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RESUMO 

 

 

O presente trabalho abordará a redução da multa coercitiva, que encontra previsão no artigo 

537, §1º do CPC/2015. O objetivo primordial é a análise da controvérsia existente a respeito da 

eficácia retroativa dos efeitos da redução da astreinte. Apesar da grande importância da posição 

adotada por um tribunal superior, tal qual o STJ, muitos julgadores usam de sua autonomia para 

ir de encontro ao posicionamento deste órgão, defendendo a aplicabilidade literal da lei, 

enquanto o Tribunal da Cidadania prestigia a jurisprudência firmada ao tempo do CPC/73. A 

metodologia usada consistirá no estudo de casos do STJ e de outros Tribunais do país. No 

decorrer do trabalho, será apresentado, ainda, o posicionamento do STJ, através de sua tese 

firmada em informativo de jurisprudência, além da exposição de um acórdão do órgão que 

coaduna com a corrente contramajoritária. Também serão apresentados alguns julgados de 

tribunais que apontam a existência de coisa julgada da multa coercitiva. Por fim, será explorada 

jurisprudência selecionada do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, na relatoria do 

Desembargador Alexandre Freitas Câmara e seus argumentos contrários à possibilidade da 

redução da multa vencida.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Astreinte. Redução da multa coercitiva. Coisa julgada. Tutela específica 

de direitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

 

The study will address coercive fine’s reduction, which is set forth in Article 537, §1 of the 

CPC/2015. The primary objective is to analyze the existing controversy regarding the 

retroactive efficacy of astreinte reduction’s effects. Despite the great importance of the position 

adopted by a higher court, such as the Supreme Court, many judges use their autonomy to 

confront the agency’s  position, defending the literal applicability of the law, while the Court of 

Citizenship honors the jurisprudence established at the time of CPC/73. The methodology used 

will consist of the study of Superior Court’cases and others Courts in the country. In the course 

of the work, the STJ’s position will also be presented, through its thesis established in a case 

law report, in addition to the presentation of a judgment agency that is consistent with the 

current countermajority. Some courts’ jurisprudence will also be presented, which position 

appoints to the existence of a judged thing by the coercive fine. Finally, the selected 

jurisprudence of the Court of Justice of Rio de Janeiro will be explored, in the rapporteurship 

of Judge Alexandre Freitas Câmara and his arguments against the possibility of reducing the 

fine expired.  

 

KEY-WORDS: Astreinte. Coercive fine’s reduction. Judged thing. Specific protection of rights. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Quando se pensa em tutela de direitos, não basta que esteja escrito na sentença que o 

direito daquele que se dirige ao Judiciário, em busca de solução para seus conflitos, foi 

reconhecido. A garantia do direito há de ser efetiva. É isto o que se espera de uma decisão 

judicial: o direito que poderá ser exercido, sem mais embaraços. 

Por vezes, não basta uma decisão judicial. Quando há resistência do executado, o juiz 

muitas vezes precisa intervir de maneira coercitiva, a fim de conceder àquela decisão força para 

ser executada. É dentro deste contexto é que se insere o instituto da multa no Direito Processual 

brasileiro. De maneira geral, a multa pode ser compreendida como uma sanção ao 

descumprimento de uma obrigação jurídica, no caso, específico, de uma decisão judicial, seja 

em caráter liminar ou definitiva. Através da fixação de uma sanção pecuniária pelo juiz, o réu 

é constrangido a cumprir uma determinada obrigação, pois, caso o contrário, sofrerá uma perda 

patrimonial.   

Acontece que, comumente, ante a ausência de cumprimento voluntário da obrigação 

pelo réu, as multas fixadas pelos juízes atingem valores altíssimos, ou seja, valores que 

extrapolam os limites considerados como razoáveis, segundo os conceitos da jurisprudência 

nacional. Diante desta situação, o CPC/15 traz em seu art.537,§1º, que o magistrado poderá 

alterar o valor ou a periodicidade da multa vincenda. Neste sentido, o juiz só poderia alterar o 

valor da multa da nova decisão em diante, ou seja, não poderia rever o valor da multa já fixado 

anteriormente. Assim, partindo deste pressuposto, conclui-se que a multa faria coisa julgada.  

Por sua vez, contrariando a literalidade do dispositivo legal acima exposto e mantendo 

o entendimento firmado à época da vigência do antigo CPC/73, o STJ tem se posicionado pela 

possibilidade de revisão da multa a qualquer tempo pelo juiz e em relação aos valores vincendos 

e/ou vencidos. Para o STJ, os magistrados poderiam, a qualquer tempo no processo, rever o 

valor fixado a título de multa, caso entendessem devido.  

Diante desse cenário, surge uma grande divergência sobre a eficácia retroativa de 

multa já vencida. Assim, caberia ao magistrado aplicar a lei ou a jurisprudência consolidada 

pelo referido Tribunal Superior? É nesse sentido que alguns Tribunais estaduais, entre eles o do 

estado do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro, tem optado por aplicar a lei, ou seja, o 

art.537,§1º, do CPC/2015. Em especial, alguns Desembargadores, que compõem os referidos 

Tribunais, tem se destacado no estudo do tema e na tentativa de rever o posicionamento do STJ.  

Desta forma, para melhor compreensão dos fundamentos adotados pela corrente 
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contrária à redução retroativa da astreinte, este trabalho analisará um acórdão do Tribunal de 

Justiça do Rio de Janeiro, julgado pela Segunda Câmara Cível, na relatoria do Desembargador 

Relator Alexandre Câmara de Freitas, em sede de recurso de apelação de nº 0187982-

96.2016.8.19.0001, que entendeu (e vem entendendo em demais julgados) pela impossibilidade 

da redução da multa já vencida, ainda que em desfavor da própria Fazenda Pública – no caso o 

Município do Rio de Janeiro, o qual deveria ter inscrito as autoras no cadastro de gratuidade de 

transporte coletivo e não o fez no prazo fixado. Reconhece-se, portanto, na jurisprudência 

brasileira, a existência de duas correntes divergentes com respeito à possibilidade ou não de 

redução da astreinte constante do art.537, §1º e seus reflexos nos direitos tanto do executado, 

quanto do exequente.  

Assim, de maneira geral, o objetivo central do presente estudo é expor tanto o 

posicionamento do STJ, favorável a redução dos valores fixados a título de multa a qualquer 

tempo, quanto dos Tribunais estaduais dos estados do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro, 

partidários da aplicação literal do art. 537, §1º do CPC/2015, ou seja, defensores da 

impossibilidade de redução da multa vencida. Obviamente, diante dessa controvérsia, surgem 

críticas e outras questões que também merecem análise neste trabalho. Assim, o debate acerca 

da possibilidade de redução da multa vencida traz em si outros temas correlatos, que também 

serão objetos de estudo, entre eles: a segurança jurídica, o enriquecimento sem causa e o 

estímulo ao descumprimento de decisões judiciais.  

A metodologia a ser utilizada terá como base predominante a análise jurisprudencial 

do acórdão em julgamento de recurso de apelação de nº 0187982-96.2016.8.19.0001, do 

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, de relatoria do Desembargador Alexandre Câmara de 

Freitas, atuante junto à Segunda Câmara Cível. Também serão analisados julgados provenientes 

do STJ, além de jurisprudências selecionadas de tribunais que representam as duas correntes 

apontadas. Não obstante, também como respaldo à monografia, o comparativo doutrinário e 

análise de dispositivos legais serão ferramentas de grande importância para o desenvolvimento 

do tema abordado. 

No capítulo I, será conceituada a astreinte e seu papel na tutela específica de direitos. 

Além disso, será analisada a possibilidade de redução da multa sob a perspectiva do Código de 

1973. Com a mudança para o CPC/15, será exposta a divergência doutrinária e entre os tribunais 

sobre o instituto da multa, com base no art. 537,§1º do CPC/15, no que tange à possibilidade 

de redução dos valores vencidos.  

No capítulo II, será analisado o entendimento do STJ sobre a astreinte através de 

análise jurisprudencial. Também será pontuado entendimento diverso adotado pelo STJ em 
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determinado momento, durante a vigência do CPC/73, contrário à redução retroativa da multa, 

também mediante análise do caso concreto. Em seguida, ainda no segundo capítulo, haverá 

tópico próprio para análise dos tribunais que seguem a literalidade do art. 537,§1º do CPC.  

No capítulo III, será tratado todo o entendimento do autor e Desembargador Alexandre 

Freitas Câmara, através de doutrina de sua autoria e por conseguinte, analisado o acórdão 

selecionado, para que dele se extraiam os principais argumentos defendidos pela corrente 

adepta à aplicação literal do art. 537,§1º do CPC/15. Por fim, serão analisados os 

questionamentos e as implicações que tal divergência tem trazido ao cenário da justiça, sua 

influência sobre efetividade do processo e sobre a credibilidade do Poder Judiciário, dentre 

outras questões.   
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CAPÍTULO I – A ASTREINTE E SEU PAPEL NA TUTELA ESPECÍFICA DE 

DIREITOS. 

 

 

1.1. A TUTELA DE DIREITOS E A EFETIVIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. 

 

 

É comum no dia a dia do Poder Judiciário, que pessoas credoras de determinados 

direitos específicos – ou seja, aqueles que não são prestação pecuniária – procurem a justiça, 

para que através de uma decisão judicial possam fazer valer seus direitos. Contudo, apesar da 

autoridade que possui uma decisão judicial, é muito comum que o devedor continue 

inadimplente, o que leva a parte a ter de executar, forçadamente, aquela obrigação constante da 

decisão, uma vez que voluntariamente esse direito não foi viabilizado. Quanto à necessidade da 

execução forçada para a efetividade de um direito material, Humberto Theodoro Júnior aduz: 

 

 

Nessa ótica de encontrar a efetividade do direito material por meio dos instrumentos 

processuais, o ponto culminante se localiza, sem dúvida, na execução forçada, visto 

que é nela que, na maioria dos processos, o litigante concretamente encontrará o 

remédio capaz de pô-lo de fato no exercício efetivo do direito subjetivo ameaçado 

ou violado pela conduta ilegítima de outrem. (THEODORO, 2019:19 ) (Grifo meu) 

 

 

O jurisdicionado espera então que o seu direito seja declarado através de uma decisão 

judicial e, quando assim feito pelo juiz, seja cumprido. Espera-se, portanto, que o processo seja 

efetivo, ou seja, que a sentença seja cumprida e o direito garantido no plano da concretude. É 

por isso que no campo processual deve-se sempre priorizar o princípio da efetividade, conforme 

aponta Humberto Dalla: 

 

 

Importante, também, ressaltar que devem ser respeitados os princípios 

constitucionais da efetividade jurisdicional – o credor tem direito à tutela 

específica – e do devido processo legal – já que o meio para a obtenção de tal tutela 

deve ser o menos gravoso para o devedor (art. 5º, XXXV e LIV, da CF) e, para que 

isso ocorra, deve ser aplicado o princípio da proporcionalidade. (DALLA, 2019:834) 

(Grifo meu) 

 

 

Porém, na prática, como fazer com que o devedor inadimplente cumpra com a 

obrigação e garanta o direito do credor? Respondendo ao questionamento, o processo civil 

brasileiro prevê a figura da multa (também conhecida como astreinte), como meio de coação 

do devedor, visando o cumprimento de uma sentença obrigacional, a qual imponha ao devedor 
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o dever de fazer, não fazer ou entregar coisa. Nesse sentido, nas obrigações em que há uma 

tutela específica, o credor tem o direito de receber o que especificamente tutelou, conforme 

preconiza Humberto Dalla: “A norma consagra o princípio da primazia da tutela específica das 

obrigações de fazer e não fazer, pelo qual se deve dar ao credor tudo aquilo que ele obteria caso 

o devedor tivesse cumprido a obrigação espontaneamente” (DALLA, 2019:832).  

 

 

1.2 ASTREINTE: A MULTA COERCITIVA DAS OBRIGAÇÕES DE FAZER, NÃO FAZER 

E ENTREGAR COISA DIFERENTE DE DINHEIRO.  

 

 

1.2.1. Previsão e conceito. 

 

 

O Código de Processo Civil de 2015 prevê, em seu artigo 536, que, quando do 

cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de uma obrigação de fazer ou de não 

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

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

satisfação do exequente. Importante destacar que, dentre outras medidas, poderá o juiz 

determinar a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o 

desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, 

requisitar o auxílio de força policial. Considerando a possibilidade de imposição de multa, o 

art. 537 do CPC estabelece que a mesma independe de requerimento das partes e poderá ser 

aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória, na sentença ou na fase de execução, 

conforme o texto abaixo: 

 

 

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase 

de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde 

que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável 

para cumprimento do preceito.  

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade 

da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:  

I - se tornou insuficiente ou excessiva;  

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa 

causa para o descumprimento.  

§ 2º O valor da multa será devido ao exequente. 

§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser 

depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da 

sentença favorável à parte. 



16 

 
§ 4º A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da 

decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.  

§ 5º O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que 

reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional.  

 

 

Nas palavras de Fredie Didier “A multa não é um fim em si mesmo. Ela tem um 

objetivo: compelir o seu destinatário ao cumprimento de uma ordem judicial (DIDIER, 

2017:607). Essa medida coercitiva é um meio, portanto, de execução indireta para pressionar o 

devedor. Indireta porque, no direito francês (onde se originou), não se podia compelir o devedor 

de forma pessoal. 

O instituto da multa como meio de coerção indireta, também chamada astreinte, sofreu 

resistência no direito francês e foi considerada contra lei, pois confrontava o tratamento dado 

ao inadimplemento das obrigações de fazer e não fazer pelo Código Civil de Napoleão, 

conforme explicam Alvim, Granado e Ferreira: 

 

 

“Trata-se de criação jurisprudencial que visava romper com a antiga ideia, já referida 

anteriormente, de que não se poderia constranger o devedor pessoalmente ao 

cumprimento das obrigações de fazer e não fazer, o que recebeu resistência da 

doutrina francesa por ser entendida como contra legem, afinal o art. 1.142 do Código 

Civil de Napoleão dizia converter-se em perdas e danos a obrigação de fazer e não 

fazer inadimplida.” (ALVIM, GRANADO E FERREIRA, 2019: 2000) .  

 

 

 

1.2.2 Finalidade da multa. 

 

 

Fredie Didier (2017), aponta que a multa é a principal forma de medida coercitiva, já 

que “ela é, talvez, a principal, porque mais difundida, medida de coerção indireta, razão por que 

merece análise mais detida” (DIDIER, 2017:605). O referido autor ainda cita a presença de três 

características da multa, quais sejam: a) a natureza processual; b) a finalidade coercitiva e c) o 

caráter acessório.  

Quanto à natureza processual da multa, além de ser instrumento utilizado pelo órgão 

jurisdicional para fazer valer suas decisões, esta não serve ao direito material, já que não deve 

ser vista como de caráter indenizatório. Por essa razão, é possível que haja a cumulação da 

astreinte com pedido de indenização, conforme dispõe o art. 500 do CPC/15. Inclusive, quanto 

à ausência de caráter indenizatório da astreinte, Fredie Didier destaca que “se fosse 

indenizatória, deveria corresponder ao dano apurado; se fosse punitiva, estaria limitada ao valor 

da obrigação principal, como ocorre com a cláusula penal (art. 412 do Código Civil)” (DIDIER, 
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2017:606). 

Quanto à finalidade coercitiva, é instrumento para pressionar psicologicamente o 

devedor de que é melhor que se cumpra a decisão judicial1, caso o contrário, sofrerá os efeitos 

negativos de ter seu patrimônio afetado em razão de sua própria inércia. Sendo assim, a multa 

é uma espécie de ameaça e como toda ameaça, deve deixar amedrontado aquele que se encontra 

no erro.  

Por fim, a multa tem caráter acessório. Sua razão de ser é o descumprimento de uma 

decisão judicial que imponha a prestação de uma obrigação específica. Só haverá multa se 

houver inadimplemento. Indo mais além, Fredie Didier aponta que a multa só será cabível se o 

cumprimento da tutela específica for possível e não incidirá automaticamente, e se a 

impossibilidade for superveniente à fixação, deixará de incidir, conforme o trecho abaixo: 

 

 

Em decorrência disso, se é impossível, material ou juridicamente, o cumprimento 

da obrigação principal na forma específica, a multa não incide; se a 

impossibilidade é superveniente ou se a obrigação principal já não mais subsiste 

(porque foi cumprida ou porque a decisão foi reformada em grau de recurso), a multa 

deixa de incidir. Não há necessidade de o juiz declarar a não incidência, em casos tais, 

ou excluir retroativamente a multa; a não incidência decorre automaticamente da 

impossibilidade de cumprimento ou da extinção da obrigação, dado o caráter 

acessório da multa (DIDIER, 2017:607). (Grifo meu) 

 

 

Outro aspecto a ser observado, é que a multa não pode ser entendida como uma 

punição ao executado. Logo, deve-se diferenciá-la da multa que trata sobre litigância de má-fé, 

prevista no art. 536,§3 – esta última, sim, serve como punição pelo mau comportamento 

processual da parte. Nesse ponto diverge Alexandre Freitas Câmara, dentre outros 

doutrinadores, de que a multa é uma penalidade, justamente por ser um meio coercitivo, o que 

será analisado em capítulo próprio.  

 

 

1.2.3. Fixação da multa. 

 

Não há limite máximo para o valor da multa. Contudo, tal aspecto deve ser observado 

sob a ótica da proporcionalidade ao bem da vida que está em jogo. Muitos autores apontam que 

 
1 BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de Direito Processual civil:volume único,p. 902-903. "A multa deve ser 

compreendida como uma das diversas técnicas executivas com viés coercitivo que tem como finalidade 

convencer o executado de que é melhor acatar a decisão do magistrado, performando (espero que o prezado 

leitor aprecie o neologismo) como lhe é determinado, seja para fins (preferencialmente) de obtenção da tutela 

específica, ou, quando menos, para obtenção do resultado prático equivalente." 
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os valores exorbitantes causariam o enriquecimento sem causa ou ilícito ao autor, às custas do 

devedor.  

A astreinte do art. 537 do CPC/15 se mostra muito eficaz em determinadas situações, 

desde que seu valor seja fixado em um patamar suficiente para coagir aquele que deve pagar, 

conforme pontua Alexandre Câmara: 

 

 

É muito importante perceber que a multa deve ser suficiente para constranger o 

devedor. Assim, deve ela ser fixada de acordo com a capacidade patrimonial do 

demandado, e não em conformidade com o valor da obrigação, ao qual a multa não se 

vincula hipótese alguma. (DIDIER, 2017:390) 

 

 

Além do valor que será arbitrado para a multa, é importante fixar também o seu prazo 

de pagamento. Aquele a quem se dirige a ordem judicial tem o direito de que seja fixado prazo 

razoável em seu favor, conforme assegura Fredie Didier:  

 

 

De nada adianta determinar, por exemplo, a entrega, em 24 horas, de medicamento 

não comercializado no Brasil, cuja aquisição depende de contratação direta e 

importação; por mais relevante que seja o bem tutelado, na maioria das situações será 

absolutamente impossível cumprir a ordem no referido prazo. (DIDIER, 2017:601) 

 

 

Em alguns casos, porém, não há necessidade de fixação de prazo para o pagamento 

espontâneo. É o caso das sentenças que tenham por objeto a declaração de vontade do autor e 

que venha a produzir todos os efeitos, conforme preconiza o art. 501 do CPC/15. A decisão é 

suficiente para que o devedor não precise praticar nenhum ato. Outro exemplo que pode 

prescindir da fixação do prazo são as obrigações de não fazer e até mesmo aquelas tutelas 

inibitórias, já que o que se espera do devedor, na verdade, é a sua abstenção. 

A doutrina aponta alguns critérios a serem enfrentados pelo juiz, no momento da 

fixação da multa. Sobre isso, discorreu o jurista Fredie Didier, apontando como critérios2: a) a 

possibilidade material do cumprimento da obrigação na forma específica; b) se a multa é um 

meio executivo adequado; c) a necessidade da imposição de multa; d) a compatibilidade do 

valor da multa com o interesse do exequente. 

Em razão do caráter acessório da multa, o primeiro critério é justamente avaliar se a 

obrigação imposta ao devedor é possível, já que, uma vez impossível seu cumprimento, a multa 

 

2 DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria 

de. Curso de Direito Processual Civil. v.5 7. ed. rev., ampl. e atual. Cap. 17-19,  p. 609-612, Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2017. 
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não incidirá por razões lógicas. Nesse caso, o devedor deverá arcar com dinheiro pelos prejuízos 

que podem ter sido causados ao credor, pelo fato de não ver efetivado seu direito da forma 

específica. A isso denomina-se conversão em perdas e danos. 

Muitas vezes, a multa pode não ser o meio executivo mais adequado, como nos casos 

de ser o devedor pessoa hipossuficiente para arcar com os valores, ou até mesmo das obrigações 

serem de pequeno valor, o que acarretaria na ineficácia da medida, já que a astreinte pode acabar 

se tornando o principal objetivo do exequente, de modo que o inadimplemento e a imposição 

da astreinte são mais vantajosos que o próprio cumprimento em si. Por isso, a fixação dos 

valores deve se dar dentro dos limites da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Fredie Didier ainda aponta sobre o descabimento da multa coercitiva nas obrigações 

que demandam algum tipo de processo criativo do devedor: 

 

 

Tampouco parece adequado utilizar a multa coercitiva para compelir o réu "a cumprir 

obrigações que demandem processo criativo, de inspiração". Realmente, é preciso 

verificar, no caso concreto, se a pressão psicológica é o melhor instrumento para 

deflagrar o processo criativo do destinatário da ordem judicial (DIDIER, 2017:610). 

(Grifos do autor). 

 

 

Quanto ao terceiro critério de fixação da multa, o juiz deve estar atento a sua 

necessidade. Não é necessário fixar multa se houverem outros meios mais eficazes e menos 

onerosos para o devedor. A multa não deve se tornar um item constante em todo modelo de 

sentença, pelo fato de ser mais conveniente. Não obstante, o quarto e último critério é trazido 

pelo próprio diploma processual, no caput do art. 537 do CPC/15, quando diz que o bem jurídico 

tutelado deve ser levado em conta, para que a multa seja fixada dentro da proporcionalidade. 

Significa dizer que o interesse do credor deve pautar o cálculo do instituto. Dessa forma, Didier 

afirma que “a multa coercitiva fixada para a tutela de direitos fundamentais como a vida, a 

saúde, a integridade física, o acesso à educação, a manutenção do meio ambiente equilibrado, 

dentre outros de igual quilate, há de ser mais expressiva à vista da importância dos bens que 

visa a proteger” (DIDIER,2017:612). 

 

 

 

 

 

1.2.4. Possibilidade de alteração do valor da multa.  

 



20 

 

 

Por vezes a multa pode ser insuficiente ou excessiva, ou diante da superveniência de 

algum fato seja necessário a alteração dos valores fixados. Isso poderá ser feito ex officio – 

quando o juiz age sem que haja provocação das partes-, ou a requerimento do devedor e com 

eficácia retrospectiva (ex tunc), em outras palavras, a alteração atingiria a multa desde a sua 

incidência. Neste sentido, Fredie Didier argumenta que tanto a multa quanto a sua periodicidade 

podem se mostrar desproporcionais para o caso concreto, devendo ser reduzido o seu valor e/ou 

majorada a sua periodicidade (DIDIER, 2017: 607). 

Além disso, o juiz, de acordo com o art. 537, § 1 º, inciso II, do CPC pode modificar 

o valor ou a periodicidade da multa vincenda caso entenda que o devedor demonstrou parcial 

cumprimento superveniente da obrigação. Outra hipótese de redução da multa se encontra no 

inciso II do art. 537, § 1º, do CPC , que traz a autorização para que o juiz altere o valor ou 

periodicidade da multa se o devedor comprovar que não pode cumprir a ordem judicial, em 

razão de motivo justo. Por ser acessória, a astreinte deixará de incidir nessa ocasião. Quanto à 

possibilidade de alteração ou  extinção da multa, o CPC/73 dispôs de maneira um pouco diversa, 

o que será analisado no próximo item.  

 

 

1.3 A POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA ASTREINTE NO CPC DE 1973.  

 

 

No Código de Processo Civil de 1973, ao tratar sobre o cumprimento das decisões 

judiciais na tutela específica de direitos, assim dispunha o diploma processual sobre a fixação 

da multa coercitiva e sua alteração: 

 

 

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. (Redação dada pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)  

§ 4o O juiz poderá, na hipótese do parágrafo anterior ou na sentença, impor multa 

diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível 

com a obrigação, fixando-lhe prazo razoável para o cumprimento do preceito. 

(Incluído pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)  

§ 5o Para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático 

equivalente, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas 

necessárias, tais como a imposição de multa por tempo de atraso, busca e apreensão, 

remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade 

nociva, se necessário com requisição de força policial. (Redação dada pela Lei nº 

10.444, de 7.5.2002)  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8952.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8952.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10444.htm#art461§5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10444.htm#art461§5
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§ 6o O juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso 

verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. (Incluído pela Lei nº 10.444, de 

7.5.2002)  
 

 

Observa-se que o código em seu parágrafo sexto, de maneira genérica, atribui ao juiz 

a possibilidade de modificar o valor ou periodicidade da multa, não fazendo qualquer menção 

sobre a necessidade de serem as multas vincendas ou se estaria autorizado a alterar aquelas já 

vencidas. Dessa forma, formou-se uma jurisprudência que, ante a insuficiência ou 

excessividade da astreinte, autoriza que seu valor seja alterado desde o momento em que fora 

fixada. Tanto o dispositivo legal do código revogado, quanto a jurisprudência contrastam com 

a atual disposição sobre o tema, no CPC/15, no art. 537,§1º. Como já demonstrado e o será mais 

minuciosamente analisado, a multa só poderá ser reduzida quanto às parcelas vincendas – 

aquelas que ainda incidirão. Logo, a multa faz coisa julgada quanto aos valores vencidos. 

Qualquer alegação de excessividade deve ser observada e aplicada tão somente às prestações 

futuras, fugindo do campo de discricionariedade do julgador reduzi-la segundo seus critérios. 

A título de exemplo da jurisprudência contemporânea à vigência do antigo CPC, os 

devedores que haviam descumprido as decisões judiciais e assim continuavam, mesmo ante a 

imposição de multa, requeriam a redução do valor imposto, reputando-as excessivas. Como se 

pode verificar no julgamento da Décima Terceira Câmara Cível do TJRJ, ainda sob a vigência 

do CPC/73, do Agravo de Instrumento de nº: 0050342-25.2014.8.19.0000, interposto pela 

COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS – CEDAE, em que o Des. Agostinho 

Teixeira de Almeida Filho, amparado pelo art. 461,§6º reduziu multa já vencida.  

No caso em tela, a empresa ré deveria cumprir a sentença que determinou a 

regularização do fornecimento de água ao agravante e o pagamento de indenização no valor de 

R$2.000,00 (dois mil reais). Ainda em descumprimento, quando a multa atingiu o patamar de 

R$29.950,00 (vinte e nove mil novecentos e cinquenta reais), a ré, dentre outras alegações, 

pleiteou a redução da astreinte e obteve êxito, conforme o julgado abaixo: 

 

 

[...] 
Por outro lado, estou convencido que o valor das astreintes, que hoje atinge o patamar 

de R$29.950,00, deve ser reduzido. A multa diária não tem caráter indenizatório, seu 

objetivo é coagir o devedor a cumprir uma obrigação judicial. O seu quantum pode 

ser limitado pelo Julgador, para preservar a natureza do instituto (artigo 461,§6º do 

CPC).  
[...] 
 

Penso que o valor de R$ 15.000,00 melhor se adequa ao caráter coercitivo da multa 

e às peculiaridades do caso concreto. Isso posto, dou parcial provimento ao recurso, 

monocraticamente, com aplicação do artigo 557, §1º-A, do CPC, e reduzo as astreintes 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10444.htm#art461§5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10444.htm#art461§5
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para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigidas a contar desta data. (Grifo meu) 

(Julgamento em 26/11/2014) 

 

 

Do dispositivo e da sua aplicação pela jurisprudência da época, conclui-se que, para o 

CPC/73 a multa coercitiva atribuída ao cumprimento de sentença de obrigações de fazer,  não 

fazer e entregar coisa diversa de dinheiro não fazia coisa julgada e poderia ser diminuída a 

qualquer tempo.  

 

 

1.4 A LEI OU A JURISPRUDÊNCIA: A CONTROVÉRSIA ATUAL SOBRE A APLICAÇÃO 

DO ART.537,§1º DO CPC/15. 

 

 

Dentre todos os princípios que fundamentam do Direito brasileiro, a segurança jurídica 

é uma das bases de todo o sistema jurídico. É por isso que, uniformizar entendimentos e formas 

de interpretação das leis é tarefa cotidiana dos tribunais. Ainda assim, muitas são as 

controvérsias e os debates enfrentados no dia a dia dos aplicadores da lei. 

Como se observou no tópico acima, o CPC de 1973, ao tratar sobre a multa coercitiva 

em seu art. 461, §6º, deixou aberta ao julgador a possibilidade de alterá-la, tanto em seu valor, 

quanto em sua periodicidade, sempre que entender cabível, analisado o caso concreto. Dessa 

forma, formou-se uma jurisprudência que, ao reduzir as multas excessivamente altas, 

concediam a elas o efeito retroativo até a data de sua fixação. Assim também sempre entendeu 

STJ – o que se verá em tópico próprio -, tanto que firmou seu entendimento no Informativo 

539, de que a multa coercitiva não faz coisa julgada. Ainda assim, essa questão dividia opiniões, 

já no CPC/73. De acordo com Humberto Dalla: 

 

 

Dúvida que surge – desde a vigência do CPC/73 – é se a decisão que reduz o valor da 

astreinte possui ou não efeito retroativo. De um lado, havia quem defendesse que o 

valor poderá ser reduzido, mas a eficácia da decisão será ex nunc, pois o valor 

acumulado já integrava o patrimônio do credor da prestação. Por outro lado, outros 

entendiam que essa decisão teria caráter retroativo, posição que costuma prevalecer, 

pois o magistrado entendeu que esse mecanismo executivo seria ineficiente para 

atingir seus fins. Logo, o juiz faria a retroatividade até o momento em que percebeu o 

desvio de sua finalidade coercitiva. (DALLA, 2019:920) 

 

 

Em contrapartida, com a mudança do diploma processual, o Código de Processo Civil 

de 2015 inovou em seu dispositivo referente à possibilidade de alteração das multas, quando 

limitou essa redução apenas àquelas que ainda surgiriam no decorrer da execução. O artigo 
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concede à multa vencida a natureza de coisa julgada. De acordo com Cássio Scarpinella Bueno 

o CPC/15 tratou com muito mais cuidado a multa e inclusive indo de encontro ao entendimento 

que havia se firmado na vigência do Código anterior: 

 

 

Dentre as diversas medidas executivas sugeridas pelo rol do § 1º do art.536, o art. 537 

trata mais minudentemente da multa, buscando discipliná-la em atenção à construção 

doutrinária e jurisprudencial que se formou em torno dos §§ 4º a 6º do art. 461 do 

CPC de 1973, tomando, a propósito, partido em variadas questões que os mais de vinte 

anos de convivência com aqueles dispositivos ensejaram. (BUENO, 2018:902)  

 

 

Destaca-se, assim, que o art. 537,§1º do CPC/15 fixou que poderá o juiz, de ofício ou 

a requerimento das partes, modificar o valor e a periodicidade da multa vincenda, mas não da 

multa já vencida, conforme observa-se abaixo: 

 

 

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade 

da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:  
I - se tornou insuficiente ou excessiva;  
II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa 

causa para o descumprimento.  

 

 

Para o jurista Humberto Theodoro Júnior o novo dispositivo excluiu a possibilidade 

de redução da multa vencida e que “muitas vezes é o próprio credor que provoca a progressão 

da multa” (THEODORO, 2019:61). Dessa forma, enfatiza que, para não fugir da razoabilidade, 

deve-se sempre analisar caso a caso a questão das multas vencidas acumuladas. 

Em confronto, parecem estar a lei e a jurisprudência. E nesse cenário, dúvida que surge 

– ou pelo que se vê, continua – é a mesma apontada pela autora Patrícia Macedo Rocco, em seu 

artigo apresentado para o curso de Pós-graduação da EMERJ – Escola de Magistratura do 

Estado do Rio de Janeiro,  intitulado “ A impossibilidade de modificação da multa no código 

de processo civil de 2015 e a vedação ao enriquecimento seu causa”: 

 

 
“A partir da vigência do Código de 2015, deverá existir uma mudança na interpretação 

quando o assunto forem as astreintes. Anteriormente, com o art. 461, § 6 do CPC/73 

não existiam dúvidas a respeito da minoração da multa aplicada caso ela fosse 

exorbitante. Hoje, essa é a principal dúvida de todos os operadores do direito. 

(ROCCO, 2017: 13). 

 

 

 

1.4.1. Interpretação da doutrina sobre a controvérsia do art. 537, §1º, do CPC/2015. 
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A maior parte da doutrina – com exceção de alguns – aponta para interpretação 

semelhante à jurisprudência: a inexistência de coisa julgada da  astreinte, ou autoriza a redução 

retroativa em casos excepcionais, como sugere Fredie Didier no texto abaixo: 

 

 

Apenas excepcionalmente se pode admitir a revisão do montante já acumulado 

(revisão retroativa), a ser feita na execução em que se pretende o seu pagamento. Isso 

é possível quando, no caso concreto, se põem em choque as máximas da efetividade 

da tutela jurisdicional e a da vedação ao enriquecimento sem causa. (DIDIER, 

2017:217)  

 

 

Por outro lado, Humberto Theodoro Júnior, em entendimento totalmente contrário ao 

do doutrinador Alexandre Freitas Câmara, que será demonstrado em tópico próprio, é incisivo 

em declarar que a decisão que fixa a multa não preclui, citando o exemplo da parte que deixa 

de recorrer da decisão que a fixou, a saber: 

 

 

“Pode-se pensar em preclusão, que impeça a alteração da multa, quando a parte tenha 

deixado de recorrer oportunamente da decisão que a cominou? Pensamos que não. A 

multa não é direito da parte. Na espécie, trata-se de medida judicial utilizada para 

assegurar efetividade à execução. Interessa muito mais ao órgão julgador do que ao 

credor, o que lhe assegura o caráter de providência de ordem pública.” (Grifo meu) 

(THEODORO, 2019:61) 

 

 

Por sua vez, os autores Eduardo Arruda Alvim, Daniel Willian Granado e Eduardo 

Aranha Ferreira defendem uma espécie de eficácia retroativa condicionada ao provimento do 

recurso da decisão que fixou a astreinte. Caso o contrário, haveria preclusão e o valor se tornaria 

indiscutível pela coisa julgada: 

 

 

Desse modo, se o devedor recorrer da decisão que fixar a multa e obtiver o provimento 

do recurso, a decisão do órgão ad quem terá efeito retroativo, atingindo a multa que 

já tiver sido aplicada. De outro lado, se se operar a preclusão, seja porque não foi 

interposto recurso, seja porque o recurso interposto não foi conhecido ou provido, 

tornar-se-á indiscutível o valor e a periodicidade da multa vencida, permitindo-se 

apenas que a multa vincenda seja posteriormente alterada, já que em relação a ela não 

há coisa julgada material. (ALVIM, GRANADO E FERREIRA, 2019:2006) 

 

  

Em contrapartida e como um dos representantes da corrente contra majoritária, Araken 

de Assis atenta para a impossibilidade de exclusão da multa de forma retroativa, de forma que 

eventual modificação atingirá somente as prestações vincendas, como dispõe o diploma 

processual. Senão, vejamos trecho de sua obra: 

 

 

Conforme se infere da menção à "multa vincenda", posta no final do parágrafo, a 
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modificação produzirá efeitos ex nunc. Não apaga o valor porventura acumulado 

até a oportunidade da decisão na qual o juiz altera o valor ou a periodicidade. Parece 

bem claro que a alusão à "multa vincenda" respeita ao poder de "modificar o 

valor ou a periodicidade da multa", e, não, à exclusão ulterior da multa, por força 

de um dos motivos legais. [...] A avaliação reporta-se ao momento da fixação, e, não, 

na oportunidade em que o executado pleiteia a redução, porque o valor atingido é alto. 

Assim decidiu o STJ: "o valor total fixado a título de astreinte somente poderá ser 

objeto de redução se fixada a multa diária em valor desproporcional e não razoável à 

própria prestação que ela objetiva compelir o devedor a cumprir, nunca em razão do 

simples valor total da dívida, mera decorrência da demora ou da inércia do próprio 

devedor". Por esse motivo, a modificação atingirá apenas as prestações vincendas 

à decisão do órgão judicial a respeito (ASSIS, 2018:364-365). (Grifo meu) 

 

 

E, por fim, em sentido totalmente contrário à maioria, caminha Alexandre Freitas 

Câmara, cujo estudo doutrinário será analisado em item próprio, no momento oportuno. 

 

 

1.4.2. Duas correntes: como os tribunais têm decidido a questão.  

 

 

“A lei, de um lado, aponta o caminho, e a jurisprudência, de outro, vai contrariamente 

ao que dispõe o dispositivo do CPC/15”, ressaltou Débora Gomes Arca, em seu artigo 

apresentado para aprovação no curso de pós-graduação da EMERJ- Escola de Magistratura do 

Estado do Rio de Janeiro -, intitulado como “ A redução do valor das astreintes vencidas, à luz 

do artigo 537,§1º do Código de Processo Civil de 2015”.  

Observa-se, assim a existência de duas correntes entre os tribunais: uma maioria que 

julga de acordo com a jurisprudência consolidada na vigência do CPC/73, cujo o entendimento 

é compartilhado também pelo STJ e uma pequena parcela de tribunais que insistem pelo 

respeito à aplicação do que dispõe o novo diploma processual.  

A presença das duas correntes, atesta para a divergência atual sobre a questão, como 

se observa do acórdão do Juiz Relator Alexandre Chini, do Tribunal de Justiça do Estado do 

Rio de Janeiro em 2017, ao julgar recurso inominado, nos autos do processo de nº: 0010852-

54.2014.8.19.0207: “sobre a (im)possibilidade da redução do valor da astreinte, existem duas 

correntes bem definidas. Uma no sentido de ser possível a redução da multa vencida e a outra 

contrária à redução da multa vencida”. 

Conforme já mencionado nos parágrafos anteriores, a maior parte dos tribunais 

nacionais adota a posição da Corte Superior, atestando ser possível a redução da multa até a 

data de sua incidência, caso o contrário, ensejaria no enriquecimento ilícito do credor, quando 
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aquela atinge valores extremamente altos. A título de exemplo, segue abaixo um trecho do 

acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que reduziu multa já vencida. Interessante que, 

os demais votos divergem da Relatora, que entende que por não haver nos autos nenhuma 

excepcionalidade que autorize a redução do montante, devendo ser mantido o valor e 

prosseguida a execução quanto às astreintes. Contudo, ainda que não unânime, fora reduzido o 

valor: 

 

 

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE MULTA POR 

DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - VALOR EXCESSIVO 

NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR DE OFÍCIO - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 

- A astreintes constitui um dos instrumentos para obter a efetivação da determinação 

judicial, e deve ser fixada de acordo com os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade de acordo com bem jurídico que se visa tutelar. 

- O juiz pode alterar de ofício ou a requerimento das partes o valor ou a periodicidade 

da multa. 

- O cumprimento da obrigação, a destempo, não afasta o dever de pagamento da multa 

que incidiu durante o período de inércia da parte. 

- Inviável a rediscussão das matérias relativas ao cabimento e à adequação das 

astreintes, quando estas já foram objeto de análise pelo Judiciário em momento 

anterior, inclusive em sede recursal. 

- A redução do valor de multa já vencida é circunstância excepcional e depende da 

demonstração de enriquecimento injusto do credor, e/ou de circunstâncias atenuantes 

da conduta da parte inadimplente. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV Nº 1.0000.16.086454-2/003 - COMARCA DE 

BELO HORIZONTE - AGRAVANTE(S): WALLACE 

 

 

Como representante da corrente que, contrariando o entendimento do STJ e a 

jurisprudência, defendem a aplicação literal do art. 537,§1º, Alexandre Freitas Câmara, 

doutrinador e também Desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro chama atenção 

em seus julgados, quando defende ferrenhamente a existência de coisa julgada da multa 

coercitiva.  Além deles, diversos outros tribunais também decidem seus casos pautados nos 

mesmos fundamentos, ainda que haja certeza de que suas decisões serão reformadas pela Corte 

do STJ. Assim, nos capítulos subsequentes, serão analisados o posicionamento do STJ, bem 

como, especificamente, do Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 

Alexandre Freitas Câmara.   
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CAPÍTULO II - A EFICÁCIA RETROATIVA DA MULTA NA VISÃO DO STJ E A 

RESISTÊNCIA DOS TRIBUNAIS DA CORRENTE CONTRAMAJORITÁRIA. 

 

 

2.1 O ENTENDIMENTO DO STJ SOBRE A EFICÁCIA RETROATIVA DAS ASTREINTES. 

 

 

Desde a vigência do antigo diploma processual de 1973, o STJ, ao tratar das astreintes, 

admitia sua alteração, sob o fundamento de que ninguém deveria se utilizar desse instrumento 

como um simples meio de enriquecimento. No julgamento do REsp 793.491/RN, de relatoria 

do Min. Cesar Asfor Rocha, em 26/09/2016, o referido Tribunal assim decidiu: 

 

 

“A multa pelo descumprimento de decisão judicial não pode ensejar o enriquecimento 

sem causa da parte a quem favorece, como no caso, devendo ser reduzida a patamares 

razoáveis” […]. 

 

 

É importante lembrar que, anteriormente, o STJ já havia se posicionado sobre o tema 

no Informativo 539 de 2014, onde firmou o entendimento, em sede de recurso especial 

repetitivo, pela inexistência de coisa julgada da astreinte em questão:  

 

 
A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada. A 

jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a multa cominatória não integra a 

coisa julgada, sendo apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, 

podendo ser cominada, alterada ou suprimida posteriormente. Precedentes citados: 

REsp 1.019.455-MT, Terceira Turma, DJe 15/12/2011; e AgRg no AREsp 408.030-

RS, Quarta Turma, DJe 24/2/2014. REsp 1.333.988-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso 

Sanseverino, julgado em 9/4/2014. 

 

 

O Recurso Especial representativo da controvérsia é o REsp 1.333.988-SP, de 

Relatoria do  Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 9/4/2014, e que será brevemente 

analisado abaixo, dentre outros exemplos semelhantes. 

 

 

2.1.1. Recurso representativo da controvérsia e outros julgados.  

 

 

O Banco Itaú UNIBANCO S/A interpôs um Recurso Especial junto ao STJ, visando 

discutir a impossibilidade de cominação de astreintes na determinação incidental de exibição 
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de documentos durante a fase de cumprimento de sentença, bem como a possibilidade de 

rediscussão do cabimento das astreintes após preclusão da decisão. No caso em tela, o juízo a 

quo, em sede de cumprimento de sentença, fixou uma multa diária no valor de R$300,00 

(trezentos reais) em face do Banco réu, a fim de compeli-lo à exibição dos extratos da poupança 

do demandante no prazo de 30 (trinta) dias. 

Insatisfeito com a sentença proferida, o réu recorreu, impugnando o valor da astreinte 

e também o descabimento da multa na ação de exibição de documentos. O Tribunal de origem 

atendeu a este último, reconhecendo ser descabida a multa cominatória na ação de exibição de 

documentos, em razão da súmula 372 do STJ. Por outro lado, decidiu manter a astreinte, que 

havia se tornado indiscutível devido à imutabilidade da coisa julgada. 

Como o entendimento do Tribunal de Origem estava dissonante do entendimento da 

Corte, com relação à impossibilidade de redução da multa por ter feito coisa julgada, assim 

decidiu-se o recurso especial representativo da controvérsia, excluindo as astreintes mantidas:  

 

 

Ante o exposto, voto nos seguintes termos: 

(i) Para os fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: [...] (i.2) "A decisão que 

comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada". (ii) Caso 

concreto: dá-se provimento ao recurso especial para julgar procedente a impugnação 

ao cumprimento de sentença, a fim de excluir  as astreintes. (REsp 1.333.988-SP, Rel. 

Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 11/4/2014) 

 

 

No julgamento do Agravo Interno do Agravo Regimental no AREsp 738.682/RJ, em 

14/12/2016, a Relatora Maria Isabel Gallotti fixou alguns parâmetros para fixação da astreinte 

e também para alteração do seu valor e periodicidade. Segundo ele, além das circunstâncias do 

caso concreto deveriam ser levados em conta os seguintes pontos: 

 

 

i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para 

cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de 

resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado 

e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss). ( AgInt  do  

AgRg no AResp nº 738682/RJ. Relator: Maria Isabel Gallotti. Dje: 14 de dezembro 

de 2016). 

 

 

Através desses parâmetros, procurava-se evitar o exercício do arbitrário dos juízes, 

para que suas decisões estivessem pautadas na proporcionalidade e razoabilidade das medidas 

impostas. Em outra situação, dessa vez, envolvendo questões de saúde, em sede de Agravo 

interno no Agravo em REsp de nº: 798.603 – SP,  a agravante pleiteará a reparação da decisão 

que reduziu a multa vencida. Fora fixada multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) 

para que a empresa prestadora de plano de saúde cobrisse materiais cirúrgicos destinados a 
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cirurgia de hérnia de hiato da agravante.  

Decorreram 169 dias, de modo que pela demora no cumprimento, a agravante teve de 

realizar a cirurgia do SUS. A multa, portanto, atingiu  o valor de R$ 220.000,00 (duzentos e 

vinte mil reais). O juízo a quo não reduziu este valor, pois entendeu que estava adequado às 

circunstâncias do caso e à negligência da agravada com os insumos para a cirurgia. Contudo, o 

STJ aplicou seu entendimento e reduziu o valor para R$30.000,00 (trinta mil reais), por 

entender desproporcional, irrazoável e ensejador de enriquecimento ilícito pela credora, 

segundo trecho do acórdão:  

 
 

Assim, tem-se que o valor total da multa, que atualmente ultrapassa o montante de 

R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), de fato, mostrava-se  excessivo, 

distanciando-se dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, bem como em 

desacordo com a orientação jurisprudencial segundo a qual a multa cominatória deve 

ser fixada em valor razoável, de modo a evitar o enriquecimento sem causa de uma 

das partes, sem, contudo, ignorar o caráter preventivo e repressivo inerente ao 

instituto. Por tais razões, no caso dos autos, considerando o valor da multa diária e o 

número dos dias de descumprimento, é adequada a redução do valor arbitrado pelas 

instâncias ordinárias para R$ 30.000,00 (trinta mil reais). ( Agravo interno no Agravo 

em REsp de nº: 798.603 – SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe: 

27/08/2019) 

 

 

Dentre outros julgados do STJ, merece destaque o julgado analisado no próximo item, 

tendo em vista a discrepância entre o valor atingido pela multa e o valor ao qual fora reduzida. 

 

 

2.1.2. REsp 793.491/RN: Da redução da multa milionária. 

 

 

Um caso que merece destaque foi a decisão do STJ, no REsp 793.491/RN, Rel. Min. 

Cesar Asfor Rocha,  em 26.09.2006. No caso em tela, um particular moveu uma ação de 

execução contra o Unibanco AIG Seguros S/A, objetivando receber o valor de R$1.817.116,87.  

A seguradora, ora executada, alegou que subtraindo do montante o valor indenizatório de 

R$20.000,00, o restante se tratava de multa como coerção para o cumprimento da decisão 

judicial, que determinara a retirada do gravame do veículo sinistrado, de propriedade do 

exequente. A multa fora fixada no valor diário de R$200,00 (duzentos reais), em maio de 2001. 

A seguradora resistiu em cumprir a decisão que antecipou os efeitos da tutela, o que 

levou o recorrido a pedir aumento da multa coercitiva, e que fora elevada para R$1.000,00 (um 

mil reais) por dia de descumprimento. Decorridos aproximadamente três anos, a seguradora 
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ainda não havia cumprido a decisão, o que levou à execução por parte do recorrido. Em decisão 

monocrática de primeira instância, o juízo não permitiu a redução da multa, alegando que não 

se tratava de matéria de ordem pública, o que restou na determinação da penhora no valor acima 

apontado. A ré chegou a agravar tal decisão, porém o Tribunal de origem não acolheu sua 

pretensão.  

Inconformada, a seguradora, valendo-se do Recurso Especial, alegou o excesso, 

quando comparado ao valor do bem de R$5.000,00 (cinco mil reais), o que geraria o 

enriquecimento sem causa do requerido. Ao julgar o recurso, a Corte entendeu que o valor 

atingiu patamar milionário e gerava enriquecimento sem causa. Ademais, o valor do prejuízo 

sofrido não atingia R$ 600,00 (seiscentos reais) e o bem era avaliado em R$5.000,00 (cinco mil 

reais). Reduziu, portanto, o valor de R$1.817.116,87 a título de multa, para R$5.000,00 (cinco 

mil reais), ou seja, ao valor do bem, conforme trecho do acórdão: 

 

 

No caso dos autos, houve desvirtuamento da cominação. A multa ultrapassou em 

muito o valor da intempérie administrativa e tributária gerada pela omissão da 

empresa, que não teria alcançado seiscentos reais. Aliás, o próprio veículo sinistrado, 

um Ford Escort de 1991, valia R$ 5.000,00. 

 

[…] 

 

No caso dos autos, houve desvirtuamento da cominação. A multa ultrapassou em 

muito o valor da intempérie administrativa e tributária gerada pela  omissão da 

empresa, que não teria alcançado seiscentos reais. Aliás, o próprio veículo sinistrado, 

um Ford Escort de 1991, valia R$ 5.000,00. 

 

 

 

2.2 ENTENDIMENTO DIVERSO DO STJ SOBRE A REDUÇÃO RETROATIVA DA 

MULTA. 

 

 

Contrariamente ao entendimento atual, o STJ já entendeu ser impossível a  revisão de 

astreinte vencida, no julgamento do RECURSO ESPECIAL Nº 1.135.824 - MG 

(2009/0132710-2), de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, em 21/09/2010, que se aproxima 

da ideia do atual art. 537,§1º do CPC/15 (antigo 461 do  CPC/73).  

No caso em tela, foi ajuizada uma ação indenizatória de um particular, em face do 

UNIBANCO, em razão de um protesto indevido de título, no valor de R$1.630,00 (mil 

seiscentos e trinta reais), que resultou na inclusão do nome do autor no rol de maus pagadores. 

O juízo, de modo a coagir o Banco a cumprir a obrigação de retirar o protesto, fixou multa de 
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um salário-mínimo por dia de descumprimento, em 12 de abril de 2004. Em 11 de agosto de 

2004, a multa foi majorada para R$350,00(trezentos e cinquenta reais) por dia de 

descumprimento. 

Na primeira execução, o valor da multa cobrado perfazia o montante de R$27.016,00 

(vinte e sete mil e dezesseis reais), o que fez com que a financeira alegasse excesso da astreinte, 

porém, sem êxito. E pela segunda vez, a multa fora majorada para R$1.000,00 (mil reais) por 

dia, já que mesmo diante a propositura da primeira execução, o Banco não cumpriu o 

determinado.  

Depois de cumprida a obrigação, o exequente ajuizou segunda execução para receber 

o montante total da multa, que não havia sido abrangido pela primeira execução e que 

correspondia a  R$121.873,55 (cento e vinte um mil oitocentos e setenta e três reais e cinquenta 

e cinco centavos). O Banco opôs embargos à execução. Na sentença, julgou improcedente os 

pedidos da exequente sob os fundamentos de que a demandante poderia ter retirado um ofício 

e cancelado o protesto (tendo em vista que quem o fez indevidamente fora o Banco) e por isso, 

parecia que estava interessada em receber altos valores de multa, mais até do que o provimento 

da obrigação principal. E o segundo argumento fora ode que a astreinte não poderia ser superior 

ao valor da obrigação principal. 

Interessante que, em recurso de apelação, a exequente obteve êxito, visto que o próprio 

Tribunal entendeu pela impossibilidade de reduzir a multa vencida, pois traria desprestígio ao 

Poder Judiciário senão, veja-se trechos do acórdão: 

 

 

[…] Para não pagar a multa que entende o apelado como excessiva, bastaria ter 

cumprido a obrigação a que fora condenado. Retirar a multa neste momento é 

prestigiar quem não cumpre suas obrigações, quem não acata a ordem do Poder 

Judiciário.   
 

 

Não diferente fora a decisão em sede de embargos infringentes opostos pelo Banco, de 

que não seria possível afastar a incidência da penalidade imposta pelo descumprimento:  

 

 

Não há dúvida que o objetivo da astreinte, prevista no art. 461 do CPC, é compelir o 

réu ao cumprimento da ordem judicial, pois decorre do poder geral de cautela que visa 

assegurar o efetivo cumprimento da determinação judicial. Portanto, não pode afastar 

a incidência dessa penalidade diante da desobediência do réu à determinação do Juiz, 

nem é possível reduzir o seu valor quando se verificar que o montante fixado não se 

mostrou suficiente para compeli-lo a cumprir com o objetivo da multa imposta. 

 

 

Ao Banco restou socorrer-se do Recurso Especial em questão. E dentre as alegações 
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que interessam ao presente estudo, indiciou a violação aos arts. 461,§6º, 644 e 645 do CPC, já 

que o seu caso era hipótese de extinção ou redução da astreinte. Alegou também a violação dos 

arts. 156 e 159 do CC/16, que tratam do enriquecimento sem causa. Por fim,  a violação ao 

artigo 920 do CC/16, em razão de que a multa ultrapassara o limite da obrigação principal. 

 

 

2.2.1 Do recurso improvido: da negação do direito.  

 

 

A Ministra Relatora Nancy Andrighi inicia o seu voto delimitando, portanto, o que 

seria tratado, de forma bem objetiva: “se há exagero na execução da multa diária fixada pelo 

inadimplemento” (REsp nº 1135824/MG). O que o apelante teria de cumprir era basicamente 

cancelar o protesto que fez indevidamente e retirar o nome do exequente do rol de maus 

pagadores. Dessa forma, delimitou os pontos que considerou relevantes para que o pedido de 

redução ou cancelamento da multa coercitiva fosse apreciado e alguns merecem aqui sua 

transcrição: 

 

 

[…]  

(iii) o juízo facultou ao lesado promover, diretamente, a retirada de seu nome dos 

cadastros discutidos;  

(iv) o lesado optou por pleitear que a instituição financeira fosse incumbida de tal 

medida, tendo sido a ela imposta tal obrigação em abril de 2004;  

(v) houve um atraso inicial de mais de 90 dias no cumprimento da determinação, pelo 

Banco. 

 

 

O atraso no cumprimento gerou por duas vezes a execução da multa, como já dito. 

Percebe-se, portanto, que a Ministra destacou a postura inerte da ré, por mais de um ano, para 

cumprir a decisão de retirar o nome do aturo do cadastro restritivo de crédito, por opção do 

próprio demandante, uma vez que quem deu causa ao ocorrido, o deveria desfazer, sendo a parte 

mais "forte" da relação.  

 

 

2.2.1.1 Da resistência e descaso do recorrente x Da descredibilidade do Poder Judiciário. 

 

A Ministra Relatora Nancy Andrighi aponta diversos julgados da Corte, no sentido 

favorável à redução de multas com valores elevados. Contudo, mostra que, de outro lado, há 

diversos precedentes – inclusive muitos de sua relatoria – que rejeitam a redução. Segundo ela, 
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a pretensão de reduzir a multa que atingiu altos valores ou até mesmo excluí-las não deve ser 

acolhida quando o único motivo for o descaso da parte, como o que aconteceu no caso. Para a 

Ministra, não há justificativa à resistência do Banco em cumprir o que fora determinado: 

 

 

“Ora, a mesma facilidade que teria o recorrido para fazer cessar a lesão de seu direito 

teria também a recorrente, com a diferença de que a obrigação foi imposta a ela, não 

a ele. Este recurso especial é rico em argumentos para demonstrar o exagero da multa, 

mas é pobre em justificativas quanto aos motivos da resistência do Banco em cumprir 

a ordem judicial” (REsp nº 1135824/MG. Relator: Ministra Nancy Andrighi. Dje: 14 

de março de 2011). 

 

 

A multa coercitiva, como se sabe, é uma forma indireta de fazer aquele que deve 

cumprir sua obrigação. E essa obrigação está atestada em nada menos que uma decisão judicial, 

dotada de autoridade. Ao resolver o caso acima, a julgadora alertou quanto ao efeito negativo 

que a redução da multa traria, que é o de trazer descrédito ao Poder Judiciário e incentivar 

atitudes como a do Banco, conforme trecho de sua fundamentação: 

 

 

[…]  “reduzir a astreinte nesta sede produziria seguramente um efeito muito 

pernicioso: indicaria às partes e aos jurisdicionados em geral que as multas fixadas 

para cumprimento de obrigações de fazer não são sérias, são meros símbolos que não 

serão necessariamente tornados realidade. A procrastinação ao cumprimento das 

ordens judiciais, assim, sempre poderia se dar sob a crença de que, caso o valor da 

multa se torne elevado, o inadimplente a poderá reduzir, no futuro, contando com a 

complacência do Poder Judiciário” ((REsp nº 1135824/MG. Relator: Ministra Nancy 

Andrighi. Dje: 14 de março de 2011). 

 

 

Ademais, o disposto no art. 461, §6 do CPC/73  (atual 537,§1º do CPC/15) deveria 

ocorrer em hipóteses excepcionais, já que “o valor da multa reflete o tamanho da resistência e 

a condenação reflete a importância da ordem descumprida” (REsp nº 1135824/MG). Ainda no 

mesmo julgamento, merece destaque o posicionamento do Ministro Massami Uyeda, em seu 

voto vogal, inconformado com o descaso do recorrente em descumprir ato aparentemente 

simples e a que deu causa, e ainda alegar inércia da parte recorrida: 

 

 

Neste caso, judicialmente, foi reconhecido ser indevido esse protesto, então o juiz, 

determinando que a vítima, o ofendido, tirasse um ofício para levar ao cartório de 

protestos, também me pareceu uma atitude não coerente. Penso que quem causou o 

dano é que tem que levar.  

 

[...] 

 

Este caso mostra a total indiferença, o total descaso com um Poder do Estado, que é a 

soberania do Judiciário. Quer dizer, isso não deveria ter chegado aqui, movimentado 

todo esse aparelhamento jurisdicional, caríssimo - e quem está pagando por isso 

somos nós mesmos, o corpo social, a sociedade - e estamos perdendo um tempo, aqui, 
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precioso, para resolver algo que já deveria ter sido resolvido. (Grifo meu).  

 

 

Fora negado provimento ao recurso, visto que, de acordo com a Ministra Relatora, se 

o valor final da multa foi alta é porque também elevada foi a resistência do Banco em cumprir. 

Logo, a multa atingiu a  sua função. Dessa forma, fica evidente a preocupação e a cautela 

demonstrados pelo STJ, quanto a revisão de um instrumento eficaz para a coerção ao 

cumprimento judicial que é a astreinte e que não deve ser reduzida sob qualquer pretexto 

invocado pelo devedor. 

 

 

2.3 TRIBUNAIS QUE DEFENDEM A EFICÁCIA EX NUNC DA ASTREINTE DO ART. 537, 

§1º DO CPC/15.  

 

 

É de suma importância destacar que outros tribunais, mesmo diante do entendimento 

fixado em um tribunal superior, mantém sua autonomia ao defender a literalidade do art. 537,§1, 

com a mesma convicção que o faz o Des. Alexandre de Moraes, nas causas de sua competência, 

junto ao TJRJ. Em uma demanda de consumo, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no 

julgamento de recurso inominado Nº 71008737751 (Nº CNJ: 0043416-61.2019.8.21.9000) 

2019/Cível, entendeu ser incabível a redução da astreinte fixada, em razão da coisa julgada. 

Tratava-se de demanda em que a empresa ré deveria substituir o bem consumido pela 

demandante, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de 200 (quinhentos reais), 

consolidada em 30 (trinta) dias. O relator atesta para a simplicidade da demanda e da 

possibilidade de a empresa ré ter resolvido o problema de forma rápida. Mesmo após a decisão 

judicial, a executada só cumpriu a decisão 2 anos depois, o que levou o tribunal a decidir, nos 

termos abaixo: 

 

 

“O valor cobrado somente alcançou vultosa importância em razão da própria desídia 

da recorrente, que deixou de atender ao comando judicial. 

[...] 

7. Ademais, pela literalidade do art. 573, 1º, inciso I, do Código de Processo Civil, 

depreende-se o impedimento de reduzir a multa já vencida. Relativo debate sobre o 

montante fixado ser desproporcional ou, somente seria possível no que toca aos 

valores vincendos, o que não é o caso dos autos.” 

 

 

Diversos são os julgamentos do Tribunal do Rio Grande do Sul neste mesmo sentido, 

atestando pela impossibilidade de modificar uma astreinte cujo valor fora fixado anteriormente. 
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No Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em consonância com o entendimento do Des. 

Alexandre de Moraes, existem outros julgados que seguem a mesma linha de pensamento 

quanto à literalidade do art. 537,§1°. 

Nos autos do processo de nº 0010852-54.2014.8.19.0207, em sede de Recurso 

Inominado, a UNIMED recorreu da sentença que fixou multa de R$49.900,00 (quarenta e nove 

mil e novecentos reais), em razão de a recorrente não ter cumprido a decisão judicial. O juiz 

relator Dr. Alexandre Nichi, em 2017, fundamentou sua decisão levantado o questionamento 

sobre a fungibilidade ou infungibilidade da obrigação. No caso em tela, a prestação não poderia 

ser feita por terceiro, tampouco de maneira diversa da esperada, o que o levou a concluir pela 

impossibilidade de redução da astreinte, conforme trecho abaixo: 

 

 

[…] Não é possível ao recorrido, salvo na hipótese de nova contratação, obter o 

resultado útil do processo através de terceiro, outrossim, sem a colaboração da 

recorrente não se cumprirá a sentença.   Assim, em razão da infungibilidade da 

obrigação, não verifico a possibilidade de redução da multa vencida.   

[…] 

No caso que aqui se examina um ponto é certo: o enriquecimento do credor que 

eventualmente ocorra não é sem causa. Trata-se de enriquecimento com causa. Afinal, 

o enriquecimento do credor, aqui, é causado pela demora do devedor em efetivar o 

comando contido na sentença judicial.  
 

 

O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no julgamento de agravo de instrumento 

de nº 0015739-31.2019.8.16.0000, pela Oitava Câmara Cível, na relatoria do Desembargador 

Marco Antonio Antoniassi, decidiu pela impossibilidade de redução de multa vencida em 

desfavor de empresa de plano de saúde. 

O recurso fora interposto contra decisão de primeira instância que rejeitou a 

impugnação da empresa ré quanto à alegação de multa excessiva. A agravante alegou que o 

valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) era totalmente desproporcional a obrigação de fazer 

que lhe fora imposta: a de fornecer serviço de nutricionista à autora, ora agravada.  O recurso 

fora improvido sob os seguintes fundamentos, conforme trecho do acórdão abaixo: 

 

 

[…] 

Além do mais, de uma atenta leitura do §1º do inciso I, do art. 537, do Código de 

Processo Civil, retira-se a possibilidade de modificação da multa vincenda somente 

no caso de ter se tornado insuficiente ou excessiva […] 

Ou seja, a redução opera efeitos “ex nunc”, incidindo tão somente nas multas 

vincendas, o que não é o caso dos autos, já que a multa que a agravante pretende 

reduzir já está vencida. (Grifo do julgador). 
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Semelhantemente decidiu a Quarta Câmara de Direito Comercial, do Tribunal de 

Justiça do Estado de Santa Catarina, na relatoria da Desembargadora Janice Ubialli, em sede de 

apelação cível de nº:0000390-78.2019.8.24.0092, que a multa só poderia ser revisada quanto 

aos valores vincendos. 

O autor, ora apelante, argumentou que a multa diária, fixada no valor de R$250,00 

(duzentos e cinquenta reais) em face do Banco Santander não era abusiva. Ademais, alegou que 

só é possível alterar astreinte vincenda, e não as que já venceram, em razão do princípio da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Logo, aduziu que o montante da multa atingiu 

R$122.966,38 (cento e vinte e dois mil, novecentos e sessenta e seis reais e trinta e oito 

centavos) em razão unicamente do descumprimento da decisão judicial. Logo, o julgamento da 

impugnação e a redução da multa para R$30.000,00 (trinta mil reais) eram descabidos. 

O Tribunal deu provimento ao recurso da apelante, de acordo com os seguintes 

fundamentos, conforme trecho do acórdão: 

 

 

Razão lhe assiste. Isso porque não é possível a redução de multa vencida, de modo 

que a alteração ou exclusão poderia ocorrer apenas no tocante às multas vincendas, 

conforme a literalidade do art. 537,§1º do CPC […].  Como se vê, apenas a penalidade 

ainda não vencida pode ser objeto de alteração, de modo que não há falar em 

modificação de montante consolidado e vencido, como o caso dos autos.  (Grifo 

meu). 

 

 

Por fim, é válido destacar um julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em 

sede de agravo de instrumento de nº: 0712585-13.2019.8.07.0000, pela Sétima Turma Cível, na 

relatoria do Desembargador Fábio Eduardo Marques. Neste julgado, a fundamentação faz a 

distinção entre a jurisprudência do CPC/73 e a atual disposição da redução de multa vincenda 

do atual diploma processual civil, conforme o trecho abaixo: 

 

 

[…] 2. O artigo 461,§3º do CPC/73 permitia ao magistrado alterar o valor da multa 

quando este se revelasse insuficiente ou excessivo, ainda que depois do trânsito em 

julgado. […] 3.A literalidade do art. 537,§1º, do atual Código de Processo Civil é 

inequívoca ao limitar a atividade jurisdicional no que concerne à alteração apenas da 

multa vincenda, constituindo o montante da multa vencida verdadeiro direito 

adquirido em favor do credor da obrigação. Precedente deste TJDFT. (Grifo meu). 

 

 

Como se observa, o tribunal entendeu ser a multa um direito adquirido em face do 

devedor, fazendo menção, inclusive ao autor e relator do acórdão a ser estudo adiante, 
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Alexandre Freitas Câmara3. No caso em tela, a empresa fornecedora de plano de saúde aduziu 

que haveria enriquecimento ilícito em razão da multa coercitiva no valor de R$75.000,00 

(setenta e cinco mil reais), pois representava cinco vezes o valor da causa. Improvido o recurso, 

a multa fora mantida em seu valor original.  

Não há dúvidas de que existem muitos outros Tribunais pelo Brasil que integram a 

corrente acima demonstrada. O importante é que fiquem destacadas a resistência e a insistência 

pela aplicação da lei, bem como a fundamentação pela impossibilidade de se reduzir a multa, 

presente nos julgados desses órgãos. Para eles, não faz sentido algum a imposição de um meio 

criado para coagir alguém a cumprir uma obrigação que só cabe a ele fazer, ao mesmo tempo 

em que dá ao devedor a ferramenta necessária para que se mantenha inerte e inadimplente: a 

certeza da redução da multa.   

 
3 Acórdão Nº 1225952 , TJDFT, 7ª Turma Cível, rel. Desembargador Fábio Eduardo Marques, DJe: 22/01/2020. 

No particular, a lição de Alexandre Freitas Câmara, para quem a multa vencida constitui direito adquirido em 

favor do credor da obrigação: Permite a lei que o juiz, de ofício ou a requerimento, modifique o valor ou a 

periodicidade da multa vincenda, ou que a exclua, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, ou 

se o obrigado demonstrar cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o 

descumprimento (art. 537, § 1º). Importante ter claro, porém, que só se pode reduzir ou aumentar a multa 

vincenda, não sendo admissível a alteração de valor de multa já vencida, o que implicaria a redução do valor 

de um crédito já configurado do demandante, violando-se um seu direito adquirido. Apenas multas vincendas, 

portanto, podem ter seu valor ou periodicidade modificados por decisão judicial (In: O Novo processo civil 

brasileiro, São Paulo, Atlas, 2017 ). 



38 

 

CAPÍTULO III - A ASTREINTE E COISA JULGADA NA PERSPECTIVA  DO AUTOR 

E DESEMBARGADOR ALEXANDRE FREITAS CÂMARA. 

 

 

3.1 DA ASTREINTE E COISA JULGADA: O POSICIONAMENTO DE ALEXANDRE 

FREITAS CÂMARA. 

 

 

Não poderia deixar de ser analisada a perspectiva processual da astreinte sob a ótica 

do Desembargador e autor Alexandre Freitas Câmara, relator do acórdão que será analisado em 

item próprio, ante o seu protagonismo quando o assunto é defender a literalidade do art. 537,§1º. 

Em seu livro “O novo Código de Processo Civil”, o autor tece alguns dos argumentos que 

embasam suas decisões, quanto à impossibilidade de redução da astreinte do art. 537,§1º, 

quando já vencida. 

Preocupado com a efetividade das decisões judiciais, o Desembargador conceitua a 

astreinte como um dos principais meios para constranger o devedor, principalmente se o bem 

tutelado se tratar de uma obrigação de fazer. Ao apontar a necessidade de ser a multa fixada de 

forma suficiente e compatível com a obrigação, o autor aduz que: 

 

 

É muito importante perceber que a multa deve ser suficiente para constranger o 

devedor. Assim, deve ela ser fixada de acordo com a capacidade patrimonial do 

demandado, e não em conformidade com o valor da obrigação, ao qual a multa não 

se vincula em hipótese alguma. (CÂMARA, 2019:390) (Grifo meu) 

 

 

Sendo assim, depois de fixada, a multa perdurará até o seu cumprimento e, se 

porventura o exequente pleitear a conversão em perdas e danos da obrigação, ainda assim o 

valor da multa será devido, juntamente com a indenização. O autor adota postura totalmente 

direcionada à aplicação literal do art. 537,§1º, em que há unicamente a possibilidade de 

alteração do valor ou da periodicidade da multa vincenda. Para ele, caso o julgador agisse em 

sentido contrário ao dispositivo, estaria a ferir um direito adquirido da parte exequente, 

conforme o trecho abaixo:  

 

 

Importante ter claro, porém que só se pode reduzir ou aumentar a multa vincenda, não 

sendo admissível a alteração do valor da multa já vencida, o que implicaria a redução 

do valor de um crédito já configurado pelo demandante, violando-se um seu direito 

adquirido. Apenas multas vincendas, portanto, podem ter seu valor ou periodicidade 

modificados por decisão judicial (CÂMARA, 2019:391). (Grifo meu) 
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O autor é entusiasta em afirmar que a astreinte, se usada da maneira correta, é capaz 

de coagir psicologicamente o devedor a cumprir a obrigação, tornando efetiva a decisão 

judicial. Como já dito anteriormente, o jurista preocupa-se com a efetividade do processo e com 

a interpretação sistemática das normas. Não se limitando aos argumentos apresentados acima, 

fartas são as assertivas feitas pelo doutrinador em seus julgados, e que serão analisados no 

tópico abaixo, através de um acórdão selecionado. 

 

 

3.2. O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E A OBRIGAÇÃO DE PRESTAR TRANSPORTE 

PÚBLICO ESCOLAR: “A MULTA ESTÁ MUITO ALTA, EXCELÊNCIA”. 

 

 

O julgado objeto da análise deste capítulo foi proferido em sede de apelação de nº: 

0187982-96.2016.8.19.0001, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, na relatoria do 

Desembargador Alexandre Freitas Câmara, em 2018. De um lado, há o Município do Rio de 

Janeiro enquanto réu e apelante e do outro duas crianças e sua representante legal. É necessário, 

contudo, que antes da análise do acórdão do recurso de apelação, se compreenda o desenrolar 

do caso em primeira instância. 

Duas menores, representadas pela sua representante legal e patrocinadas pela 

Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, pleiteavam a condenação do Município do Rio 

de Janeiro ao fornecimento do cartão “Rio Card”, com o fim de obterem gratuidade no 

transporte escolar. Devido a isso, em 06/02/2009, fora distribuída ação de obrigação de fazer, 

junto ao Cartório da 1ª Vara da Infância, da Juventude e do Idoso da Comarca da Capital/RJ, 

sob o número de processo 0321384-26.2009.8.19.0001. Apesar de estudarem em escola 

particular, ambas eram bolsistas integrais, e uma delas, no decorrer do processo, passou a ser 

aluna da rede pública de ensino, conforme consta da sentença proferida em 05/06/2013.  

Em 03/04/2009, o juízo a quo, através de decisão interlocutória, concedeu a 

antecipação dos efeitos da tutela para que o Município cadastrasse as autoras no cadastro de 

transporte coletivo, no prazo fixado em 15 dias. E como forma de coagir o réu a cumprir a 

sentença, fixou o juiz multa diária no valor de R$100,00 (cem reais). Posteriormente ao parecer 

do Ministério Público pela procedência do pedido através da confirmação da tutela antecipada 

e à revelia do Município, o juízo julgou procedente o pedido, conforme trecho da sentença: 
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Isto Posto, JULGA-SE PROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do artigo 269, I do 

CPC, confirmando-se a tutela antecipadamente concedida e CONDENA-SE o 

Município do Rio de Janeiro ao fornecimento dos cartões "Rio Card" escolar, 

enquanto estiverem frequentando o ensino fundamental e médio, em escola pública, 

ou particular com bolsa integral. (Sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer, 

de nº321384-26.2009.8.19.0001, Juízo da 1ª Vara da  Infância, da Juventude e do 

Idoso da Comarca da Capital/RJ, Juiz Sandro Pitthan Espíndola , em 19/07/2013) 

 

 

Como visto, o direito ao transporte gratuito das menores compreenderia não só a 

educação fundamental, como também o ensino médio, em escola pública ou em escola 

particular, desde que com bolsa integral. E como fundamento da sentença, o Juiz apontou que 

é dever dos entes públicos garantir o direito constitucional à educação, bem como os meios para 

seu acesso: 

 

 

[...] 
No mérito, através de uma interpretação sistemática dos dispositivos constitucionais 

e legais, que disciplinam os direitos da criança e do adolescente, depreende-se que o 

direito à gratuidade no transporte é uma das formas de acesso à educação, sendo 

assegurado aos alunos matriculados em escolas públicas. Ocorre, porém, que as 

autoras frequentavam (uma delas ainda frequenta) instituição de ensino particular de 

natureza filantrópica, com bolsa integral, diante da hipossuficiência do núcleo 

familiar. Assim, sendo a educação a base de uma sociedade mais justa e igualitária, 

com base em princípios constitucionais, insculpidos nos artigos 205, 206 e 227 da 

CF/88, imperiosa a manutenção da tutela concedida às fls. 41/42. (Grifo meu) 

(Sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer, de nº321384-26.2009.8.19.0001, 

Juízo da 1ª Vara da  Infância, da Juventude e do Idoso da Comarca da Capital/RJ, 

Juiz Sandro Pitthan Espíndola , em 19/07/2013) 

 

 

Em razão da urgência da medida, o Município fora condenado a uma obrigação de 

fazer, qual seja, a de cadastrar as autoras/apeladas no transporte escolar através do Rio Card, 

em sede de tutela antecipada. E como forma de garantir o cumprimento da decisão, o juízo se 

valeu do meio de execução indireta, a astreinte do art. 461 do CPC/73 (hoje art. 537 do CPC/15). 

Por ser o réu um ente público, e atentando aos parâmetros de fixação pautados na 

proporcionalidade e razoabilidade, o juiz fixou multa diária de R$100,00 (cem reais), pois assim 

entendeu ser suficiente para coagir moralmente o Município a cumprir a decisão. Ora, as 

crianças eram hipossuficientes e sem transporte público, o direito à educação estaria 

inviabilizado e acarretaria a evasão escolar das menores. 

Em 03/04/2009, a decisão que deferiu os efeitos antecipados da tutela fora publicada. 

Em 30/06/2009, aproximadamente dois meses após, o Município foi citado e intimado, 

conforme consta de fls. 59, no relatório da sentença. A sentença inclusive indica que o 

Município, em fls. 102-106, manifestou-se, apresentando o comprovante da entrega dos cartões 

às menores, o que corresponde no andamento processual à data de 19/10/2011, mas que segundo 
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o réu, a decisão da tutela antecipada fora cumprida em 10/12/2010. 

De qualquer forma, observa-se que o Município demorou mais de um ano para cumprir 

o que fora determinado, mesmo que a decisão estivesse sob a incidência de multa diária – 

medida utilizada como forma de pressão psicológica ao devedor. Como resultado, a astreinte 

atingiu o patamar de R$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais). As autoras, portanto, 

promoveram a execução da multa, para receberem os valores a elas devidos.  

Insatisfeito, o município opôs embargos à execução nº 0187982-96.2016.8.19.0001 , 

que seguiu apenso ao processo originário, no qual pleiteou a redução da multa, que foram 

julgados improcedentes. O juízo a quo, na sentença que julgou os embargos, atestou quanto à 

inércia do Município em cumprir o pronunciamento judicial e que, caso viesse a reduzir a multa, 

retiraria do instituto sua finalidade precípua, qual seja, a pressão psicológica do devedor, bem 

como quanto à inexistência de enriquecimento sem causa das credoras, nos exatos termos 

abaixo: 

 

 

[...] não se pode ignorar todo o tempo de descumprimento da ordem judicial 

observado durante a fase cognitiva da demanda, sob pena de tornar absolutamente 

ineficazes os provimentos jurisdicionais interlocutórios com conteúdo cominatório, 

de sorte que deve a parte que optou por descumprir o comando judicial arcar com 

o ônus econômico daí decorrente, desde a desobediência observada. Do contrário, 

estaríamos esvaziando totalmente a imperatividade que deve ostentar a decisão 

antecipatória com conteúdo obrigacional de fazer ou não fazer, vez que a parte 

constrangida ao seu cumprimento poderia, segundo seu juízo de conveniência, 

simplesmente desprezar o comando . […] 
Diante do exposto, descabe a pretendida redução do valor devido a título de multa, 

uma vez que tal multa, objeto de discussão no presente feito, decorreu do não 

cumprimento pela ré de sua obrigação, pelo que a multa cominatória fluiu 

normalmente, razão pela qual não há porque ser reduzida, não havendo também 

qualquer enriquecimento sem causa. (Sentença cível proferida em sede de 

embargos à execução nos autos de nº:(0187982-96.2016.8.19.0001, TJRJ, 

07/11/2018)  (Grifo meu). 
 

 

O Município, nos autos dos embargos à execução opostos em face das demandantes, 

apresentou recurso de apelação, que fora distribuída para a Segunda Câmara Cível do TJRJ e 

que teve como relator o Desembargador Alexandre Câmara. No bojo da apelação, o Município 

invocou o art. 461, §6º do CPC/73 (tendo em vista que à época da propositura da demanda, 

ainda vigia o antigo diploma processual). Apontou, portanto, que era pacífico o entendimento 

do STJ sobre a inexistência de coisa julgada da astreinte em questão e que poderia ser alterada 

a qualquer momento, indicando jurisprudência da Corte Superior.  

Em um segundo momento alegou a exorbitância do valor fixado. Ponderou que a multa 

deveria ter um valor coadjuvante e de forma alguma deveria ser superior ao bem jurídico 

principal a ser tutelado. Por isso, o valor de R$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) 
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acarretaria enriquecimento sem causa. Não obstante, justificou o atraso do cumprimento no fato 

de as representadas não estarem regularizadas no cadastramento do Rio Card à época.  

Argumentou ainda que nas obrigações de fazer, no caso, o oferecimento de transporte 

escolar gratuito, deveria ser fixado um valor razoável, usando-se como parâmetro o valor da 

tarifa municipal no ano de 2010, que equivalia a R$2,35 (dois reais e trinta e cinco centavos) e 

que ambas as crianças, incluindo ida e volta, gastariam diariamente o valor de R$9,40 (nove 

reais e quarenta centavos). Assim, tendo o ano letivo aproximadamente 300 (trezentos) dias, as 

autoras teriam tido o gasto de R$ 2.820,00 (dois mil oitocentos e vinte reais e vinte centavos), 

o que tornaria desproporcional uma multa de R$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais). Por 

fim, alegou, que por se tratar da máquina pública e toda a questão burocrática, nem sempre é 

possível cumprir as decisões judiciais no prazo fixado, sem que haja prejuízo para alguma das 

partes.  

  

 

3.3 O JULGAMENTO DA APELAÇÃO E OS FUNDAMENTOS QUE EMBASARAM O 

ACÓRDÃO: A IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA MULTA JÁ VENCIDA. 

 

 

O recurso de apelação de nº 0187982-96.2016.8.19.0001 fora julgado pela Segunda 

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, sob a relatoria do 

Desembargador Alexandre Freitas Câmara. De todo o posicionamento doutrinário do 

Desembargador e seus fundamentos do acórdão, que serão expostos nos próximos tópicos, não 

decorreria outra decisão senão a de manutenção dos valores da multa, conforme transcrição do 

trecho abaixo:  

 

 

Era, pois, absolutamente inaceitável – com todas as vênias merecidas pelos que 

defendem entendimento diverso – essa tendência a reduzir ex tunc a multa pelo atraso 

no cumprimento da prestação. Tal redução vai contra todos os valores do processo 

democrático e, além disso, não encontra qualquer base normativa. E exatamente 

por isso o CPC/2015 deixou claro, no texto do art. 537, § 1º, que o juiz poderá 

modificar o valor ou a periodicidade de multa vincenda. 
[…] 
Diante de todo o exposto, nega-se provimento ao recurso, majorando-se os 

honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor do proveito econômico pretendido, 

nos termos do art. 85, § 11, do CPC. (Apelação nº: 0187982-96.2016.8.19.0001, TJRJ, 

Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Alexandre Freitas Câmara, DJe: 30/05/2018). 

 

 

Como esperado, o Município recorreu ao STJ e através do AREsp 1582904/RJ, 
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autuado em 13/09/2019, obteve provimento parcial de seu recurso especial para redução da 

multa, o que coaduna com o entendimento firmado pelo tribunal superior, conforme trecho da 

decisão monocrática, de relatoria do Ministro Sérgio Kukina, em 27 de fevereiro de 2020: 

 

 
Nesse contexto, veja-se que o acórdão recorrido dissentiu da jurisprudência desta 

Corte, que entende ser possível a modificação do cabimento da multa cominatória, ou 

do seu valor, até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, 

quando irrisório ou exorbitante. ANTE O EXPOSTO, conheço do agravo para 

conhecer parcialmente do recurso especial, e na parte conhecida, dar-lhe provimento, 

nos termos da fundamentação acima. Por conseguinte, determino o retorno dos autos 

ao Tribunal de Origem para que prossiga no julgamento do feito, como entender de 

direito.  (Apelação nº: 0187982-96.2016.8.19.0001, TJRJ, Segunda Câmara Cível, 

Rel. Des. Alexandre Freitas Câmara, DJe: 30/05/2018). 

 

 

O processo fora remetido de volta do TJRJ para que possa ter o valor da astreinte 

modificado de acordo com o que entender o juízo. Agiu o Tribunal da Cidadania, mais uma 

vez, de acordo com o seu entendimento sobre a inexistência de coisa julgada da multa, restando 

somente a resistência por parte da corrente da qual faz parte Alexandre Câmara Freitas, e a 

incansável  argumentação pela aplicação da lei, conforme se verá através da análise dos 

fundamentos do acórdão selecionado e reformado pelo STJ.  

 

 

3.3.1 O fundamento da necessidade da efetividade da astreinte e a ausência de natureza 

indenizatória do instituto. 

 

 

Desde logo, o Desembargador delimitou a controvérsia sobre a possibilidade de se 

reduzir a multa já vencida com eficácia ex tunc. Em síntese, o jurista entende que a 

jurisprudência que se formou ao tempo do CPC/73, sobre a possibilidade de o juiz reduzir a 

astreinte retroativamente, contraria por completo o princípio da eficiência, preconizado pelo 

art. 8 do CPC/15: 

 

 

“Significa isto dizer, então, que o processo deve produzir um resultado prático que, 

tanto quanto possível, coincida com aquele resultado que se produziria se o direito 

tivesse sido espontaneamente atuado, e não se tivesse feito necessária a atuação dos 

órgãos jurisdicionais”. (Apelação nº: 0187982-96.2016.8.19.0001, TJRJ, Segunda 

Câmara Cível, Rel. Des. Alexandre Freitas Câmara, DJe: 30/05/2018). 
 

 

Outro ponto importante sobre a correlação da astreinte e a efetividade do processo é a 
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questão das obrigações de prestação infungíveis, que são aquelas que possuem caráter 

personalíssimo e, por isso, só podem ser cumpridas pelo próprio devedor, onde destaca 

Alexandre Câmara que: 

 

 
[...] 
Nesses casos, a utilização de meios coercitivos é a  única forma de se conseguir com 

que o processo dê ao titular do direito exatamente  aquilo que ele tem o direito de 

conseguir. (Apelação Cível nº: 0187982-96.2016.8.19.0001, TJRJ, Segunda Câmara 

Cível, Rel. Des. Alexandre Freitas Câmara, DJe: 30/05/2018). 

 

 

Ainda correlacionando a multa com o princípio da efetividade processual, aponta o 

julgador que a periodicidade com que a multa é fixada é essencial. Na grande parte dos casos, 

é fixada de acordo com os dias de atraso do cumprimento da obrigação, contudo, apresenta um 

exemplo, em que fica demonstrado que essa fixação periódica deve atender ao caso concreto: 

 

 

Pense-se, por exemplo, em decisão que determina a uma revista semanal que publique 

uma resposta a uma falsa denúncia ali divulgada. Em um caso assim, a multa deve ser 

fixada por semana de atraso, e não por dia. (Apelação nº: 0187982-96.2016.8.19.0001, 

TJRJ, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Alexandre Freitas Câmara, DJe: 

30/05/2018). 

 

 

Por fim, o autor aduz que sendo corolário do princípio da eficiência, a astreinte pode 

crescer até patamares infinitos, e nada tem a ver com o prejuízo experimentado pela parte. 

Alexandre Câmara enfatiza, então, a astreinte como um meio de coerção e de pressão, visando 

o cumprimento da obrigação pelo devedor. Sustenta, ainda, que a multa pode aumentar de valor 

de acordo o atraso no seu cumprimento, conforme trecho do julgado abaixo: 

 

 

O que se pretende é promover-se coerção sobre o espírito do devedor para que, 

constrangido, pressionado, sinta-se levado a cumprir o comando contido na decisão 

dentro do prazo. No caso de atraso, porém, a multa incidirá, e será tanto maior quanto 

mais tempo se atrasar o devedor, para que a pressão continue até se tornar 

insuportável e o devedor, vencido, cumpra a determinação judicial (Apelação nº: 

0187982-96.2016.8.19.0001, TJRJ, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Alexandre 

Freitas Câmara, DJe: 30/05/2018). 

 

 

Com o objetivo de pressionar psicologicamente o devedor, a multa deve ser fixada em 

patamares que permitam esse efeito, logo não pode ser “nem exageradamente alta, nem 

exageradamente baixa, levando-se em conta as circunstâncias do caso concreto” (Apelação nº: 

0187982-96.2016.8.19.0001, TJRJ, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Alexandre Freitas 

Câmara, DJe: 30/05/2018). 
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A título de exemplo, o julgador aponta a hipótese de uma multa diária de R$100,00 

(cem reais) a uma grande instituição financeira e de uma multa diária de  R$ 1.000.000,00 (um 

milhão de reais) por dia de atraso a um assalariado com renda mensal de cinco salários-

mínimos. Em ambos os casos, a multa não faria sentido. No primeiro caso, o valor fixado é 

ínfimo, quando comparado aos ganhos de uma grande empresa, e no segundo, o devedor 

assalariado jamais possuiria patrimônio para arcar com a dívida. Haveria, então, um limite para 

o valor da multa? Aduz o julgador que sim. Esse limite seria a capacidade de coagir 

psicologicamente o devedor, para que pague, caso o contrário, sofrerá os efeitos em seu “bolso”. 

Pode inclusive ultrapassar o valor da obrigação principal, mas, se o devedor tornar-se 

insolvente, já não será mais eficaz a sua incidência.  

É muito comum que se confunda a finalidade da astreinte com a de indenização. 

Contudo, o Desembargador é assertivo em dizer que ela não é fixada para indenizar o credor 

por nenhum prejuízo, mas é uma forma de pressão psicológica. Sendo assim, a multa é uma 

penalidade.   

 

 

 Aliás – e se pede perdão pela insistência nesse ponto – sequer é necessário que o 

credor tenha experimentado  algum prejuízo para que o devedor tenha de pagar a 

multa devida em razão de seu atraso.  (Apelação Cível nº: 0187982-

96.2016.8.19.0001, TJRJ, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Alexandre Freitas 

Câmara, DJe: 30/05/2018). 

 

 

Fortalecer a autoridade da decisão judicial e pressionar a realização da prestação 

descumprida é, para Alexandre Câmara, a função precípua da multa. É por isso que a mesma 

não teria natureza reparatória, tampouco relação com perdas e danos e cláusula penal4. Outro 

fator que mostra a total desvinculação entre a multa e a indenização, é que o juiz pode fixá-la 

de ofício, independentemente da apuração de eventual dano. 

 

 

A astreinte não tem função reparatória, não se destina a ressarcir o credor de prejuízos 

que tenha sofrido. Destina-se o instituto a fortalecer a autoridade da decisão judicial, 

pressionando o devedor a realizar a prestação devida em prazo que lhe tenha sido 

assinado.  (Apelação Cível nº: 0187982-96.2016.8.19.0001, TJRJ, Segunda Câmara 

Cível, Rel. Des. Alexandre Freitas Câmara, DJe: 30/05/2018). 

 

 

Dessa forma, em contrapartida ao que fora alegado pelo Município, o valor da multa 

 
4 É obrigação acessória em que se estipula pena ou multa destinada a evitar o inadimplemento da obrigação 

principal ou o retardamento de seu cumprimento. Nota-se que também é denominada pena convencional ou 

multa contratual. https://www.direitonet.com.br/dicionario/exibir/1603/Clausula-penal. Acesso em: 

04/08/2020 . 

https://www.direitonet.com.br/dicionario/exibir/1603/Clausula-penal
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não precisaria ter nenhuma relação com o eventual prejuízo das autoras, no caso, o desembolso 

anual de R$ 2.820,00 (dois mil oitocentos e vinte reais e vinte centavos), destinados ao 

transporte escolar daquelas. Não obstante, o valor atingido de R$55.000,00 (cinquenta e cinco 

mil reais) não extrapolou nenhum valor, visto que pode crescer até que haja o adimplemento da 

obrigação, dentro dos limites da razoabilidade e da proporcionalidade, obviamente. 

 

 

3.3.2 O fundamento da existência de coisa julgada e de direito adquirido.  

 

 

Aduz o Desembargador Alexandre Câmara que, “a astreinte tem seu valor sempre 

fixado rebus sic stantibus”(Apelação nº: 0187982-96.2016.8.19.0001, TJRJ, Segunda Câmara 

Cível, Rel. Des. Alexandre Freitas Câmara, DJe: 30/05/2018), o que significa dizer que só pode 

ser modificada se forem alteradas as razões que ensejaram a fixação. Insurge daí, portanto, a 

grande questão enfrentada pelos julgadores, e a atual controvérsia existente no âmbito judicial: 

pode a multa vencida ser modificada?  

Como já dito, para o Des. Relator Alexandre Câmara, não há quaisquer dúvidas quanto 

à resposta em sentido negativo, o que contrasta com o outro lado da “corrente”, incluindo o 

STJ. Para ele “jamais se pode admitir que o juiz perdoe o devedor de sua obrigação de pagar 

uma multa que legitimamente se venceu.” (Apelação nº: 0187982-96.2016.8.19.0001, TJRJ, 

Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Alexandre Freitas Câmara, DJe: 30/05/2018).  

Aponta, a título de ilustração, duas situações. Na primeira, o devedor atrasa o 

cumprimento, de modo que a multa alcança o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). O 

juiz, considerando o valor excessivo, diminui para R$100.000,00 (cem mil reais). Já na segunda 

situação, em razão do atraso, o devedor deveria pagar R$10.000,00 (dez mil). Por considerar 

insuficiente, o juiz, aplicando o efeito retroativo,  aumenta o valor da multa diária desde a sua 

incidência.  

Para ele, nenhuma das duas hipóteses foram acertadas pelo juízo.  Quanto à segunda, 

não há dúvidas, segundo o autor, de que  “o aumento do valor da multa só pode acontecer ex 

nunc, jamais ex tunc.” (Apelação nº: 0187982-96.2016.8.19.0001, TJRJ, Segunda Câmara 

Cível, Rel. Des. Alexandre Freitas Câmara, DJe: 30/05/2018). A divergência se encontraria, 

portanto, na primeira hipótese – a controvérsia sobre a redução da astreinte vencida com 

eficácia retroativa -, o que para Alexandre Câmara nada tem de controverso. Em sua opinião, 
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[…] o destinatário da multa é o credor da obrigação inadimplida. Pode-se, certamente, 

questionar o acerto dessa escolha do legislador. O que não se pode, porém, é negar 

ao credor da obrigação inadimplida a condição de credor também da multa que, 

eventualmente, venha a se tornar exigível.  (Apelação Cível nº: 0187982-

96.2016.8.19.0001, TJRJ, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Alexandre Freitas 

Câmara, DJe: 30/05/2018). (Grifo meu) 
 

 

Quanto aos argumentos sobre a multa “criar crédito para o demandante”, o julgador 

alude que o que motivou o surgimento do crédito não foi a fixação da multa, “mas um efeito  

do descumprimento da decisão judicial pelo demandado.” (Apelação nº: 0187982-

96.2016.8.19.0001, TJRJ, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Alexandre Freitas Câmara, DJe: 

30/05/2018). Apesar de não ser essa a finalidade da multa, a inércia do devedor em cumprir o 

que lhe cabe, no prazo determinado, resulta no surgimento desse direito ao credor: 

 

 

É sabido que a multa é criada com finalidade coercitiva. O fim de sua criação não é, 

realmente, criar um crédito para o demandante, mas pressionar psicologicamente o 

demandado para que este cumpra, no prazo fixado, a decisão judicial. No caso de não 

ser observado esse prazo, porém, incide a multa e, então, nasce o crédito do 

demandante. (Apelação Cível nº: 0187982-96.2016.8.19.0001, TJRJ, Segunda 

Câmara Cível, Rel. Des. Alexandre Freitas Câmara, DJe: 30/05/2018). (Grifo meu) 

 

 

O Desembargador afirma que a astreinte vencida é um direito adquirido. E que a partir 

do momento em que há o descumprimento da decisão judicial que impõe uma obrigação, nasce 

para o credor um direito de crédito. Logo, se a multa vence, se incorpora ao patrimônio do 

credor e se torna exigível em razão disso, trata-se de um direito adquirido. Quando diz que o 

direito adquirido à multa é um direito subjetivo ainda não exercido, significa que  

 

 

Ultrapassado o prazo para cumprimento da decisão judicial, incide a multa. A cada 

dia (ou a cada unidade do período fixado pelo juízo) vence uma nova verba, que se 

torna exigível. O demandante, então, a cada dia (ou outra unidade de tempo) se torna 

credor de um  certo valor de multa e esse seu direito de crédito é exigível conforme 

sua vontade. Nada há que force o demandante, credor da multa, a buscar receber logo 

(ou em certo prazo determinado, ressalvado, evidentemente, o prazo prescricional que 

aí incida) o valor da multa já vencida. Tem, pois, o credor direito adquirido a 

receber a multa que já venceu. E esse direito, por ser adquirido, não pode ser 

suprimido do  patrimônio do credor. (Apelação nº: 0187982-96.2016.8.19.0001, 

TJRJ, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Alexandre Freitas Câmara, DJe: 

30/05/2018). 

 

 

Ao citar trechos de constitucionalistas, o Desembargador embasa ainda mais seus 

argumentos no fato de que direitos adquiridos não podem ser suprimidos por Emenda 

Constitucional, E se das teses levantadas, pressupõe-se ser a astreinte vencida um direito 
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adquirido, uma sentença judicial não teria este poder, que nem mesmo as Emendas 

Constitucionais possuem. Avançando um pouco mais nesse ponto, relembra que as emendas 

constitucionais são decorrentes do Poder Constituinte, seja ele reformador, derivado ou 

instituído, e que a atuação do juiz, nesses casos, e o próprio exercício da jurisdição são fruto de 

um poder constituído. Sendo assim:  

 

 

Aceitar que o juiz tenha o poder de reduzir ex tunc o valor de uma multa que – 

legitimamente – já está vencida e, com isso, reduzir o quantum debeatur, diminuindo 

os contornos do direito do credor é dar ao Estado-juiz um poder de que nem o 

Constituinte Reformador dispõe. Seria, em outras palavras, considerar que o juiz 

pode, por decisão, fazer o que não se consegue nem por Emenda à Constituição. É, 

portanto, absolutamente inaceitável a redução retroativa do valor da astreinte já 

vencida. (Apelação nº: 0187982-96.2016.8.19.0001, TJRJ, Segunda Câmara Cível, 

Rel. Des. Alexandre Freitas Câmara, DJe: 30/05/2018). 

 

 

De todo o exposto, se visto sob a ótica de Alexandre Câmara e dos que seguem a 

mesma linha de raciocínio, o entendimento do STJ pela redução da multa com eficácia ex tunc, 

além de estar em total desconformidade com o que preconiza o art. 537,§1º do CPC/15, que 

atribui coisa julgada à astreinte, acaba por retirar do credor um direito adquirido, ora, 

constitucionalmente protegido, que é o seu direito de ter a obrigação cumprida e o de receber o 

crédito que se gerou em razão da inércia do devedor em cumprir um pronunciamento judicial. 

 

 

3.3.3 O fundamento da inexistência de enriquecimento sem causa e a equivocada 

“preocupação” da corrente majoritária. 

 

 

Alexandre Câmara, após expor uma jurisprudência do STJ e outra do TJRJ, em que 

ambas concediam eficácia retroativa à redução de astreinte já vencida, expôs a alegação dos 

magistrados sobre a existência de um enriquecimento sem causa do credor, quando a multa 

atinge altos patamares. E que dessa forma, muitos credores, propositadamente, quedam-se 

inertes, para que a multa cresça ainda mais. Isso tudo faria com que a obrigação principal se 

tornasse menos atraente que a própria astreinte: 

 

 

Em ambas as decisões, que são representativas de uma tendência jurisprudencial 

formada à luz do CPC anterior, há uma preocupação comum, manifestada pelos 

magistrados que as proferiram: o enriquecimento sem causa do credor com o valor 

exagerado da multa, a qual acaba se tornando mais atraente para o credor do 
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que a própria obrigação principal (o que levaria o credor, muitas vezes, a quedar-

se inerte, esperando por um cumprimento voluntário da decisão que jamais  chegará, 

na esperança de que a multa cresça e ele enriqueça). Pois é desta tendência 

jurisprudencial que se fará, aqui, análise crítica. (Apelação Cível nº: 0187982-

96.2016.8.19.0001, TJRJ, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Alexandre Freitas 

Câmara, DJe: 30/05/2018). (Grifo meu) 

 

 

Em contra-argumentação, o Desembargador chama atenção ao conceito do instituto do 

enriquecimento sem causa5, presente no art. 884 do CC, concluindo, portanto, que “só há 

enriquecimento sem causa quando alguém se locupleta sem justa causa.” (Apelação nº: 

0187982-96.2016.8.19.0001, TJRJ, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Alexandre Freitas 

Câmara, DJe: 30/05/2018).  Segundo ele, no caso em tela, trata-se de enriquecimento com 

causa, que é o descumprimento de decisão judicial  

 

 
Afinal, o enriquecimento do credor, aqui, é causado pela demora do devedor em 

efetivar o comando contido na sentença judicial. O enriquecimento, então, é 

consequência de uma previsão contida em um provimento judicial. Há, assim, um 

meio válido, um adequado título jurídico, que fundamenta o enriquecimento. 

Inadmissível, portanto, que se lhe considere ilícito. (Apelação nº: 0187982-

96.2016.8.19.0001, TJRJ, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Alexandre Freitas 

Câmara, DJe: 30/05/2018). 

 

 

Refuta, também, o argumento usado pela jurisprudência, acima exposto, de que a multa 

se tornaria mais atraente para o credor que a própria obrigação principal, apontando alguns 

julgados.  A multa incide sobre decisões executadas para o cumprimento de obrigações de fazer, 

não fazer e entregar coisa. Ao contrário das obrigações para pagar quantia, não dependem do 

requerimento do credor. O juiz, ex officio, pode determinar  a início da execução: 

 

 

Trata-se de execução per officium iudicis, em que incumbe ao juízo, em cumprimento 

ao comando contido na parte final do art. 2º do CPC, dar ao processo impulso oficial. 

Afinal, como sabido, a execução nesses casos é fase complementar do mesmo 

processo em que se proferiu a sentença exequenda. (Apelação nº: 0187982-

96.2016.8.19.0001, TJRJ, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Alexandre Freitas 

Câmara, DJe: 30/05/2018). 

 

 

Logo, a inércia do credor não significa que deseja enriquecer às custas do devedor, 

mas a inércia do  próprio órgão jurisdicional contribuiu para o crescimento da multa já que “não 

 
5 Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente 

auferido, feita a atualização dos valores monetários.Parágrafo único. Se o enriquecimento tiver por objeto coisa 

determinada, quem a recebeu é obrigado a restituí-la, e, se a coisa não mais subsistir, a restituição se fará pelo valor 

do bem na época em que foi exigido. (Código Civil de 2002).  



50 

 

buscou, na forma do disposto no § 1º  do art. 536 do CPC/20156, se valer dos meios (sub-

rogatórios e coercitivos)  necessários à obtenção da tutela jurisdicional específica, relativa à 

obrigação, ou um resultado prático equivalente (Apelação nº: 0187982-96.2016.8.19.0001, 

TJRJ, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Alexandre Freitas Câmara, DJe: 30/05/2018). 

Parafraseando, aduz que: 

 

 

Dito de outro modo: nos casos em que a multa cresce muito, e alcança valores 

aparentemente exagerados, o enriquecimento do credor é com causa, e não se lhe 

pode imputar qualquer responsabilidade por esse crescimento “exagerado”, já que a 

inércia em promover a execução do julgado não é dele, mas do órgão jurisdicional. 

(Apelação Cível nº: 0187982-96.2016.8.19.0001, TJRJ, Segunda Câmara Cível, Rel. 

Des. Alexandre Freitas Câmara, DJe: 30/05/2018). (Grifo meu) 

 

 

Para o Desembargador, o argumento do enriquecimento sem causa, utilizado inclusive 

pelo próprio STJ, que justificaria a redução da multa desde a sua incidência, não condiz com a 

realidade prevista no ordenamento jurídico, já que o próprio diploma processual traz a previsão 

do agir do juiz sem a necessidade de requerimento da parte. Tampouco uma a execução de 

decisão judicial que impõe multa pelo descumprimento de obrigação seria passível de ser 

considerada “sem causa”. 

No caso em tela, se admitidos como acertados os fundamentos do Desembargador, as 

autoras não pretendiam enriquecer às custas do Município, quando propuseram demanda 

visando a obtenção de transporte público escolar: elas estavam demandando um direito 

constitucionalmente assegurado, qual seja, o da educação. Se a multa atingira altos patamares 

em razão da mora da municipalidade e se não agiu de ofício o juízo a quo, não lhes assiste 

nenhuma espécie de culpa (em sentido amplo), se insurgiu para elas o direito ao crédito 

decorrente da multa. 

  

 

6    Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o 

juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo 

resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. 

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

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

podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial. (Código de Processo Civil de 2015) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O presente estudo se propôs a abordar o papel da multa coercitiva, sua finalidade e 

seus efeitos na tutela específica de direitos – aqueles que exigem do devedor uma atitude, seja 

positiva, seja negativa ou para entregar algo que não seja dinheiro. Não obstante, buscou trazer 

à análise a grande divergência que predomina no Poder Judiciário, quando o assunto é reduzir 

as multas impostas em razão do descumprimento de determinada decisão judicial com eficácia 

retroativa ou não. Em outras palavras, a dúvida que paira é: aplica-se a lei ou e jurisprudência? 

Ante às discussões, surgem muitas questões na comunidade acadêmica e entre os 

julgadores, na prática, discussões essas que, apesar de não terem respostas, merecem destaque 

e reflexão. Muitos aplicadores do direito não poupam esforços em seus argumentos para 

defender a aplicação da lei, demonstrando autonomia e resistência em suas ideologias, como 

apresentado neste trabalho. Em contrapartida, há os que se firmaram na jurisprudência, 

seguindo o entendimento dos tribunais superiores. 

A corrente que prestigia o posicionamento do STJ, ora, majoritária, atenta para a 

importância dos precedentes no sistema processual, já que o precedente7 pode ser entendido 

como a decisão judicial dentro dos casos concretos. Dessa forma, os casos julgados, ou seja, a 

jurisprudência consolidada deve ser respeitada. É por isso que grande parte dos tribunais e que 

o próprio STJ prefere a aplicação do entendimento que se firmou à luz do CPC/73 ao próprio 

texto literal do art. 537,§1º, que traz importante limitação à atuação do juiz na redução da multa.  

Por outro lado, muitos adeptos a essa corrente apontam que, ainda que optando pela 

aplicação da jurisprudência em detrimento da lei, a questão não é tão simples. Não basta 

simplesmente aplicar o entendimento. Deve ser analisado cada caso concreto e se a solução for, 

de fato, a redução da multa desde a sua incidência, o deve ser de forma bastante fundamentada 

e desde que demonstrado o que autorizou a mudança. O que não se pode negar é que, uma vez 

que a lei editada pelo CPC/15 é contrária à jurisprudência, mas é esta última que é aplicada, há 

constante violação da lei. Como consequência, a segurança jurídica8 do ordenamento vê seus 

pilares abalados.  

 
7 ARCA, Débora Gomes. A redução do valor das astreintes vencidas à luz do artigo 537, §1º do Código de 

Processo Civil de 2015. Revista do Curso de Especialização em Direito Processual Civil da EMERJ. N. 6. 

Rio de Janeiro, 2017. Disponível em: 

<http://www.emerj.tjrj.jus.br/paginas/rcursodeespecializacao_latosensu/direito_processual_civil/edicoes/n6_

2017/pdf/DeboraGomesArca.pdf>. Acesso em: 29 de junho de 2020. 

8 Idem. 

http://www.emerj.tjrj.jus.br/paginas/rcursodeespecializacao_latosensu/direito_processual_civil/edicoes/n6_2017/pdf/DeboraGomesArca.pdf
http://www.emerj.tjrj.jus.br/paginas/rcursodeespecializacao_latosensu/direito_processual_civil/edicoes/n6_2017/pdf/DeboraGomesArca.pdf
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Como no Brasil o descumprimento às ordens judiciais é praticamente uma cultura, essa 

atitude compromete o princípio da efetividade do processo. E dentre os poucos que posicionam-

se pela aplicação literal da lei, argumentam que a impossibilidade de redução de multa vencida 

contribuiu e muito para a efetividade da tutela judicial. Quando se descumpre escancaradamente 

a lei, também se está, ao mesmo tempo, reforçando a atitude daqueles que propositadamente 

permanecem inadimplentes, pois sabem que cedo ou tarde o valor imposto será reduzido. Como 

consequência, essa atitude acaba por enfraquecer ainda mais a jurisdição.9 

É sabido que o enriquecimento ilícito é o principal argumento utilizado pelos 

devedores e pela corrente majoritária. O que se vê e que vem sendo discutido entre a 

comunidade acadêmica é a crescente utilização desse instituto ligado ao princípio do “Duty 

mitigate the loss”.10 Esse princípio inverte os papéis, pois preceitua que a parte que estiver em 

vantagem tem a obrigação de usar os instrumentos de que dispõe para mitigar as perdas, caso o 

contrário o devedor poderá pleitear a redução do montante até a proporção em que o prejuízo 

pudesse ser amortizado pelo credor. No âmbito das astreintes, significa que quem deve evitar o 

aumento da multa é o credor, e não o devedor, cumprindo a decisão imposta. 

Os juristas que defendem a existência de coisa julgada da multa – o que significa a 

aplicação literal do art. 537,§º – apresentam diversas críticas ao posicionamento do STJ e da 

jurisprudência. A primeira delas é que é dever do Judiciário, através de suas decisões, transmitir 

para as grandes empresas e para os litigantes contumazes que permanecer no erro não lhes trarão 

benefícios11. Mas pelo contrário, a justiça sempre acaba por aliviar a situação desses devedores, 

o que estimula ainda mais o erro.  

A segunda crítica é a descredibilidade gerada ao Judiciário, que pode ser explicada da 

seguinte forma: se o juízo impõe multa para que o devedor cumpra sua decisão, mas a reduz 

depois, é como se fosse o “Judiciário contra si mesmo”.12 Não obstante, a redução retroativa da 

 
9  CARBONAR, Dante Olavo Frazon; NOGAROLI, Rafaella. Eficiência da multa cominatória do art. 

537,§1º do CPC 2015: impossibilidade de modificação da multa vencida. Migalhas. 5 de julho de 2017. 

Disponível em: < https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI261421,81042-

Eficiencia+da+multa+cominatoria+do+art+537+1+do+CPC+2015>. Acesso em: 30 de junho de 2020. 

10 ROCCO, Patrícia Macedo. A impossibilidade de modificação da multa no Novo Código de Processo Civil 

de 2015 e a vedação ao enriquecimento sem causa. Revista do Curso de Especialização em Direito 

Processual Civil da EMERJ. N. 6. Rio de Janeiro, 2017. Disponível em: 

<https://www.emerj.tjrj.jus.br/paginas/rcursodeespecializacao_latosensu/direito_processual_civil/edicoes/n6

_2017/pdf/PatriciaMacedoRocco.pdf>. Acesso em: 29 de junho de 2020.  

11 DOUGLAS, William; RESINENTI, Marcus Fábio Segurasse. As astreintes no sistema processual brasileiro 

como ferramenta de resgate da dignidade da Justiça e recuperação da credibilidade do Poder Judiciário 

Brasileiro. Flávio Citro (blog). 16 de fevereiro de 2012. Disponível em: 

<www.flaviocitro.com.br/v1/index.php/2012/02/16/as-astreintes-no-sistema-processual-brasileiro-como-

ferramenta-de-resgate-da-dignidade-da-justica-e-recuperacao-da-credibilidade-do-poder-judiciario-

brasileiro/>. Acesso em: 30 de junho de 2020. 

12 Idem “Cada vez que um tribunal reduz uma multa, a mensagem que passa é clara: “não nos levem tão a sério”. 
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multa é um desrespeito aos consumidores, que são de longe os mais atingidos com essas 

decisões. Além de sofrer o dano da mora, o consumidor ainda é lesado pela segunda vez, quando 

a multa é reduzida desde a incidência. Essa atitude não contribui com a formação de uma nova 

cultura, mas só reforça a desonestidade. 13 

Em contrapartida ao argumento do enriquecimento sem causa usado pelos devedores, 

a contracorrente reputa ser inaceitável tal ideia. Como pode uma determinação judicial que 

impõe multa pelo descumprimento e inércia do executado ser considerada como 

enriquecimento sem causa? Utilizam-se inclusive de termos como “esquizofrenia” 14dos 

Tribunais, pois estes consideram suas próprias decisões ilícitas. Pelo contrário, quem enriquece 

sem causa são os próprios devedores, que muitas vezes recebem orientações dos próprios 

patronos de que, ainda que o judiciário fixe multas altas, essas poderão ser reduzidas. Logo, é 

como se o instituto da multa fosse esvaziado em sua finalidade coercitiva, e que o Poder 

Judiciário ficasse cada vez mais em desprestígio perante a sociedade. 

Dadas as implicações trazidas pela divergência entre as correntes a respeito da eficácia 

retroativa da multa vencida, pode-se concluir unicamente que: de um lado, tribunais, inclusive 

o próprio STJ, adotam posição preferindo à aplicação do entendimento jurisprudencial, o que 

continuará a gerar a violação da lei; e por outro lado, os tribunais que, exercendo sua autonomia, 

resistem ao entendimento e consideram mais eficaz o disposto no novo diploma processual 

sobre o tema. Ainda que suas decisões venham a ser reformadas, persistem em dar voz aos seus 

argumentos. Retoma-se, portanto, à indagação inicial: Aplica-se a lei ou a jurisprudência?   

 
É o Judiciário contra si mesmo.” 

13 Idem, “não dá contribuição alguma à formação de uma nova cultura, de honestidade e probidade, ao contrário, 

reforça a cultura da malandragem.”  

14 Idem 
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