 270 a 281. vol. 4, tomo I, São Paulo, 2001. pp. 245-246.



trilhar os rumos da efetividade,508 tem de trabalhar com os mecanismos de coerção, 

ainda que eles sejam, para nossa cultura jurídica, por vezes, agressivos. GRINOVER, 

após admitir a existência no processo civil pátrio de vários dispositivos semelhantes ao 

do contempt o f court dos ordenamentos da common law, enfatiza:
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A origem do contempt o f court está associada à idéia de que é inerente à própria existência 
do Poder Judiciário a utilização dos meios capazes de tomar eficazes as decisões 
emanadas. É inconcebível que o Poder Judiciário, destinado à solução de litígios, não 
tenha o condão de fazer valer os seus julgados. Nenhuma utilidade teriam as decisões, 
sem cumprimento ou efetividade. Negar instrumentos de força ao Judiciário é o 
mesmo que negar sua existência [sem grifo no original].509

Neste campo, pode-se concluir que a tutela antecipada, seja sua natureza 

mandamental, executiva lato sensu ou, até mesmo condenatória, deverá ser executada 

independentemente do processo de execução.510 As medidas de apoio para a 

consecução da decisão serão tomadas de acordo com o caso concreto, tendo como 

exemplos aquelas arroladas nos respectivos parágrafos 3o do art. 273, 4o e 5o do art. 

461.

508 Efetividade, é sempre oportuno lembrar, significa executar. BERMUDES, utilizando- 
se de BARBOSA MOREIRA, fomece um bom conceito. “Porque como já se disse, “as boas 
definições fundamentam as boas discussões”, é preciso estabelecer o alcance da expressão efetividade 
do processo, ainda nova entre nós. Efetivar, do latim efficere, significa executar, sendo, então, a 
efetividade, que o mais elementar dos nossos léxicos define como “atividade real; resultado 
verdadeiro” (Aurélio), a “aptidão de um meio ou instrumento para realizar os fins ou produzir 
os efeitos a que ordena [sem grifo no original]”. BERMUDES, S. Direito processual civil: estudos e 
pareceres. São Paulo, 1994. p. 104.

509 GRINOVER, A. P. Ética, abuso do processo e resistência às ordens judiciárias: o 
contempt o f court. Revista de Processo, ano 26, n. 102, São Paulo, abr.-jun. 2001. p. 222.

510 “A antecipação da tutela condenatória deve ser rápida e eficaz. A execução dos 
provimentos antecipados que contém condenação a pagar soma de dinheiro deve ser idônea a 
proporcionar a satisfação do demandante no menor espaço de tempo possível.” LUCON, P. H. dos S. 
Eficácia das decisões e execução provisória. São Paulo, 2000. p. 274.



O desafio, pois, é utilizar esses meios coercitivos, de forma ordenada e 

moderada, pautando-se sempre pela devida proporcionalidade, sopesando a 

intensidade da medida e o resultado esperado pelo obrigado. Afinal, como já 

ressaltado, está consolidada a tendência que se vem notando nos sistemas

processuais de civil law: acolher institutos característicos do common law, como, neste 

caso, as injuctions e a repressão ao contempt o f court.”5u
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6.2.2.5 O cabimento da multa como medida coercitiva no processo de execução

Procurou-se, até aqui, vislumbrar uma atividade jurisdicional executiva 

atrelada aos avanços que se têm alcançado no bojo do processo de conhecimento. 

Defendeu-se, assim, uma maior participação do órgão jurisdicional enquanto 

responsável pela administração da justiça. Neste interregno, parece incontroverso a 

necessidade de munir-se o juiz de poderes suficientes para o cumprimento do seu 

dever.

Assim, as decisões judiciais dependentes de execuções, passaram a receber 

um tratamento adequado ao direito material devidamente reconhecido. Saiu-se a 

campo em defesa da tutela específica, sendo certo que a execução de fazer e não fazer, 

recebeu notoriedade dos processualistas. A execução para entrega de coisa 

acompanhou esse apogeu com a recente reforma do artigo 287 e a inclusão do art. 461- 

A.512

511 DIDIER JÚNIOR, F. Mudanças na responsabilidade processual, de acordo com a 
proposta de reforma do código de processo civil brasileiro. GENESIS -  Revista de direito 
processual civil. n. 17, Curitiba, jul.-set. 2000. p. 499.

512 “Art. 287. Se o autor pedir que seja imposta ao réu a abstenção da prática de algum ato, 
tolerar alguma atividade, prestar ato ou entregar coisa; poderá requerer cominação de pena pecuniária



Ficou à margem, contudo, a execução por quantia. Por isso, não só pela sua 

não menos importância, mas principalmente porque a efetividade que se lobriga é da 

tutela dos direitos, faz-se necessário um (re)pensar da tutela pecuniária capaz de tomá- 

la apta a essa “nova” (re)visão da atividade jurisdicional.

Como já exaustivamente repetido, os meios coercitivos se apresentam como 

indispensáveis a este fim. Para isso, é mister admitir na execução por soma, a emissão 

de ordens por parte do juiz como forma de provocar uma reação do Devedor513 para dar 

cumprimento a condenação.

Apesar da aparente estranheza, TARUFFO ameniza! “Il necessario 

rafforzamento del sistema esecutivo nel suo complesso, con l’estensione e la maggiore 

efficienza degli strumenti di esecuzione diretta, e con l’introduzione di adeguate 

misure di coercizione indiretta, non risponde dunque ad urna logica autoritaria , né ad 

uno spirito punitivo nei confronti del debitore.”514
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para o caso de descumprimento da sentença ou da decisão antecipatória de tutela (arts. 461, § 4°, e 
461-A); “Art. 461-A. Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa, o juiz, ao conceder a tutela 
específica, fixará o prazo para o cumprimento da obrigação. § Io. Tratando-se de entrega de coisa 
determinada pelo gênero e quantidade, o credor a individualizará na petição inicial, se lhe couber a 
escolha; cabendo ao devedor escolher, este a entregará individualizada, no prazo fixado pelo juiz. § 2o. 
Não cumprida a obrigação no prazo estabelecido, expedir-se-á em favor do credor mandado de busca e 
apreensão ou de imissão na posse, conforme se tratar de coisa móvel ou imóvel. § 3o. Aplica-se à ação 
prevista neste artigo o disposto nos §§ Io a 6o do art. 461.”

513 Utilizou-se os termos “Autor/credor e Réu/devedor” para não excluir da tutela executiva 
as medidas antecipatórias que, como é cediço, são deferidas dentro do processo de conhecimento, o 
qual o código emprega a terminologia Autor/Réu. No entanto, ao reportar ao processo de execução, 
utilizar-se-á, as expressões Credor/Devedor. É oportuno ressaltar que parte considerável da doutrina 
rechaçam, apesar da técnica empregada pelo legislador, o uso dos termos Autor/Réu no processo de 
execução. Entendem alguns processualistas, aliás com uma forte dose de razão, que em sendo julgados 
procedentes os embargos, o embargado demonstraria não ser devedor e assim não poderia ter sido 
nominado. Por esta razão, preferem o emprego da terminologia Exeqüente/Executado. Ver, por todos, 
MALACHINI, Comentários ao código de processo civil: do processo de execução, arts. 736 a 795, p. 
28 e ss.

514 TARUFFO, M. Note sul diritto alla condanna e all’esecuzione. Rivista Critica del 
Diritto Privato, anno IV, marz. 1986. p. 669. No vernáculo: O necessário reforço do sistema 
executivo no seu todo, com a extensão e a maior eficiência dos instrumentos de execução direta, e com



O reconhecimento de que o sistema executivo, como um todo, deve receber 

tratamento eficiente, justifica o uso das medidas coercitivas na execução por soma. 

Pois, “E corrente, em nossos dias, a idéia de que o processo civil deve permitir a 

efetiva realização do direito material, ou deste último ser um instrumento. Salienta-se, 

desse modo, a importância do resultado do processo e mede-se a sua utilidade a partir 

da verificação da sua correspondência com os desejos do direito material.”515

A questão, então, não é mais perquirir acerca da sua viabilidade ou não, e 

sim a forma de implementá-la no procedimento expropriatório a fim de adequá-lo à 

realidade processual que prima pela efetividade. Neste ponto, DINAMARCO assevera:
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Ainda insatisfeito, chegou o processualista ao campo da hermenêutica, com propostas de 
interpretação da lei substancial segundo critérios fmalísticos e axiológicos, alvitrando que 
o juiz, ao interpretar a lei, seja sempre um canal de comunicação entre valores do seu 
tempo e os casos em julgamento. Tudo em prol da justiça substancial do caso concreto. 
Mais ainda. Os estudos modernos de direito processual focalizam com grande 
intensidade o tema da efetividade da tutela jurisdicional, num combate aberto ao 
conformismo judicial perante decisões não cumpridas ou mal cumpridas. Postulam-se 
reforçados poderes ao juiz e seu severo empenho, para que aquilo que no processo se 
faz seja efetivamente traduzido em tutela ao litigante que tiver direito a ela. Foi assim 
que, de mero técnico encarregado de explicar ou burilar formas, o processualista 
moderno transformou-se num verdadeiro crítico da dinâmica dos direitos. A vida dos 
direitos no processo é o objeto de seus estudos e de suas propostas [sem grifo no

a introdução das adequadas medidas de coerção indiretas, não atendem, portanto, a uma lógica 
autoritária, nem um espírito punitivo em relação ao devedor.

515 “O processo, nesta linha, pode ser visto como uma tecnologia ou como uma conjugação 
de técnicas que devem possibilitar a outorga das vantagens que são prometidas ao cidadão pela regras 
de direito substancial. Analisando-se o direito substancial e as tutelas que devem ser prestadas pelo 
processo para que este não seja desprestigiado, fica muito fácil constatar quais são as técnicas de tutela 
ou as técnicas processuais que devem estar presentes na legislação processual. Tais técnicas são 
apenas os instrumentos processuais que necessariamente devem estar insculpidos nas normas para que 
o processo civil seja efetivo. Estes instrumentos visam possibilitar a construção de um processo 
realmente útil; assim, por exemplo: os diferentes tipos de procedimento, as técnicas de antecipação, as 
espécies de sentença e os diversos meios de execução [sem grifo no original].” MARINONI, L. G. 
Simulação e prova. GENESIS -  Revista de Direito Processual Civil. n. 22, Curitiba, out.-dez. 
2001. p. 843.



original].516

Em corroboração a essa assertiva, pode-se apontar o próprio legislador que 

tem demonstrado, ao longo do código, sua predileção pelo uso da multa. A recente 

alteração do art. 14, do código de processo civil, é exemplo nítido dessa preocupação 

legislativa.

DIDIER JUNIOR, com entusiasmo lembra que na Exposição de Motivos 14 

(Em n° 773 do Ministério da Justiça, de 22/12/1999), de autoria do Ministro José 

Carlos Dias, reconheceu-se que “O processo, e seu resultado, são obras coletivas; fruto 

do trabalho das partes e seus advogados, do juiz, dos auxiliares de justiça, peritos, 

testemunhas e de outros sujeitos que intervêm no processo como a autoridade coatora 

e as pessoas em geral que devam cumprir ou fazer cumprir os mandamentos judiciais e 

abster-se de colocar empecilhos à sua efetivação”.517

Assim deve ser, porque o constituinte proclamou no art. 5o, inciso XXXV da 

Constituição da República uma atuação jurisdicional adequada, tempestiva e efetiva. 

Daí, porque, se “punir” não só as partes, mas todo aquele que de qualquer forma 

participar do processo.

Portanto, é preciso reconhecer que todo empecilho empregado para 

inviabilizar tutela jurisdicional - adequada-tempestiva-efetiva -, ofende, antes de tudo, 

a autoridade do Estado. “Quem primeiro é atingido é o Estado-juiz, induzido a 

exercitar mal o seu poder-dever constitucional de dar efetividade às prescrições da

516 DINAMARCO, C. R. Fundamentos do processo civil moderno, vol. I, São Paulo, 
2001. pp. 303-304.

517 DIDIER JÚNIOR, F. Mudanças na responsabilidade processual, de acordo com a 
proposta de reforma do código de processo civil brasileiro. GENESIS -  Revista de direito 
processual civil. n. 17, Curitiba, jul.-set. 2000. p. 498.



ordem jurídica. Só reflexamente há o interesse do litigante.”518

A multa, como medida coercitiva, terá justamente o condão de arrefecer os 

ânimos do Devedor em utilizar-se do costumeiro emaranhado de chicanas contra a 

normal realização do comando judicial exarado na sentença.

Isto porque, o principal ponto de ineficácia do processo executório está na 

ausência de sanção ao Executado que não indica seus bens para penhora e mais, 

oculta-os deliberadamente.

“Na prática, os efeitos da ineficácia do processo de execução são nefastos e 

podem ser facilmente constatados, como por exemplo, na frustração do exeqüente que 

não encontra bens passíveis de penhora, ardilosamente ocultados pelo devedor, ou 

mesmo na demora demasiada causada pelos inúmeros artifícios protelatórios postos à 

disposição do devedor.”519

As medidas existentes, se mostraram ao longo do tempo, incapazes de 

reverter esta situação. A pena imposta pelo atentado à dignidade da justiça prevista no 

art. 601 do CPC, não inibe as práticas protelatórias intensamente utilizadas pelo 

Executado.

Segundo MOREIRA, “A despeito da importância do dispositivo no sistema 

da eficácia e da própria ética da execução, a doutrina reconhece, abertamente e com 

muita franqueza, que é letra morta”.520

Somado a esse triste fato, balizada doutrina não reconhece como ato
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518 PASSOS, J. J. C. de. Inovações no código de processo civil. Rio de Janeiro, 1995.
pp. 92-93.

519 NOGUEIRA, C. de O. A. op. cit. p. 428.

520 MOREIRA, A. C. op. cit. p. 15.



atentatório a dignidade da justiça o fato do Devedor não indicar bens à penhora. Essa 

ilação estaria no fato de que a indicação de bens para penhora seria um ônus para o 

Devedor e, a sua não utilização apenas acarretaria uma preclusão, passando, então, ao 

credor o “direito” de encontrar patrimônio do devedor suficiente e apto à constrição 

judicial.521

Dessarte, não precisa muito esforço para compreender que a execução por 

quantia é altamente ineficaz porque não há nenhum interesse por parte do Devedor em 

cumpri-la. O Estado-juiz, por seu turno, não emprega meios para realizar o comando 

inserido na sentença transita em julgado. Resta o Credor, isolado, ficar à deriva em 

meio a inúmeras decepções e desenganos com a prometida tutela jurisdicional.

Só a medida coercitiva, se bem empregada, será um “...desestímulo para a 

prática das condutas infrajurídicas”522 pelo Devedor, atendendo, por via reflexa, a 

reclamada aceleração da tutela executiva por soma.

Será preciso, todavia, coragem da doutrina e do judiciário, para ultrapassar 

certos entendimentos vetustos e analisados sempre a luz do “direito” do Devedor. 

“Data vênia a culpa da não efetividade da justiça cível não é do legislador, mas da 

construção jurisprudencial excessivamente tolerante com a chicana, má-fé, artimanhas 

processuais de toda ordem. O juiz cível é agente de um Poder e não pode ser amarrado 

com limitações resultantes de interpretações excessivamente restritas.”523
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521 Ver nesse sentido, ARMELIN, O processo de execução e a reforma do código de 
processo civil, texto publicado na Reforma do código de processo civil e, ZAVASCKI, Comentários 
ao código de processo civil, vol. 8, publicado pela Revista dos Tribunais.

522 ARMELIN, D. O processo de execução e a reforma do código de processo civil. In: 
TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (coord.). Reforma do código de processo civil. São Paulo, 1996. 
p. 702.

523 VARGAS, J. de O. A pena de prisão para a desobediência da ordem do juiz cível. 
GENESIS -  Revista de Direito Processual Civil. n. 03, Curitiba, set.-dez. 1996. p. 798. Ver, no 
mesmo sentido, DIDIER JÚNIOR, Mudanças na responsabilidade processual, de acordo com a



As medidas existentes, além de serem insuficientes, não recebem da doutrina 

tratamento adequado ao fim colimado. A interpretação exarada por DINAMARCO 

acerca da aplicação do art. 600 do CPC, é um bom exemplo do que se está 

discorrendo.

Percebe-se um exagerado compromisso com aquele “garantismo” 

denunciado alhures, a inviabilizar reformas executivas que procurem atingir o 

Devedor. Ao comentar as tímidas reformas no processo de execução por soma, assim 

posicionou-se o processualista paulista.

A que mais me preocupou foi a previsão do inc. IV, na hipótese de não indicar o devedor 
“onde” se encontram os bens sujeitos à execução”. Só a omissão não constitui, obviamente, 
ultraje à dignidade da Justiça, nem se pode inserir entre os atos mediante os quais o 
executado procura fazer girar em falso o mecanismo judiciário, retirando-lhe o objeto 
imediato de sua atuação. Reconhece-se o estado de sujeição em que se encontra o devedor 
no processo executivo, mas sujeição não significa senão impossibilidade de impedir que se 
faça determinada coisa e não chega a impor, a quem a sofre, o dever de pautar-se por linhas 
altruístas de conduta, sacrificando voluntariamente um interesse próprio em benefício da 
pretensão alheia; o executado que não se rebela comissivamente aos atos jurisdicionais 
praticados ou a praticar sobre seu patrimônio não trai a sua condição, nem viola as regras 
de sujeição. É claro que, se ele esconder ou desviar bens para evitar o ato constritivo 
buscado pelo oficial de justiça, com isso terá saído da mera omissão e tal conduta 
consubstanciará o contempt o f court que o sistema legal visou a reprimir. Quanto à conduta 
consistente em fraudar a execução (art. 600, inc. I), não é pacífico em doutrina se se trata 
do próprio instituto da fraude de execução, disciplinado no art. 593 do Código de Processo 
Civil, ou se, mais amplamente, está ali previsto ‘outro qualquer expediente capaz de 
frustrar a execução, como, por exemplo, a ocultação de bens móveis, sem aliená-los’. A 
solução grifada parece mais perto da verdade, porque a fraude de execução (art. 593) não 
impede o curso das medidas executivas, nem exclui da responsabilidade patrimonial o bem 
alienado ou gravado (art. 592, inc. V); e o que se visa a reprimir mediante a sansão ao 
contempt, são as medidas que conduzam àqueles resultados.524

É visível neste entendimento de DINAMARCO, a nítida despreocupação

proposta de reforma do código de processo civil brasileiro, texto publicado na GENESIS -  Revista de 
Direito Processual Civil.
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524 DINAM ARCO, C. R. Execução civil. São Paulo, 1997. p. 179.



com a responsabilidade do executado para com o cumprimento da obrigação. Para o 

autor, ele não atrapalhando, não estará obrigado a coadjuvar. Ignora por completo o 

fato de que foi ele o responsável por toda a movimentação da máquina judiciária e, 

mesmo depois da condenação, continua na posse do bem do Credor, permanecendo 

inerte, sem sofrer nenhuma espécie de sansão.

Urge reconhecer de vez que “Num processo de natureza condenatória, é 

sabido que a demora na obtenção do bem desejado pelo demandante significa a 

contrapartida lógica de sua preservação na esfera patrimonial do réu”.525 E mais! Sua 

atitude de desprezo pela decisão, desautoriza a jurisdição. Põe em descrédito o poder 

do Estado.

A partir do momento em que as partes abdicam de suas autonomias e 

conclamam um terceiro para resolver, por elas, o conflito criado, será necessário se 

submeter ao que ficar decidido, sob pena de inoperância do próprio sistema jurídico 

elaborado.

Não é correto pensar que na execução por quantia o interesse é estritamente 

privado, envolvendo, no mais das vezes, dois cidadãos. Em verdade, a ineficácia dessa 

espécie executiva acarreta males que extrapolam os interesses mediatos das partes. O 

custo da inadimplência é repassado para os preços e, assim, a sociedade como um todo 

acaba atingida.

Somado a isso, não é menos certo dizer também, que o descrédito nas 

relações civis e comerciais sofrem acréscimo proporcionalmente à ausência de garantia 

de uma execução efetiva.526

305

525 LUCON, P. H. dos S. Eficácia das decisões e execução provisória. São Paulo, 2000.
p. 273.

526 Os processualistas têm suscitados verdadeiros desabafos. “Todavia o que ocorre 
freqüentemente é a desobediência, a rebeldia do litigante em não se dispor a cumprir uma



Por isso, a mudança nessa forma de se vislumbrar a execução é primordial 

para o alcance da sua efetividade. Não se pode permitir que o executado possa assistir 

uma luta desigual do exeqüente para localizar bens passíveis de penhora, sem que nada 

possa lhe acarretar. A natureza condenatória é, assim, um nada jurídico para o 

executado. Marinoni reporta bem essa indiferença:
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Para que se compreenda a razão pela qual insistimos na mandamentalidade da ação do art. 
461 é necessário sublinhar que a doutrina italiana tradicional afirma que o devedor, após a 
sentença condenatória, continua apenas civilmente obrigado. Para a doutrina que 
formulou o conceito de sentença condenatória, a qualidade da relação obrigacional 
entre as partes não se altera após a coisa julgada material, ou, em outros termos, o 
devedor que não satisfazer o julgado não comete desobediência alguma suscetível de 
imposição de multa ou de outra medida coercitiva. Melhor explicando: a sentença 
condenatória não pode abrir oportunidade à imposição de multa, porque o devedor 
que não observa a sentença condenatória não comete insubordinação à autoridade 
judicial. É por essa razão, absolutamente inocultável, que há diferença entre sentença 
condenatória e sentença mandamental [sem grifo no original].527

Por não ser lógico compadecer com tamanha inutilidade de uma decisão 

judicial, vislumbra-se a natural necessidade de se extrair do Devedor um 

comportamento de “cooperação” com o Credor e o Estado-juiz, para o integral

determinação do judiciário no sentido de fazer ou não fazer algo que seja do direito do litigante em 
favor de quem o judiciário se manifestou, desmoralizando assim a função jurisdicional, ou até mesmo 
se recusando a colaborar no esclarecimento dos fatos; ajudar para a justa e celebre entrega da tutela 
jurisdicional; ou realizar o direito da parte vencedora. (...) Uma das mais prementes necessidades do 
Poder Judiciário é tomar a prestação jurisdicional efetiva e não apenas declaratória. O que se tem visto 
e que tanto desgasta a imagem do judiciário é a etemização dos litígios e sua falta de efetividade. 
Declara-se o direito mas o vencido não respeita a decisão, qual a solução? Perdas e danos? Esta 
solução tem levado as pessoas a se afastarem do judiciário, porque na maioria das vezes ela, a ação de 
reparação por perdas e danos, não leva a nada, quer pela demora da apuração e cobrança desta verba, 
quer porque muitas vezes o patrimônio do requerido não é suficiente para atendê-la ou é 
impenhorável.” VARGAS, J. de O. A pena de prisão para a desobediência da ordem do juiz cível. 
GENESIS -  Revista de Direito Processual Civil. n. 03, Curitiba, set.-dez. 1996. p. 797.

527 M ARINONI, L. G. A antecipação da tutela na reforma do processo civil. São
Paulo, 1995. p. 37.



cumprimento da decisão judicial. Assim reporta TARUFFO:
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Na realidade, diante de situações nas quais o “contempi” foi usado num sentido 
ideologicamente criticável, há muitas situações, como aquelas que foram recordadas acima, 
nas quais o instrumento injunciton/cotempt representa o único modo eficaz para uma tutela 
não só nominalistica de novos “substanciais”, como, também, para manter a fundamental 
supremacia da lei, evitam, assim, abusos, omissões e obstruções, direcionadas a reduzir 
a nada o direito afirmado no pronunciamento do Juiz [sem grifo no original]. Mais do 
que insistir nestes dados que são quase óbvios, vale a pena sublinhar que justamente pela 
sua recente evolução, o contempi o f Court tem mostrado uma notável versatilidade, que 
acabou por incrementar ulteriormente a sua eficácia. Por um lado, de fato, este às vezes é 
empregado também como meio coercitivo para execução de prestações pecuniárias, 
configurando-se, assim, como um remédio que tem tendência de se generalizar, 
idóneo para evitar os “custos” e os “tempos” da execução por expropriação [sem grifo 
no original].528

A multa, então, pode ser utilizada como mecanismo eficaz para tirar o 

executado do estado de letargia. “Por isso mesmo as multas costumam associar-se ao 

instituto do Contempt o f Court, considerado que o descumprimento de ordens 

judiciais, importa em insubordinação à autoridade e não só lesão ao credor.”529

No mesmo sentido Cândido Rangel Dinamarco: “Todos os dispositivos que 

impõem a sanção de multa diária (“astreinte”) têm a finalidade de promover a 

efetividade de alguma decisão judiciária. Por isso mesmo as multas costumam 

associar-se ao instituto do “contempt of court”, considerado que o descumprimento de 

ordens judiciais importa em insubordinação à autoridade e não só lesão ao credor”530

528 TARUFFO, M. A atuação executiva dos direitos: perfis comparatísticos. Revista de 
Processo, ano 15, n. 59, São Paulo, jul.-set. 1990. p. 77.

529 CASTELO, J. P. Tutela antecipada: na teoria geral do processo, voi. 1, São Paulo, 
1999. p. 83.

530 DINAMARCO, C. R. A reforma do código de processo civil. São Paulo, 2001. p.
159.



Essa nova mentalidade, envolve, igualmente, o judiciário. Este, nunca é 

demais recordar, tem o dever de prestar a tutela jurisdicional. Por isso, deve empregar 

todo esforço possível e imaginável para realizar na forma específica o direito do 

exeqüente. Não é outro o pensamento de Cappelletti:
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Desnecessário acentuar que todas essas revoltas conduziram à descoberta de que, 
efetivamente, o papel do juiz é muito mais difícil e complexo, e de que o juiz, moral e 
politicamente, é bem mais responsável por suas decisões do que haviam sugerido as 
doutrinas tradicionais [sem grifo no original]. Escolha significa discricionariedade, embora 
não necessariamente arbitrariedade; significa valoração e “balanceamento”; significa ter 
presentes os resultados práticos e as implicações morais da própria escolha; significa que 
devem ser empregados não apenas os argumentos da lógica abstrata, ou talvez os 
decorrentes da análise lingüística puramente formal, mas também, e sobretudo aqueles da 
história e da economia, da política e da ética, da sociologia e da psicologia. E assim o juiz 
não pode mais se ocultar, tão facilmente, detrás da frágil defesa da concepção do direito 
como norma preestabelecida, clara e objetiva, na qual pode basear sua decisão de forma 
“neutra” [sem grifo no original], É envolvida sua responsabilidade pessoal, moral e 
política, tanto quanto jurídica, sempre que haja no direito abertura para escolha diversa. E a 
experiência ensina que tal abertura sempre ou quase sempre está presente.531

A grandiosidade da multa, então, está justamente no fato de levar até o 

executado, uma responsabilidade pelo não cumprimento da obrigação.532 Tanto que, 

como atesta TARUFFO, o reconhecimento da sua eficácia culminou na sua 

generalização. “Isto implica que se supere a originária ligação entre as astreintes e as 

obrigações de fazer ou de não fazer infungíveis, e a extensão do instituto a qualquer

531 CAPPELLETTI, M. Juizes legisladores? Porto Alegre, 1993. p. 33.

532 “De todos os dispositivos aqui indicados depreende-se que a multa e seu valor podem 
ser impostos de ofício ou a partir de requerimento da parte interessada, sendo certo que o valor pode 
ser elevado a fim de fazer com o obrigado efetivamente cumpra o preceito. Não se pretende com a 
astreites o pagamento da multa, mas o cumprimento da obrigação na sua forma específica. Entre 
a dura opção para obrigado de cumprir a obrigação específica ou pagar a multa, deve ele 
invariavelmente optar pela primeira [sem grifo no origian].” LUCON, P. H. dos S. Eficácia das 
decisões e execução provisória. São Paulo, 2000. p. 279.



Afinal, “O direito moderno vem gradativamente se adaptando às 

necessidades emergentes de uma tutela jurisdicional rápida, eficiente e obtida por meio 

de um processo sem formalidades excessivas e desnecessárias, mediante a outorga ao 

juiz de meios de pressão psicológica sobre os devedores para que eles mesmos 

satisfaçam suas obrigações.”534

Justificada está, então, o uso da multa nas medidas executivas e, igualmente, 

no genuíno processo de execução por quantia certa, pois, “... não havendo expressa 

vedação do sistema do Código de Processo Civil, deve-se admitir também a multa 

diária para todos os casos em que se procure a tutela específica dos direitos, 

eliminando todo e qualquer óbice à plena satisfação dos direitos.”535
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tipo de obrigação [sem grifo no original].”533

6.2.3 Propostas de um novo procedimento

Na lição de DINAMARCO, “... o procedimento é sistema de atos 

interligados numa relação de dependência sucessiva e unificados pela finalidade 

comum de preparar o ato final de consumação do exercício do poder (no caso da 

jurisdição, sentença de mérito ou entrega do bem ao exeqüente).”536 Como para a tutela 

dos direitos é necessário um procedimento eficaz, sempre tendo como escopo uma

533 TARUFFO, M. A atuação executiva dos direitos: perfis comparatísticos. Revista de 
Processo, ano 15, n. 59, São Paulo, jul.-set. 1990. p. 84.

534 LUCON, P. H. dos S. Eficácia das decisões e execução provisória. São Paulo, 2000.
p. 276.

535 Idem, ibidem. p. 277.

536 DINAMARCO, C. R. A instrumentalidade do processo. São Paulo, 1994. p. 131.



prestação jurisdicional - adequada, tempestiva e efetiva - como corolário do preceito 

constitucional insculpido no art. 5o, inciso XXXV da CR, urge esmerar o procedimento 

expropriatório para vocacioná-lo a essa realidade.

De acordo com LUCON,537 o caminho para um processo executivo 

eficaz, desenvolvido através de novos métodos, ainda é muito longo.” Conclui o autor 

que “...a execução constitui ponto de estrangulamento do processo civil moderno ...” e 

de que é necessária alteração legislativa para agilizar o processo.

Realmente, como acredita-se, a essa altura do trabalho já explanado, a 

execução por quantia a depender pura e simplesmente da expropriação do patrimônio 

do Devedor para satisfação do crédito, mostra-se inadequada, desigual e, portanto, 

injusta. Deve, então, este procedimento, senão substituído, pelo menos ficar à mercê 

de outro mais eficaz.538 Em outras palavras, ele só será “útil”, após a frustração do 

meio coercitivo baseado na multa. É, em última razão, admiti-lo somente de forma 

subsidiária! TARUFFO, adverte:

Ma próprio allo scopo di evitare per quanto possibile l’esecuzione forzata, occorre che tale 
sistema raggiunga il massimo di potenziale efficacia, ossia induca l’obbligato a considerare 
l’inadempiemnto come una scelta nettamente contraria ai propri interessi. (...) Nell’ipotesi 
in cui questo fine non venga comunque conseguito, la presenza di forme efficaci di 
esecuzione diretta, soprattutto in forma specifica per tutte le prestazioni fungibili, ma anche 
per gli obblighi a contenuto pecuniario, è necesaria al fine di assicurare per quanto 
possibile al titolare del diritto il conseguimento della prestazione dovuta, mentre la 
possibilità del risarcimento del danno, come forma di tutela tendenzialmente inadeguata,
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537 LUCON, P. H. dos S. O controle dos atos executivos e a efetividade da execução: 
análises e perspectivas. In: WAMBIER, T. A. A. (Coord.). Processo de execução e assuntos afins. 
São Paulo, 1998. p. 347.

538 MARINONI sempre advertiu para a necessidade de se criar procedimentos que sejam 
adequados a necessidade do direito. “O autor, para obter tudo aquilo e exatamente aquilo que ele tem o 
direito de obter, precisa de uma série de medidas estabelecidas pelo legislador (procedimentos -  
inclusive com a adequada cognição -, provimentos, meios coercitivos).” MARINONI, L. G. Novas 
linhas do processo civil. São Paulo, 2000. p. 214.
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svolge una funzione negatamente residuale [sem grifo no originai].539

A execução do crédito pecuniário, por esse raciocínio, será realizada pelo 

Devedor, sob contundente ameaça do pagamento de multa.540 A “pena” de invasão no 

seu patrimônio, através do meio expropriatório, fica resguardada, como visto, a 

segundo plano.

“E tempo, já agora, de pensar-se, ou melhor, de passarmos do pensamento à 

ação em tema de melhoria dos procedimentos executivos. A execução permanece o 

“calcanhar de Aquiles” do processo. Nada mais difícil com freqüência, do que impor 

no mundo dos fatos os preceitos abstratamente formulados no mundo do direito.”541

A discussão passa, então, para o campo do procedimento que deve ser 

adotado para a imposição dessa medida coercitiva. O ponto crucial da execução 

pecuniária é, sem dúvida, a excessiva dificuldade para o Credor e, apesar de paradoxal, 

a extrema facilidade do Devedor, para aquele encontrar bens passíveis de penhora, e

539 TARUFFO, M. Note sul diritto alla condanna e all’ execuzione. Rivista Critica del 
Diritto Privato. 1986. p. 668-669. No vernáculo: Mas para o propòsito de evitar o quanto for 
possível a execução forçada, é necessário que tal sistema alcance o máximo de eficácia potencial, ou 
seja, induza o obrigado a considerar a inadimplência como uma escolha puramente contrária aos 
próprios interesses. (...) Na hipótese na qual este fim não venha a ser conseguido, a presença de formas 
eficazes de execução direta, sobretudo de forma específica para todas as prestações fungíveis, mas 
também para obrigações de conteúdo pecuniário, é necessário ao fim de assegurar o quanto possível ao 
titular do direito o cumprimento da prestação devida, enquanto a possibilidade do ressarcimento do 
dano, como forma de tutela tendencialmente inadequada, desenvolve uma função puramente residual.

540 “Isso significa que a multa deve ter um valor elevado para o demandado, porque seu 
escopo é apenas compeli-lo a cumprir a obrigação específica e impedi-lo de negar-se a cumprir a 
prestação.” LUCON, P. H. dos S. Eficácia das decisões e execução provisória. São Paulo, 2000. p. 
280.

541 CARNEIRO, A. G. Sugestões para uma nova sistemática da execução. Revista de 
Processo, ano 26, n. 102, São Paulo, abr.-jun. 2001. p. 140.



este, de escondê-los, como forma “eficaz” de inviabilizar toda a execução que, como é 

cediço, só soi ocorrer, se e quando forem encontrados bens passíveis de constrição 

judicial.

“Na prática, os efeitos da ineficácia do processo de execução são nefastos e 

podem ser facilmente constatados, como por exemplo, na frustração do exeqüente que 

não encontra bens passíveis de penhora, ardilosamente ocultados pelo devedor, ou 

mesmo na demora demasiada causada pelos inúmeros artifícios protelatórios postos à 

disposição do devedor.”542

Um novo procedimento deve ser (re)pensado, então, a partir deste ponto. É, 

em última análise, retirar do Devedor a oportunidade que tem de frustrar a execução 

pecuniária. Destarte, ao invés dele ser chamado para pagar ou oferecer bens à penhora, 

deverá comparecer em juízo para relacionar seu patrimônio, apresentar seu ativo.

A partir daí, com o juízo devidamente informado da situação patrimonial do 

obrigado, será viável, após a estipulação de um prazo para cumprimento da obrigação, 

a cominação de multa por descumprimento da ordem de pagamento.543

Observa-se que a sentença exeqiienda continua com natureza condenatória. 

O que se faz é munir o Estado-juiz de poder para efetivar sua decisão. A partir daí sim 

poderá falar-se em ordem. Em resumo, o objetivo é fazer com que seja mais 

“lucrativo” para o Devedor cumprir a obrigação do que se submeter ao pagamento da 

multa somada a dívida “originária”.
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542 NOGUEIRA, C. de O. A. Nova fase da reforma do código de processo civil, processo 
de execução. In: MARINONI, L. G.; DIDIER JÚNIOR, F. (Coords.) A segunda etapa da reforma 
processual civil. São Paulo, 2001. p. 428.

543 Esse sistema encontra respaldo na legislação inglesa. Lá, o devedor recebe uma ordem 
para comparecer perante a Corte e, sob juramento, declara toda sua situação patrimonial. Após uma 
detida análise é emitida ordem para pagamento, sob pena de multa.



Evidentemente que esse procedimento executório sob pena de multa estará 

adstrito à higidez econômica do Devedor. Daí porque a necessidade de se perquirir, 

com eficiência, a condição patrimonial do Executado. Neste ponto, reside todo o 

sucesso da execução pecuniária sob pena de multa. E que o devedor deve cooperar 

com o juízo de tal monta que não lhe será permitido prestar declaração falsa a respeito 

do seu patrimônio.

Nem se admita a hipótese, comum no direito processual penal, de que não 

estaria o Devedor obrigado a fazer prova contra os próprios interesses. Pois, além do 

ato nada dizer acerca de instrução, eis que essa fase há muito encerrou-se, a execução 

de uma decisão, como já ressaltado, põe em evidência a autoridade do Estado 

enquanto detentor da jurisdição.

Por outro lado, esse dado por si, não implica, infelizmente, numa postura 

leal, em termos de veracidade, na declaração que deverá ser prestada pelo Devedor. 

Significa, em outros termos, elaborar formas de forçar o declarante a não faltar com a 

verdade.544

No entanto, o recente inciso V, acrescentado ao artigo 14 do CPC, afasta 

argumento contrário à tese, segundo a qual a parte, ou até mesmo o terceiro, estaria 

desobrigada a colaborar com a satisfação da prestação jurisdicional. Sendo, pois, “... 

deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo, 

cumprir com exatidão os provimentos mandamentais e não criar embaraços à 

efetivação de provimentos judiciais, de natureza antecipatória ou final”545, não há como
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544 A Inglaterra enfrenta esse problema com a sanção criminal e com a imposição de multa. 
No entanto, além dessas duas medidas coercitivas, estão em estudos naquele país, propostas para 
aprimorar ainda mais este sistema de coleta de informações sobre o devedor que, para eles, é
fundamental para efetivar a execução.

545 É a dicção do art. 14, inciso V do código de processo civil pátrio.



sustentar a possibilidade do Devedor faltar com a verdade em juízo, justamente, numa 

fase executiva cujo objetivo é satisfazer o crédito.

O legislador parece ter incorporado de vez a escorreita preocupação com a 

dignidade da justiça. Tanto é assim, que o Anteprojeto de Lei n. 14 apresentado ao 

executivo pela Escola Nacional da Magistratura e pelo Instituto Brasileiro de Direito 

Processual, continha, na sua origem, um parágrafo segundo com os seguintes dizeres: 

“Se o responsável, no caso do parágrafo anterior, e devidamente advertido, ainda 

assim reitera a conduta atentatória ao exercício da jurisdição, o juiz poderá também 

impor-lhe prisão civil até trinta dias, que será revogada quando cumprida a decisão 

judicial.”546

Infelizmente, não se sabe ao certo porque e como este § 2o não foi 

incorporado na reforma do artigo 14 do CPC, restando, por isso, no lugar do § Io o 

presente parágrafo único.

GRINOVER, neste aspecto é enfática ao concluir que: “o processo deve ser 

informado por princípios éticos, impondo-se às partes e a seus procuradores uma 

conduta irrepreensível; a efetividade do processo não admite a resistência 

injustificada às decisões judiciárias; os códigos processuais modernos sancionam 

condutas que configuram abuso do processo (litigância de má-fé) ou o
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546 Essa era a redação original do Anteprojeto de Lei 14, (versão final): “Art. 14. São 
deveres das partes, de seus procurados e de todos aqueles que de qualquer forma participam do
processo: I -  ; I I -  ; III- ; IV - ; V- cumprir com exatidão os provimentos mandamentais e
não criar embaraços à efetivação dos provimentos judiciais, de natureza antecipatória ou final. § 1.° A 
violação do disposto no inciso V deste artigo constitui ato atentatório ao exercício da jurisdição, 
podendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao 
responsável multa em montante a ser fixado de acordo com a gravidade da conduta e não superior a 
vinte por cento do valor da causa; não sendo paga no prazo estabelecido, a multa será inscrita como 
dívida ativa do Estado ou da União, conforme o juízo competente. § 2.° Se o responsável, no caso do 
parágrafo anterior, e devidamente advertido, ainda assim reitera a conduta atentatória ao exercício da 
jurisdição, o juiz poderá também impor-lhe prisão civil até trinta dias, que será revogada quando 
cumprida a decisão judicial.”



Diante dessa notória necessidade de preservação da autoridade judiciária, 

não se pode admitir que se proteja demasiadamente o patrimônio em detrimento do 

valor justiça. Razão pela qual o Devedor não poderá se esquivar de entregar ao juízo 

declaração verídica acerca dos seus bens.

Conduta contrária a esse propósito deve ser sancionada com rigor. Pois, só 

munido de informação suficiente acerca do patrimônio do Executado será possível, 

após determinação de prazo para cumprimento da obrigação, a imposição de multa 

pelo não cumprimento.

Desta feita, o procedimento expropriatório só será utilizado se o Devedor não 

cumprir a execução. O que, dificilmente ocorrerá, haja vista a “pressão” que sofrerá 

pela imposição da multa. Será uma resposta eficaz aos reclamos da sociedade, que 

sempre assistiu aos desmandos de Devedores que se sentiam satisfeitos com a 

condição que lhes era imputada pela decisão judicial e, ainda, dela tiravam proveitos.

A inviabilidade do processo de execução por soma se dá, na maioria das 

vezes, por devedores que possuem patrimônio. Estes, ou se utilizam da dilação do 

procedimento expropriatório para, aos seus gostos, firmarem acordos ou, camuflam o 

patrimônio, frustrando por completo a ação executiva.

A execução sob pena de multa será eficaz, justamente porque irá retirar do 

Devedor a sua maior arma, qual seja: a dilação probatória, responsável por encorajar o 

inadimplemento, por especializar pessoas na arte do descumprimento de decisão 

judicial, por levá-lo a agir como se sua profissão fosse devedor. Afinal, “Hoje em dia é
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descumprimento das decisões judiciárias [sem grifo no original] .” 547

547 GRINOVER, A. P. Ética, abuso do processo e resistência às ordens judiciárias: o 
contempt o f court. Revista de Processo, ano 26, n. 102, São Paulo, abr.-jun. 2001. p. 226.



bom dever e os credores sequer esperam a solução total da dívida.”548!

No mesmo sentido é a reflexão de MARTINS, ministro do STJ, “O processo 

atual serve somente ao devedor, que está longe de ser aquela pessoa mal-aquinhoada 

economicamente, o pobre. O devedor, neste país, são as empresas e os que compõem a 

minoria de privilegiados.”549

O emprego da multa como sanção àquele que relutar em cumprir decisão 

judicial, tem, como exposto, o condão de restaurar a dignidade da tutela executiva, ao 

mesmo tempo que reverterá o atual desprestígio que ela se encontra, como reportado 

por CARNEIRO:

Com efeito: após o longo contraditório no processo de conhecimento, ultrapassados todos 
os percalços, vencidos os sucessivos recursos, sofridos os prejuízos decorrentes da demora 
(quando menos o danno marginale in senso stretto de que fala ítalo Andolina), o 
demandante logra obter ao fim a prestação jurisdicional definitiva, com o trânsito em 
julgado da condenação da parte adversa. Recebe então a parte vitoriosa, de imediato, sem 
tardança maior, o “o bem da vida” a que tem direito? Triste engano: a sentença 
condenatória é título executivo, mas não se reveste de preponderante eficácia executiva. Se 
o vencido não se dispõe a cumprir a sentença, haverá iniciar o processo de execução, 
efetuar nova citação, sujeitar-se à contrariedade do executado mediante “embargos”, com 
sentença e a possibilidade de novos e sucessivos recursos. Tudo superado, só então o 
credor poderá iniciar os atos executórios, propriamente ditos, com a expropriação do bem 
penhorado, o que não raro propicia mais incidentes e agravos.550
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548 ASSIS, A. de. Teoria geral do processo de execução. In: WAMBIER, T. A. A. 
(Coord.) Processo de execução e assuntos afins. São Paulo, 1998. p. 19. Citação reproduzida na 
nota de rodapé n. 281.

549 MARTINS, F. P. Proposta para uma nova sistemática de recursos. Revista Jurídica 
Consulex. ano VI, n. 133, Brasília, jul. 2002. p. 42.

550 CARNEIRO, A. G. Sugestões para uma nova sistemática da execução. Revista de 
Processo, ano 26, n. 102, São Paulo, abr.-jun. 2001. p. 140.



Com o novo procedimento poder-se-á eliminar essa vexatória situação em 

que é submetido o Credor. Pois, como já se disse, a inefetividade executiva 

compromete, inclusive, o próprio processo de conhecimento na medida em que sua 

decisão fica sem praticidade, já que a execução forçada de que trata o Livro II do 

CPC, é, indubitavelmente, fenômeno muito mais próximo à satisfação efetiva dos 

direitos do que o processo de conhecimento.”551

Em conclusão, pode-se afirmar que o uso da multa responde, também, a 

busca pelo postulado da “maior coincidência possível”, expressão cunhada por 

MOREIRA,552 cujo objetivo é, justamente, entregar ao Credor a inteireza, ou o mais 

próximo possível, do seu direito reconhecido pelo judiciário.
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6.2.4 Sugestões de lege ferenda

Não se propõe algo ao arrepio da legislação e, muito menos, de duvidosa 

efetividade, pois, o emprego da multa, pela sua reconhecida capacidade de levar o 

Devedor a cumprir a decisão, é festejado não só na doutrina nacional como, também, 

na alienígena.

Este fato, agregado a falácia de um sistema executivo fechado, sem auferir 

ao magistrado amplitude de atuação, conduz, inexoravelmente, na busca de

551 WAMBIER, T. A. A. Apresentação. In :_____ (Coord.). Processo de execução e
assuntos afins. São Paulo, 1998. p. 11. A execução, considerada tanto em seu sentido mais 
abrangente, açambarcando a execução lato sensu, a execução imprópria, a execução indireta etc., 
quanto em seu sentido mais restrito, dizendo respeito só à execução forçada de que trata o Livro II do 
CPC, é, indubitavelmente, fenômeno muito mais próximo à satisfação efetiva dos direitos do que o 
processo de conhecimento.

552 MOREIRA, J. C. B. Tendências na execução de sentenças e ordens judiciais. In: 
 . Temas de direito processual: quarta série. São Paulo, 1989. p. 215 e seguintes.



procedimento que seja completo o quanto mais possível.553

Nesta seara, dois são os caminhos: defender, tendo em vista as várias 

possibilidades existentes na legislação da imposição de multa, a sua aplicação 

subsidiária no processo executivo por soma ou, então, elaborar a partir do que já se 

tem, nova redação de alguns dispositivos legais para estender a aplicação da multa à 

execução pecuniária.

Em favor da primeira opção pode ser aventada a previsão da multa no art. 

273. Pois, se a tutela antecipada de cunho condenatória para pagamento de soma pode 

ser prestada através do uso da multa, razão há, também, para que a sentença de igual 

teor também seja cumprida do mesmo modo.

No entanto, até para se evitar argumento em prol do sistema da tipicidade 

executiva, prefere-se alterar a legislação. Para tanto, não se pode olvidar que a inclusão 

da multa no artigo 273 pela Lei 10.444, de 07 de maio de 2002, é algo a se considerar 

para justificar a sua inclusão na execução pecuniária do Livro II do código.

Contudo, o artigo apropriado para instituir a multa na execução por soma é o 

287. Isto porque, este artigo apesar da reconhecida ineficácia após as transformações 

legislativas pelas quais passou o código, principalmente com o art. 461, continuou a 

ser a porta de entrada da multa no sistema jurídico brasileiro. Por isso, a par desse seu 

imenso valor teórico, é apropriado, aproveitando-se do que fez a Lei 10.444, utilizá-lo
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553 “A caracterização da exigência de um sistema tendencialmente completo de tutela 
executiva como integrando o conteúdo do direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva é também 
importante para se avaliar e dimensionar, corretamente, as inevitáveis insuficiências de um sistema 
típico de tutela executiva. Com efeito, a ausência de meios executivos adequados a proporcionar a 
satisfação integral do direito do credor afeta, diretamente, o direito fundamental à tutela (jurisdicional) 
devida. Como não se desconhece, a inadequação de meios executivos para tutelar de forma efetiva 
determinado direito significa, na realidade, em maior ou menor extensão, denegar tutela jurisdicional 
executiva, o que configura, inquestionavelmente, uma flagrante limitação ao próprio direito 
fundamental à tutela devida.” GUERRA, M. L. Execução indireta. São Paulo, 1999. p. 57-58.



para levar a multa até as execuções por soma.
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A sua atual redação, deve ser acrescentado, então, a execução por créditos, 

restando assim legislado:

Art. 287. Se o autor pedir que seja imposta ao réu a abstenção da prática de algum ato, 
tolerar alguma atividade, prestar ato, entregar coisa ou pagar determinada quantia; 
poderá requerer cominação de pena pecuniária para o caso do descumprimento da sentença 
ou da decisão antecipatória de tutela.

Legitimado o uso da multa para o processo executivo para pagamento de 

soma, restará introduzir, no Livro II do código, o procedimento para sua imposição. 

Entretanto, como o procedimento expropriatório será utilizado de forma subsidiária, os 

artigos que o disciplinam não devem ser suprimidos.

É bom que se diga que a intenção é retirar do Devedor a posição extremada 

que possui em relação à nomeação de bens à penhora e, ao mesmo tempo, 

proporcionar à execução por soma um resultado efetivo e tempestivo. Por isso, não 

obstante as idéias inovadoras apresentadas por CARNEIRO,554 nas suas propostas de 

reforma do processo de execução, manter as fases de afetação (penhora, avaliação e 

arrematação), ainda que “sumarizadas”, significará continuidade do procedimento que 

se quer modificar.

A simples alternância de terminologia -  mudança de citação para intimação 

-  não garante, por si, a tempestividade e efetividade ao procedimento executivo. O 

simples fato de iniciar o processo executivo como fase subseqüente do processo de

554 CARNEIRO, A. G. Sugestões para uma nova sistemática da execução. Revista de 
Processo, ano 26, n. 102, São Paulo, abr.-jun. 2001.



conhecimento não retira do Devedor as possibilidades que tem para frustrar a 

execução.

Em verdade, a exigência de um novo processo para execução da sentença 

condenatória só ocorre no mundo das idéias, pois a petição inicial da ação executiva é 

realizada no mesmo processo (e perante o mesmo juiz) que originou o título executivo 

judicial.

A questão, como já sublinhado, está, então, nas fases de afetação que este 

“segundo processo” contém. Por isso, iniciar a fase executiva com uma simples 

intimação não vai mudar em nada. O objetivo de CARNEIRO555 de, assim, alcançar 

um processo “sincrético”, pelo menos, no que tange a efetivação, não se vislumbra 

sucesso.

Se se quer alcançar um processo sincrético, expressão cunhada por 

DINAMARCO556 que, estranhamente, não admite (ou não admitia) sentença executiva 

e mandamental, não será por esse caminho, mas sim com a possibilidade de o juiz 

ordenar o cumprimento da sua decisão. A essa ordem, contudo, deve ser cominada 

uma sanção. No caso em testilha seria a multa.

Para tanto, é necessário que o juízo disponha de informação suficiente acerca 

do patrimônio do Devedor. Este, deverá, então, ser intimado para comparecer em juízo 

(em dia e hora previamente designados) para oferecer, sob juramento, declaração 

pormenorizada de seus bens, esclarecimentos acerca de sua atividade laborativa, bem 

como ratificar seus dados pessoais.
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555 “... a ‘efetivação’ forçada da sentença condenatória será feita como etapa final do 
processo de conhecimento, após um tempus iudicati, sem necessidade de um ‘processo autônomo’ de 
execução (afastam-se princípios teóricos em homenagem à eficiência e brevidade); processo 
‘sincrético’, no dizer de autorizado processualista.” Idem, ibidem. p. 141.

556 Ver DINAMARCO, Execução civil, e Fundamentos do processo civil moderno.



Em poder dessas informações, o juiz determinará prazo para cumprimento da 

obrigação, estipulando o valor/multa por dia de atraso ou, até mesmo, pelo 

inadimplemento total. Esse valor deverá ser mensurado, como já ressaltado, levando- 

se em consideração as necessidades do caso em concreto.

E evidente e até desnecessário dizer que a multa como tem o objetivo de 

respaldar a credibilidade do poder judiciário, caso incida, será cobrada em proveito do 

Estado. Também desnecessário frisar que, caso a quantia cobrada seja a título 

alimentar, oriunda de relação familiar ou de ato ilícito, não ficará desautorizada a 

prisão civil, conforme procedimento previsto nos artigos 732 e seguintes do código 

processual civil brasileiro.

Esse chamamento do Devedor para que compareça em juízo a fim de prestar 

esclarecimentos sobre seu patrimônio deve ser, também, cominado sob pena de multa, 

na hipótese de descumprimento. Pois, caso contrário, ele não teria “incentivos” para ir 

ajuízo especificar seu estado de solvência.

Uma questão a ser estudada ainda permanece. O Devedor pode comparecer 

em juízo, cumprir, portanto, a ordem, mas, prestar esclarecimentos inverídicos acerca 

de seus bens. Neste caso, a multa, em tese, não poderia incidir, já que ele cumpriu com 

o determinado, mas, no entanto, o ideal de execução efetiva mais uma vez estaria 

frustrado pela astúcia imoral do Devedor.

Para estas hipóteses, o rigor da sanção empregada deve ser maior. Não há 

dúvidas de que, caso o Devedor saiba de que sua declaração falsa nada lhe acarretará, 

a certeza da impunidade conduzirá numa conduta comum e a banalização redundará 

em mais desprestígio ainda para o Estado-juiz.

321



Neste diapasão, tendo como paradigma o direito inglês,557 o Devedor que 

faltar com a verdade, incorrerá na multa decretada, além de outras sanções civis e 

criminais. É, em última análise, tratar o Devedor como devedor. E, nestas condições, 

deverá ser ele submetido.

Se as declarações não são prestadas ou, se prestadas, informam que seu 

patrimônio não suporta a execução, tem-se com isso, o reconhecimento da sua 

insolvência e, sem cogitar o inadequado procedimento concursal, deve o Devedor ser 

considerado como tal. Isto porque, no procedimento expropriatório, mesmo frente a 

ausência de bens, o Exeqüente continua a ser tratado como se fosse solvente.558

Não se trata da decretação de insolvência, incidente totalmente moroso e 

inviável, mas sim de, ante o reconhecimento desse estado,559 aplicar as conseqüências 

daí advindas, como proibição de movimentar conta corrente, contratar com o poder 

público, ficar inelegível, ter suspensa a Carteira Nacional de Habilitação e o respectivo 

passaporte etc.

São medidas que podem ser denominadas de “apoio” para conduzir o 

Devedor ao cumprimento da obrigação, pois “... dificilmente o devedor almejará o
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557 De acordo com o Th is act may be cited as The attachment o f earnings ACT 1971, na 
seção 9B-193, o devedor poderá ter sua prisão decretada, ser conduzido de baixo de vara, podendo, 
ainda, sofrer pena pecuniária.

558 “E isto, no direito pátrio, acontece com razoável freqüência: a insolvência civil depende 
da iniciativa da pessoa ativamente legitimada a instaurá-la, o que inclui o próprio devedor; e, por isso, 
executado insolvente, até mesmo no concurso particular, poderá ser tratado, indefinitivamente, 
como ‘solvente’, caso não sobrevier a declaração da sua insolvência [sem grifo no original].” 
MALACHINI, E. R.; ASSIS, A. de. Comentários ao código de processo civil: do processo de 
execução - arts. 736 a 795. voi. 10, São Paulo, 2001. p. 593.

559 Mesmo porque, “A insolvência é um estado de fato. O valor das dívidas exigíveis 
supera o montante dos bens expropriáveis no patrimônio do executado, a teor do art. 748.” Idem, 
ibidem, p. 592.



rótulo de ‘insolvente’ ...”560 sabedor das restrições que estará submetido. Essas medidas 

serão, igualmente, eficazes para aqueles casos, e, infelizmente, são muitos, das 

chamadas “riquezas aparentes”, consubstanciadas no fato de o Devedor ostentar uma 

situação condizente com o débito mas, não possuir (“em seu nome”) bens passíveis de 

responder pela obrigação.

Levando-se em consideração todas essas questões, será necessário introduzir 

no procedimento expropriatório dispositivo que autorize ao juiz pôr em prática as 

medidas necessárias a efetivação da decisão condenatória. Para tanto, pode-se 

reenumerar o artigo 652, utilizando-se de “letras”, assim como ocorreu com a ação 

monitoria, para “legalizar” o procedimento que ora se propõe.561
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560 MALACHINI, E. R.; ASSIS, A. de. Comentários ao código de processo civil: do
processo de execução - arts. 736 a 795. vol. 10, São Paulo, 2001. p. 593.

561 Segue-se, como já apontado, a mesma linha do procedimento inglês: “Power of court to 
obtain statement of earnings, etc. 9B-180 14 -  (1) Where in any proceedings a court has power to 
make an attachment of earnings order, it may- (a) order the debtor to give to the court, within a 
specified period, a statement signed by him of- (i) the name and address of any person by whom 
earnings are paid him; (ii) specified particulars as to his earnings and anticipated earnings, and as to 
his resources and needs; and specified particulars for the purpose of enabling the debtor to be 
identified by any employer of his; (iii) specified particulars for the purpose of enabling the debtor to 
be identified by any employer of his; (b) order any person appearing to the court to have the debtor in 
his employment to give to the court, within a specified period, a statement signed by him or on his 
behalf of specified particulars of the debtor’s earnings and anticipated earnings. (2) Where an 
attachment of earnings order has been made, the court may at any time thereafter while the order is in 
force; (a) make such an order as is described in subsection 1 (a) or (b) above; and (b) order the debtor 
to attend before it on a day and at a time specified in the order to give the information described in 
subsection 1(a) above. (3) In the case of an application to a magistrates’ court for an attachment of 
earnings order, or for the variation or discharge of such an order, the power to make an order under 
subsection (1) or (2) above shall be exercisable also, before the hearing of the application, by single 
justice. (4) Without prejudice to subsections (1) to (3) above, rules of court may provide that where 
notice of an application for an attachment of earnings order is served on the debtor, it shall include a 
requirement that he shall give to the court, within such period and in such manner as may be 
prescribed, a statement in writing of the matters specified in subsection (1) (a) above and of any other 
prescribed matters which are, or may be, relevant under section 6 of this Act to the determination of 
the normal deduction rate and the protected earnings rate to be specified in any order made on the 
application. (5) In any proceedings in which a court has power to make an attachment of earnings 
order, and in any proceedings for the making, variation or discharge of such an order, a document 
purporting to be a statement given to the court in compliance with an order under subsection (l)(a) or
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Art. 652-A. O devedor será intimado para, em dia e hora previamente designados, 
comparecer em juízo a fim de prestar esclarecimentos detalhados sobre seu patrimônio 
presente e futuro.

I- este ato conterá, além de seus dados pessoais, particularidades sobre seus rendimentos, 
recursos e necessidades;

II- a ordem poderá recair em terceira pessoa que tenha conhecimento do patrimônio ou 
negócios com o devedor;

III- será cominada multa, sem prejuízos de outras sanções cíveis e criminais, pelo

(b) above, or with any such requirement of a notice of application for an attachment of eamings order 
as is mentioned in subsection (4) above, shall, in the absence of proof to the contrary, be deemed to be 
a statement so given and shall be evidence of the facts stated therein.” No vernáculo: Legislação - 
Seção 9B - Outros Estatutos e regulamentos do Ato 1971 -  Mandado de Penhora -  PODER DA 
CORTE DE OBTER DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS - 9B-180 - 14- 1) Quando, em qualquer 
parte do processo, a corte tiver poder para determinar a penhora ou seqüestro de bens, pode: ordenar 
ao devedor que entregue a corte, dentro do prazo estabelecido, uma declaração, assinada por ele de: i - 
nome e endereço de todas as pessoas que lhe pagam por serviços, ii- particularidades específicas sobre 
seus rendimentos e antecipações salariais, também sobre seus recursos e necessidades; e iii -  
particularidades específicas que tome possível a identificação do devedor por todos seus possíveis 
empregadores, determinar o comparecimento de qualquer pessoa que tenha o devedor como seu 
empregado, para que, dentro do prazo determinado, apresente declaração assinada por ele ou em 
nome dele, sobre os rendimentos e antecipações do devedor. Quando uma penhora ou seqüestro tiver 
sido determinada, o Juízo ( Corte nt )pode, a qualquer tempo, enquanto vigorar a ordem: expedir 
mandado dentro das prescrições ditadas na subseção l(a) ou (b) acima; e determinar ao devedor que 
compareça em Juízo, em hora e dia determinado, para prestar as informações descritas na subseção 1 
(a) acima. Em se tratando de encaminhamento de mandado de penhora ( ou seqüestro nt) para o 
Juizado de pequenas causas cíveis e criminais, ou de alteração ou cancelamento do mandado, o poder 
de expedir o mandado nos moldes do descrito na subseção (1) ou (2) acima, deve ser também 
exercido, antes da audiência de inscrição, pela justiça comum. Sem prejuízo do disposto nas subseções 
(1) a (3) acima, normas da corte podem determinar que, quando a intimação do Mandado de penhora 
for recebida pelo devedor, deverá ser incluído um requerimento para que ele preencha e entregue à 
Corte, dentro de um prazo determinado e na forma prescrita, uma declaração dos itens especificados 
na subseção (l)(a) acima e de qualquer outro item prescrito o qual é, ou possa ser, relevante nos 
termos da seção 6 deste Ato a fim de determinar a taxa necessária para proteção de rendimentos para 
que possa ser especificado dentro do Mandado. Em qualquer procedimento, através do qual a Corte 
tenha poder de determinar a penhora ou seqüestro, ou em qualquer outro procedimento a fim de 
alterar ou cancelar o Mandado, um documento com a pretensão de ser uma declaração apresentada à 
Corte em obediência à ordem judicial estabelecida na subseção (1) (a) ou (b) acima, ou qualquer 
requerimento da intimação da inscrição para penhora, como mencionado na subseção (4) acima, deve, 
se nada provar o contrário, ser julgado como uma declaração dada e deve conter evidências dos fatos 
declarados.



descumprimento da ordem;

§ Io. em poder dessas informações, o juiz designará data para cumprimento da condenação 
pecuniária;

§ 2o. a ordem para pagamento será precedida de cominação de multa pelo descumprimento. 

Art. 652-B. Não cumprida a obrigação, o juiz expedirá mandado de penhora e avaliação.

§ Io. A multa devida ao Estado será cobrada de acordo com o parágrafo único do art. 14.

§ 2o. O prosseguimento da execução não impede as aplicações das sanções cominadas.

Evidentemente que essa proposta de reforma legislativa tem o condão de 

justapor à legislação existente para dar concretude a execução por soma, sem, no 

entanto, aniquilá-la, pois frustrada por qualquer motivo a execução sob pena de multa, 

restará ao Credor a esperança de ainda reaver seu crédito pelo procedimento 

expropriatório.

As propostas de lege ferenda, longe de qualquer exaurimento, são, em 

verdade, mais uma forma de justificar o cabimento da multa na execução pecuniária. 

Portanto, não se repudia novas alterações para adequar o novo sistema (pagamento sob 

pena de multa) à efetividade executiva que se almeja.

6.3 Prisão civil (contempt o f court)

Deveis, pois, saber que há duas maneiras de combater, uma com as leis; outra com a força. 
A primeira é própria dos homens; enquanto a outra é comum com os animais; mas quando 
as leis são impotentes, é preciso recorrer à força; um príncipe deve saber combater tanto 
como homem quanto como animal (...) Ora, os animais, cujas formas o príncipe deve saber 
revestir; são a raposa e o leão. A primeira defende-se mal do lobo e o outro cai facilmente 
nas armadilhas. Da primeira, o príncipe aprenderá a ser hábil; do outro; a ser forte. Os que
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desdenham o papel de raposa nada entendem do seu ofício.562

A prisão sempre foi vista no cenário jurídico cível como algo inatingível. 

Mesmo que se sustente sua possibilidade pelo descumprimento à ordem judicial e não 

pela falta de pagamento, pois, neste caso esbarrar-se-ia na vedação constitucional, não 

há grandes avanços na doutrina.

No entanto, é certo que a cultura jurídica nacional, como demonstrado, 

pautou-se sempre por uma postura de um juiz mero expectador, simples aplicador da 

lei ao caso concreto.563 Com os novos direitos e a exigência de um processo civil de 

resultado, viu-se a necessidade do juiz ativo, responsável pela prestação da tutela 

jurisdicional.

Atrelado a esse necessário poder que se procura conferir ao juiz, começa-se a 

questionar a descrença na sua decisão, caso ela não venha a ser cumprida. Notou-se, 

igualmente, que um juiz sem poder interessa somente a uma das partes envolvidas no 

conflito e que não seria justo, em nome de uma irrestrita “liberdade”, prejudicar 

justamente quem demonstre, em juízo, ser merecedor da tutela jurisdicional.

“Por essa razão, os direitos e liberdades não podem ser invocados pelos que 

desfrutam, atualmente, de vantagens injustas na vida social, com o fím de opor-se a

562 ARRUDA JÚNIOR, E. L. de. Direito e século XXI: conflito e ordem na onda 
neoliberal pós-modemo. Rio de Janeiro, 1997. p. 50.

563 “Na Europa Continental, a independência dos poderes preconizada por Montesquieu é 
levada às suas últimas conseqüências. A proteção contra o abuso do ‘Rei’, pelo menos depois da 
Revolução Francesa, não é transferida aos pares em um procedimento judicial, mas à legitimidade do 
processo eleitoral -  que elege os representantes do povo -  e legislativo -  que produz leis isentas e 
justas. Tribunais e juizes são suspeitos de incompetência, conivência ou corrupção. A lei, na tradição 
da civil law, é um conjunto de códigos que devem ser interpretados pelos juizes, quando solicitados a 
aplicá-los. Apenas o legislativo faz a lei, que deve ser hipotética, deve prever situações em que deve 
ser aplicada, para impedir o arbítrio do judiciário suspeito. A este cabe apenas aplicá-la; ao executivo, 
executá-la.” LIMA, R. K. de. Verdade ou mentira? Uma perspectiva comparada do processo 
(Brasil/Estados Unidos). Revista de Direito Alternativo, n. 2, São Paulo, 1993. p. 64-65.



medidas que tendem a introduzir uma vida social mais organizada.”564

O mito da intangibilidade pessoal do devedor, mesmo quando zomba do 

Poder do Estado, começa a ruir. O legislador ao instituir a mandamentalidade no 

Código Processo Civil e alargar sensivelmente os poderes do juiz, notadamente, nos 

casos de antecipação de tutela, dá ares de simpatia pela medida extrema.

“A justiça representa, antes de tudo, uma preocupação com a igualdade, o 

que pressupõe a correta aplicação das regras de direito, evitando-se o arbítrio, e com a 

proporcionalidade, vale dizer, tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, 

mas na proporção de sua desigualdade e de acordo com seus méritos. A cada um de 

acordo com suas necessidades e exigindo-se de cada um conforme suas 

possibilidades.”565

Por esse prisma, a prisão civil não se apresenta como meio arbitrário, 

vingativo. Será, sim, eficaz para a efetivação dos direitos. “A prisão, aplicada com 

prudência, é considerada medida de grande praticidade para a efetividade do 

processo [sem grifo no original].”566

Mesmo porque, “A ordem nas relações existentes entre os sujeitos de direito, 

prescrita nas normas jurídicas, é uma ordem que somente pode considerar-se existente 

na medida em que existam meios de tomá-la uma realidade concreta. A existência 

desses meios constitui, sem dúvida, um pressuposto da própria ordem, pois a 

possibilidade de ordenar supõe a possibilidade de fazer com que a realidade ordenada
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564 MONREAL, E. N. O direito como obstáculo à transformação social. Porto Alegre, 
1988. p. 88.

565 AMARAL, F. Direito civil: introdução. Rio de Janeiro, 2000. p. 16.

566 GRINOVER, A. P. Ética, abuso do processo e resistência às ordens judiciárias: o 
contempi o f court. Revista de Processo, ano 26, n. 102, São Paulo, abr.-jun. 2001. p. 223. Citação 
anteriormente reproduzida na nota 412.



seja igual à realidade em ordem, ou, em outras palavras, ordenare pôr em ordem são 

termos que se implicam reciprocamente”567

Somado a tudo isso, é certo que o judiciário só lançará mão dessa medida 

para evitar que “interesses” ilegais e imorais, notadamente individualistas, sejam 

tomados em detrimento do interesse social. A medida coercitiva não pode ser tida por 

inconstitucional porque na mesma proporção em que cerceia a liberdade, o faz em 

nome da escorreita atuação jurisdicional que tem amplitude muito mais relevante do 

que as chicanas perpetradas por oportunistas e achacadores que, com suas atitudes, 

inviabilizam o preceito constitucional insculpido no art. 5o da CR.

Como bem lembrado por VARGAS, citando MALAVET, professor 

assistente da Escola de Direito da Universidade da Flórida, “... o réu tem as chaves da 

sua própria cela, ou seja, basta obedecer que ficará livre da prisão.”568

“Com efeito, não nos parece que a consagração da coerção pessoal ao 

cumprimento fosse inconstitucional, como o não é em ordens jurídicas defensoras 

estrénues dos direitos, liberdades e garantias do cidadão, como o são as da Alemanha 

(R.F.A.) e da Inglaterra, em que o peso de uma longa tradição da coerção pessoal 

continua a mantê-la nos tempos de hoje.”569

Sendo assim, na execução por soma sob pena de multa, parece conveniente 

lançar mão dessa medida coercitiva, para coibir atos de flagrante desrespeito a
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567 MESQUITA, J. I. B. de apud BEDAQUE, J. R. dos S. Tutela cautelar e tutela e 
tutela antecipada: tutelas sumárias e de urgência (tentativa de sistematização). São Paulo, 2001. p.
13.

568 VARGAS, J. de O. A pena de prisão para a desobediência da ordem do juiz cível. 
GENESIS -  Revista de Direito Processual Civil. n. 3, Curitiba, set.-dez. 1996. p. 799.

569 SILVA, J. C. Cumprimento e sanção pecuniária compulsória. Coimbra, 2002. p.
389.



autoridade do Estado. Não se cogita de utilizá-la para compelir o Devedor a efetuar o 

pagamento, mas sim, para forçá-lo a cooperar com a realização da justiça.

O crime de desobediência, previsto no art. 330 do código penal, ao que 

parece, tem ganhado mais simpatia dentre os processualistas. No entanto, sua eficácia 

é duvidosa, pois, além do procedimento criminal, a pena cominada e a possibilidade da 

suspensão do processo poderão não causar o efeito que se espera da medida.

Anteprojeto do Código Penal prevê figura típica com os seguintes dizeres:

DOS CRIMES CONTRA A ADMINSITRAÇÃO DA JUSTIÇA

Desobediência a ordem judicial

Art. 363. Deixar de cumprir ordem judicial de que seja destinatário, ou retardar seu
cumprimento:

Pena -  detenção, de um a três anos, e multa.

No presente estudo, cujo objetivo é utilizar a multa como medida coercitiva, 

a possibilidade da decretação da prisão, fica restrita aos casos em que o Devedor ou 

não comparece em juízo para especificar seu patrimônio ou, apresenta declaração 

falsa. Nestas hipóteses, além da multa prevista, poderá o judiciário, dependendo do 

caso concreto, valer-se da prisão. Resta acompanhar o avanço da doutrina e da própria 

legislação para saber-se se esta medida será de natureza penal ou civil.
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7 CONCLUSÃO

O Estado, objetivando um melhor convívio social, proibiu aos particulares a 

realização do direito pelas próprias mãos, chamando para si a responsabilidade de 

aplicá-lo de forma soberana. Para isso, normatizou abstratamente as demandas sociais, 

na busca de meios para uma melhor administração da prestação da tutela jurisdicional.

Os membros dessa sociedade ao serem obrigados a se submeterem à ordem 

estabelecida, receberam, em contrapartida, o direito de poder invocar a tutela 

prometida, toda e qualquer vez que se sentirem ameaçados ou lesados em seus direitos. 

Criou-se assim, uma relação de direitos e deveres, não podendo nenhuma das partes se 

esquivar de cumprir com sua obrigação.

Partindo dessa premissa, conclui-se que o Estado tem o dever, aliado ao 

poder, de satisfazer o interesse do cidadão de forma efetiva, sob pena de falhar na sua 

missão de regrar satisfatoriamente o convívio social.

A jurisdição deve, por isso, atender ao direito material de forma coincidente 

com a situação que se gozava antes da violação. Para tanto, é necessário compreender 

que não basta a simples declaração do direito. A execução, por ser a fase final dessa 

relação jurídica, deve merecer igual ou maior atenção por parte do Estado-juiz.

A tutela executiva tem, assim, a nobre incumbência de entregar à parte o 

bem da vida almejado. A discussão desloca-se, então, para momento posterior ou 

concomitante à declaração do direito. Esse entendimento, por contrariar vetustos 

dogmas de um Estado de índole liberal, encontra dificuldades de se materializar na 

legislação existente e requer, por essa razão, mudanças comportamentais dos sujeitos 

da relação jurídica processual, bem como da própria legislação.

Com a preocupação voltada para o mundo concreto, evitando-se excessivas



abstrações, vislumbra-se a necessidade de se conceder maiores poderes para o juiz, ao 

mesmo tempo em que a forma passa a ser analisada em relação a substância e não 

como um fim em si mesma. Neste sentido, adverte com maestria LACERDA:
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Quando se fala em ‘forma’ no processo, acodem logo as palavras com que 
MONTESQUIEU inaugura o Livro 29, de seu Espírito das Leis: ‘As formalidades da 
justiça são necessárias à liberdade’. Esse conceito, tão pleno de ressonância, destacado 
das demais palavras do texto, que lhe abrandam a grandiloqüência, foi responsável 
por séculos de equívoco, na radicalização do rito, como um valor em si mesmo, em 
nome de um pretenso e abstrato interesse público, descarnado do humano e do 
verdadeiro objetivo do processo, que é sempre um dado concreto de vida, e jamais um 
esqueleto de formas sem carne. Subverteu-se o meio em fim. Distorceram-se as 
consciências a tal ponto que se cria fazer justiça, impondo-se a rigidez da forma, sem 
olhos para os valores humanos em lide. Lavavam-se as mãos sob o escudo frio e 
impassível da sacralidade do ato [sem grifo no original]. Tão fascinante é o estudo do 
direito processual no seu dinamismo, que conduz facilmente o espírito a hipertrofiá-lo 
como ramo do direito, sem demérito dos demais.570

Com essa visão, procura-se uma prestação jurisdicional que seja adequada, 

tempestiva e efetiva, como corolário do anseio constitucional previsto no art. 5o, 

inciso XXXV da Constituição da República.

No entanto, relativamente à execução pecuniária, encontra-se na pessoa do 

Devedor, um óbice a esse desiderato. O estágio evolutivo da fase executiva foi bem 

acentuado, tanto que aquele caos em que se apresentava a justiça, chegando-se ao 

ponto de se permitir a total submissão do Devedor ao Credor, inclusive no que diz 

respeito à liberdade e à própria vida, não mais existe, sendo vedada, por norma 

constitucional e infraconstitucional, qualquer medida vexatória, até mesmo ao mais 

renitente devedor.

570 LACERDA, G. O código e o formalismo processual. AJURIS, n. 28, Porto Alegre, 
jul. 1983. p. 8.



Porém, esta humanização da execução, se bem que estritamente necessária, 

passou a conviver com outro aspecto: o Devedor, ficando desembargado da 

responsabilidade pessoal, passou a ser um resistente devedor, usando de meios ilegais 

e imorais para manter-se inadimplente e enriquecer às custas alheias, tomando ineficaz 

a prestação jurisdicional.

A exceção, contrariando a fisiologia do direito, passou a ser o cumprimento 

da obrigação e a regra, o descumprimento. Fato comum entre aqueles devedores que 

podem arcar com os honorários de bons advogados, porque estes conhecedores dos 

meandros da lei os orientam para o não cumprimento da obrigação, servindo-se, 

principalmente, da morosidade do Judiciário e dos excessivos recursos e formalismos 

exagerados existentes na nossa legislação.

Mais uma vez o legislador tem de buscar meios capazes de solucionar ou, 

pelo menos, estreitar a distância entre a não permissão de uma total submissão do 

Devedor e, ao mesmo tempo, conseguir dar ao Credor efetiva guarida ao seu direito de 

crédito.

Nesta tentativa de fornecer uma efetiva prestação jurisdicional, reside toda a 

sorte da reforma processual. Quanto às obrigações de fazer e não fazer, com o que se 

tem legislado no art. 461, aproximou-se muito do escopo da verdadeira prestação 

jurisdicional. Agora, devem-se lançar esforços para adequar a execução por soma, 

também, a finalidade de se ter um processo civil de resultados.

A simples elaboração de leis não é suficiente para oferecer aos 

jurisdicionados um campo fértil para uma boa aplicação do Direito, pois só uma 

somatória de fatores conseguirá alcançar um ponto perto do ideal.

Desde a antigüidade se questiona sobre o que seria melhor: leis justas 

aplicadas por homens injustos ou, leis ainda que injustas, aplicadas por homens justos.
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Evidentemente, o ideal é se ter leis justas e homens justos. Porém, na impossibilidade, 

o bom senso e a coerência nos levam a optar por homens justos. No entanto, para ser 

justo é preciso comprometer-se, afastar-se da mesmice da pura e simples aplicação da 

lei como se ela, por si, resolvesse de maneira satisfatória todas as contendas.

Toda a elaboração legislativa envolvendo o processo civil a partir de 1992, 

em todos os pontos, foi positiva. Buscou-se uma maior rapidez, conjugada com 

efetividade. Mas, infelizmente, a prática não acompanhou toda a pretensão dos 

processualistas. Ainda existe um receio por parte dos profissionais do direito, de um 

modo geral, na utilização desses novos institutos.

O fantasma do “garantismo” fruto da “ampla defesa”, não permite a muitos 

vislumbrarem institutos “novos” como necessários à prestação jurisdicional. Assim, a 

tutela antecipada sofre interpretação equivocada, a execução continua com proteção 

exagerada para o Devedor etc.

Os juizes são, em sua maioria, omissos, ignorando os pedidos lastreados nas 

reformas mais ousadas, preferindo agir à moda antiga. Os professores lecionam a 

teoria, mas alegam que na prática tudo é diferente.571 Os advogados não recebem apoio 

como cursos especializados, bibliotecas bem aparelhadas, que somados à falta de
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571 “Tal esquizofrenia, por exemplo, se manifesta, aparentemente de forma desapercebida, 
nas questões referentes à discussão sobre a “eficácia” do ensino jurídico. Pois, no Brasil, são as 
práticas burocráticas, judiciárias e cartoriais regidas por princípios da tradição hierárquica e 
inquisitorial, mais é a tradição individualista e acusatorial, “liberal”, a que é enfatizado nos curso sobre 
processo. Como os conflitos também são, na tradição hierárquica e inquisitorial, resolvidos 
personalizadamente, ao invés de individual e anonimamente, como reza a tradição liberal, os alunos 
quando vão praticar os atos processuais se vêem diante de um dilema esquizofrênico: ou se pautam por 
outros princípios que não aqueles que aprenderam na faculdade para dar eficácia às suas práticas 
propriamente judiciais -  ou judiciárias -  ou não obterão sucesso profissional. Assim, desde logo se 
colocam para os profissionais do direito esta dualidade ética, de dizer que se está fazendo uma coisa e, 
na realidade estar fazendo outra. A prevalência do implícito sobre o explícito, portanto, se instala 
dentro da própria práxis do direito. LIMA, R. K. de. Verdade ou mentira? Uma perspectiva 
comparada do processo (Brasil/EUA). Revista de Direito Alternativo, n. 2, São Paulo, 1993. p. 71.



interesse, levam a um esvaziamento da reforma.

E comum, por exemplo, deparar-se com profissionais que desconhecem as 

inovações trazidas pelas reformas que, aliás, já não devem ser consideradas novidades.

Acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso,572 por votação 

unânime, negou a tutela antecipatória antes da ouvida do réu, sobre o pobre pretexto de 

que se tratava de instituto novo e seria melhor aguardar uma sedimentação por parte da 

doutrina a respeito do assunto.

Essa timidez deve ser combatida. Como? Polindo as pessoas envolvidas na 

administração da justiça de uma forma geral: advogados, juizes, promotores públicos, 

oficiais de justiça, escreventes e, principalmente, os professores que são diretamente 

responsáveis pela formação de todos eles. Não há como fugir! Todos os aspectos do 

inacesso à justiça e sua correspondente ineficácia, estão ligados a um maior ou menor 

grau de educação do povo.

As pessoas que atuam no mundo jurídico devem buscar uma justiça efetiva e, 

para isso, não basta a simples elaboração de leis.573 Por isso é que se disse que para se
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572 MATO GROSSO. Tribunal de Justiça - Ia Câmara Cível. Agravo de Instrumento n. 
6.380-MT. Votação Unânime. Relator: Desembargador Salvador Pompeu de Barros Filho. 12 ago. 
1996.

573 A chamada inflação legislativa é um dos males que contribui para a morosidade do 
processo. Temos 9,4 mil leis federais, vigoram no país mais de 100 mil decretos. Em São Paulo, não é 
diferente: há mais de 41 mil leis estaduais e a Assembléia Paulista aprovou 141 leis ordinárias em 
1996. O absurdo chega a tanto, que há legislação inócua, que em nada contribui. Vejam só essa pérola! 
Decreto Federal n° 56.585 de julho de 1965, ainda em vigor, leva 11 artigos para descrever como é o 
ovo. A minúcia chega a tanto, que em seu artigo 1° conceitua ovo da seguinte forma: “pela designação 
de ovo, entende-se o ovo de galinha, sendo os demais acompanhados da indicação da espécie de que 
procedem”. Será preciso conhecimento jurídico para saber distinguir o que é ovo? A elaboração do 
artigo 3° deve ter exigido muita pesquisa, pois não deve ter sido fácil aos doutos legisladores, 
concluírem que o ovo divide-se em dois grupos: I- Branco e II- De cor! (dados retirados do jornal “O 
Estado de São Paulo”, edição do dia 13 de abril de 1997, p. A8). Com esse terrível panorama, ainda 
exige-se de todos o conhecimento da lei.



ter juristas capazes de adequar uma situação fática à legislação existente de forma 

justa, é mister um ensinamento desde os bancos escolares que não se restrinja ao 

vetusto dogmatismo.

Os juizes não podem restringir-se à simples aplicação da lei, pois esta pode 

ser injusta e, como tal, deve ser rechaçada. Para isso, reside um preceito moral e, 

também, legal, uma vez que o artigo 5o da LICC prescreve: “Na aplicação da lei, o 

juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum 

[sem grifo no original].”574

Porquanto, a tutela jurisdicional que se pretende alcançar, terá 

inexoravelmente, que se deslocar de uma jurisdição capaz de não só atuar o direito nos 

casos reclamados, mas, principalmente, fazer com que a decisão surta efeitos no 

mundo dos fatos.

O legislador muniu o juiz de maiores poderes, procurando colocar em suas 

mãos meios mais eficazes para prestação jurisdicional. Tanto que na tutela antecipada 

(genérica ou específica) há um leque de possibilidades de atuação ao juiz, inclusive, de 

ofício.

Passo importantíssimo foi dado, espera-se que a aplicação destes remédios 

jurídicos seja compatível com a abrangência da sua elaboração. Neste sentido é o 

magistério de WATANABE: “é de fundamental importância a mudança de 

mentalidade que seja capaz de reverter as categorias, conceitos e princípios 

estratificados na doutrina dominante, pois somente assim poderão ser extraídas desses 

dispositivos todas as conseqüências possíveis para a modernização do processo
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574 BRASIL. CÓDIGO CIVIL. 53. ed., São Paulo: Saraiva, 2002. p. 2.
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A tutela executiva por soma está a exigir justamente essa postura. Sendo que 

a multa pode e deve ser utilizada como forma indireta de execução. E mais do que o 

momento do Réu/devedor sofrer punição caso não cumpra com o determinado pelo 

poder competente. Evidentemente, que toda decisão deve pautar-se pelo bom senso e 

ser proporcional ao fim desejado. BECCARIA, a seu tempo, já advertia:

civil.”575

A Boa-Fé nos contratos e a segurança do comércio levam o legislador a assegurar aos 
credores as pessoas dos devedores falidos, mas julgo importante distinguir o falido doloso 
do falido inocente. O primeiro deveria ser punido com a mesma pena cominada aos 
falsários de moedas, pois falsificar peça de metal cunhado, penhor das obrigações do 
cidadão, não é crime maior do que o de falsificar as próprias obrigações, mas o falido 
inocente, aquele que, após rigoroso exame, prova diante do juiz que a malícia ou a 
desgraça alheia ou vicissitudes inevitáveis da humana prudência o despojaram dos bens, 
deverá ser atirado à prisão e privado do único e triste bem que lhe resta -  a nua e crua 
liberdade?576

O patrimônio não pode ser levado às últimas conseqüências. Da mesma 

forma, não se pode permitir que um cidadão lese o patrimônio do outro impunemente. 

Afinal, o Credor pode precisar daquele bem para a própria subsistência. E necessário, 

então, que o Executado saiba da responsabilização que incorrerá, caso opte pelo não 

cumprimento da obrigação.

Afinal, “Abandonados a seus sentimentos, os mais óbvios, os homens amam 

as leis cruéis, embora sujeitos a elas. Seria do interesse de cada um que elas fossem

575 WATANABE, K. Tutela antecipatória e tutela específica das obrigações de fazer e não 
fazer (arts.273 e 461 do cpc). In: TEIXEIRA, S. de F. (Coord.). Reforma do código de processo 
civil. São Paulo, 1996. p. 48.

576 BECCARIA, C. Dos delitos e das penas. São Paulo, 1996. p. 114.



moderadas, porque maior é o temor de ser ofendido do que a vontade de ofender.”577

Para esse alcance, como já ressaltado, além das necessárias reformas 

legislativas é mister uma boa dose de coragem para enfrentar conceitos que só se 

sustentam pela eloqüência da retórica.

LOBATO, dá um bom exemplo disso, ao se resignar de forma incisiva, com 

certos “dogmas” da língua brasileira, sua especialidade. Quando lhe perguntaram 

porque tinha ojeriza a acentos, respondeu:
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Não é ojeriza. É o horror que eu tenho a imbecilidade humana sob qualquer forma que se 
apresente. Há uma lei natural que orienta a evolução de todas as línguas: a lei do menor 
esforço. Se eu posso dizer isso com esforço de um quilogrâmetro, por que dizê-lo com 
esforço de dois? Essa lei norteia a evolução da língua e foi o que fez com que caíssem a 
inúteis letras dobradas, os hh mudos etc. A reforma ortográfica veio apenas apressar um 
processo em curso. Por si mesmo a palavra phthysica passou a tísica, e o ph já havia sido 
desmontando pelo f. E assim seria em tudo. Essa grande lei do menor esforço conduz à a 
simplificação da ortografia, jamais à complicação -  e os tais acentos a torto e a direito que 
os reformadores oficiais impuseram à nova ortografia vêm complicar, vêm contrariar a lei 
da evolução! São, pois, uma coisa incientífica, tola, imbecil, cretinizante e que deve ser 
violentamente repelida por todas as pessoas decentes. Escrever ‘há’ ou ‘êsse’, ou ‘ôutro’, 
ou ‘freqüência’, só porque uns tais ignaríssimos ‘alhos’ gramaticais resolveram assim, é ser 
covarde, bobo. (...) -  Nega então a utilidade do acento? - “Está claro, homem! Pois não vê 
que a maior das línguas modernas, a mais rica em número de palavras, a mais falada de 
todas, a de mais opulenta literatura -  a língua inglesa -  não tem um só acento? E isto teve 
sua parte da vitória dos povos de língua inglesa no mundo, do mesmo modo que a 
excessiva acentuação da língua francesa foi parte de vulto na decadência e queda final da 
França. O tempo que os franceses gastaram em acentuar as palavras foi tempo perdido -  
que o inglês aproveitou para empolgar o mundo. Ora, depois dessa formidável 
demonstração da coisa desastrosa que é o acento, virem os nossos gramáticos decuplicar a 
nossa acentuação é coisa que eu explico só dum modo: quinta-colunismo! Essa gente é 
suspeita! Essa gente quer arrastar esse país a um imenso desastre futuro! Quer que 
tenhamos o ignominioso destino da França, a pobre vítima do excesso de acentos!” (...) Se 
uma lei institui a obrigatoriedade dos acentos, essa lei vai fazer companhia às leis idiotas 
que tentam regular preços e mais coisas. Leis assim nascem mortas e é um dever cívico 
ignorá-las, sejam lá quais forem os paspalhões que as assinem.578

577 Idem, ibidem. p. 114.

578 LOBATO, M. Cidades mortas. São Paulo, 1995. p. 9-11.



Guardadas as devidas proporções, é imperioso acreditar nessa fase em que se 

está a impulsionar o processo civil rumo a resultados justos e imunes a desperdícios de 

tempo e dinheiro, a custa de uma única parte. É impossível pensar em jurisdição 

satisfativa sem munir o juiz de poder atrelado a mecanismos capazes de fazer com que 

sua decisão seja obedecida.

Por fim, o uso da multa como medida coercitiva, num procedimento que o 

Devedor é chamado a cooperar com o juízo, sendo certo que sua desatenção poderá 

acarretar em punições mais severas, condiz exatamente com esse postulado de justiça. 

Além do que, esse sistema evitará aqueles males marginais a toda execução, como por 

exemplo, ação de embargos de terceiro.

Com simplicidade e objetividade será possível uma execução do crédito 

pecuniário efetiva e merecedora de extrema confiança, materializada numa prestação 

jurisdicional compreensível,579 aceita e portanto, legítima perante os membros da 

sociedade. Nesse sentido, espera-se que o trabalho tenha contribuído.
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579 “Aproveito a ocasião para jurar que jamais fiz um poema ou verso ininteligível para me 
fingir de profundo sob a especiosa capa de hermetismo. Só não fui claro quando não pude ...” 
BANDEIRA, M. Itinerário de pasárgada. Rio de Janeiro, 1957. p. 91.
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