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RESUMO: 

Muito se discute sobre o papel do direito contratual (e das instituições jurídicas) enquanto 

garantidor de segurança e certeza para as relações entre agentes econômicos. No Brasil, 

o direito contratual é tido por parte da literatura como ineficiente e fraco na proteção das 

obrigações assumidas e posteriormente inadimplidas, gerando obstáculos ao 

desenvolvimento de negócios no País. Se, por um lado, a legislação brasileira prevê 

mecanismos para a proteção de tais obrigações, por outro, é essencial analisar o direito 

em ação para concluir se, na prática, as obrigações são ou não protegidas de maneira 

eficiente. Um dos mecanismos de efetivação dos contratos é justamente a tutela específica 

das obrigações de fazer, não fazer e dar/entregar coisa. Enquanto em países de common 

law inexiste direito subjetivo a este tipo de tutela, acredita-se que em países de civil law 

este seja o meio primordial de execução de uma obrigação inadimplida. O principal 

objetivo deste trabalho é mapear a posição do Superior Tribunal de Justiça (“STJ”) com 

relação à tutela específica das obrigações contratuais e os meios coercitivos utilizados 

para efetivar o cumprimento dessas obrigações. Através desse mapeamento, verificar-se-

á em que medida o direito brasileiro em ação corresponde ao direito nos livros, dialogando 

com a doutrina que critica a substância dos julgamentos proferidos pelo Judiciário em 

matéria contratual. Em linhas gerais, a jurisprudência do STJ parece seguir o direito nos 

livros, e não adota com facilidade a conversão em perdas e danos. Por outro lado, existe 

certa tensão dentro do Tribunal acerca da possibilidade de limitação de astreintes, o que 

pode gerar insegurança jurídica. Por fim, com as inovações trazidas pelo Novo Código de 

Processo Civil (“Novo CPC”), o Tribunal tem chancelado a aplicação de meios 

coercitivos atípicos mais severos, cujas consequências só poderão ser observadas no 

médio e longo prazo. 

PALAVRAS-CHAVE: 

Direito dos Contratos e Desenvolvimento Econômico; Tutela Específica das Obrigações; 

Astreintes; Conversão em Perdas e Danos; Superior Tribunal de Justiça. 

  



 

ABSTRACT: 

There is much debate on the role of contractual law (and legal institutions, in general) to 

promote safety and certainty for the relations of economic agents. In Brazil, part of the 

doctrine regards the contractual law as inefficient and weak when called to remedy the 

breach of contractual commitments, thus creating obstacles to the development of 

businesses in the country. If, on the one hand, Brazilian law “in books” seems to protect 

against such breaches, on the other hand it is essential to analyze how law works “in 

action” to conclude whether, in fact, the commitments are or are not efficiently protected. 

One of the mechanisms used to enforce breached agreements is precisely the specific 

performance of contractual obligations. While in common law countries there seems to 

be no subjective right to this kind of performance, it is the general belief that in civil law 

countries specific performance is the preferred mean to enforce breached obligations. The 

main purpose of this work is to map the position of Brazilian Superior Court of Justice 

(“STJ”) regarding the specific performance of contractual obligations and the coercive 

means applied to enforce such obligations. Through this map, this work tries to verify to 

which extent Brazilian law “in action” corresponds to Brazilian law “in books”, joining 

the debate proposed by part of the doctrine that criticizes the substance of what is being 

judged by Brazilian Tribunals in contractual matters. In general lines, STJ’s case law 

seems to follow the law in books, and does not easily allow for the breach of obligations 

and their conversion into damages. On the other hand, there is a certain tension among 

members of the Tribunal regarding the possibilities of limitation of the so called 

astreintes, which can lead to judicial uncertainty. At last, with the innovations provided 

by the recently enacted New Civil Procedural Code (“Novo CPC”) the Tribunal has been 

authorizing the application of more severe atypical coercive means, which consequences 

can only be observed in the medium and long run. 

PALAVRAS-CHAVE: 

Contractual Law and Economic Development; Specific Performance; Astreintes; 

Conversion into Damages; Brazilian Superior Court of Justice. 
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1.! INTRODUÇÃO 

1.1.! DIREITO DOS CONTRATOS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

A análise do impacto do direito sobre a economia remonta a Max Weber e outros 

teóricos sociais clássicos, no século XIX, os quais foram os primeiros a tentar entender e 

explicar as razões para o surgimento do sistema capitalista industrial na Europa continental 

(TRUBEK, 1972, p. 721-722)1. Weber, em sua obra, defendia que o surgimento do capitalismo 

estaria vinculado à ideia de um “império do direito”2 e à segurança jurídica conferida pela 

presença de um direito racional-formal.3 

Segundo David Trubek (1972, p. 740), em obra que disseca de forma concisa o 

pensamento do sociólogo alemão, Weber entendia que para o desenvolvimento capitalista seria 

extremamente importante um alto grau de relativa estabilidade e previsibilidade4, o qual 

somente poderia ser provido por um direito moderno e racional (logicamente formal). 

Com inspiração weberiana, décadas depois a denominada ‘teoria da modernização’5 

passou a propor reformas a países em desenvolvimento com o propósito de levar a eles um 

padrão de direito que garantisse segurança jurídica e estimulasse a atração de novos 

investimentos estrangeiros.   

                                                
1 Uma boa retrospectiva dos pensamentos sobre a relação entre direito desenvolvimento é desenvolvida por Davis 
e Trebilcock (2009, p. 217-268) e por Davis e Prado (2014), no qual trazem os momentos históricos pelos quais 
passou a discussão até o momento atual.  
2 Tradução da expressão inglesa “rule of law”. 
3 Segundo Trubek (1972, p. 724), Weber se interessava pelas dimensões de racionalidade e formalidade do 
ordenamento jurídico. A dimensão da formalidade estaria ligada à utilização de critérios de decisão intrínsecos ao 
ordenamento, ou seja, preservando a autonomia do sistema do direito. Já a dimensão da racionalidade estaria ligada 
à adoção dos mesmos critérios de decisão para casos similares, ou seja, garantindo a generalidade e universalidade 
das regras. Segundo Weber, o direito europeu possuiria esta racionalidade formal e lógica (sendo que a lógica 
estaria ligada à construção das regras e decisão dos casos por meio de um sistema dedutivo, a partir de regras 
anteriormente estabelecidas).  
4 “Weber asserted that capitalism required a highly calculable normative order. His survey of types of law indicated 
that only modern, rational law, or logically formal rationality, could provide the necessary calculability. Legalism 
supported the development of capitalism by providing a stable and predictable atmosphere; capitalism encouraged 
legalism because the bourgeoisie were aware of their own need for this type of governmental structure”. 
(TRUBEK, 1972, p. 740)  
5 Denomina-se teoria da modernização o conjunto de trabalhos doutrinários, capitaneados pelo cientista político 
Talcott Parsons, que defendiam que o subdesenvolvimento de uma determinada sociedade seria causado pelo 
tradicionalismo e obsoletismo de suas estruturas econômicas, politicas, sociais e culturais, e que o progresso destas 
dependia de um processo de evolução para a modernidade como aquele experimentado pelos países desenvolvidos. 
Contudo, “enquanto o ímpeto de modernização nos países agora desenvolvidos resultara de mudanças endógenas, 
a transformação das nações em desenvolvimento resultaria principalmente de estímulos exógenos. Ou seja, a 
modernização do Terceiro Mundo seria realizada pela difusão do capital, das instituições e dos valores do Primeiro 
Mundo”. (DAVIS; TREBILCOCK, 2009, p. 222) 
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Para além de uma interpretação questionável da teoria weberiana6, a teoria ‘parsoniana’ 

da modernização – de maneira top-down e de fora para dentro – defendia a imposição de 

conceitos e leis estrangeiras no ordenamento jurídico vigente, como solução para modernização 

do direito autóctone. Pela teoria da modernização: 

O desenvolvimento seguiria um esquema em etapas, supostamente capaz de ser 
replicado em qualquer lugar do mundo. Segundo esta visão do desenvolvimento, 
seria possível pensar numa fórmula geral capaz de promover o desenvolvimento 
de todos os países e, por isso mesmo, torna-se fundamental reproduzir por todo 
o mundo modelos de Direito padronizados à imagem do Direito ocidental. 
(RODRIGUEZ, 2011, p. 36) 

Com o movimento de descolonização nas décadas de 1950 e 1960, diversos países 

europeus, inspirados pela teoria de modernização, lançaram mão de programas para promover 

o desenvolvimento econômico e político de países subdesenvolvidos (TAMANAHA, 2011, p. 

209-219; DAVIS, TREBILCOCK, 2009, p. 221-222). No entanto, com o insucesso destas 

iniciativas em promover o desenvolvimento deste grupo de países, os trabalhos acadêmicos 

sobre o tema, bem como os respectivos investimentos, começaram a escassear. 

Passado este arrocho inicial, o movimento chegou a ressurgir com força nas décadas de 

oitenta e noventa7, sendo investidos bilhões de dólares em países latino-americanos, da África 

subsaariana, Europa central e oriental e Ásia8. Todavia, similarmente à reflexão pós onda da 

teoria da modernização, parece que nenhum resultado concretamente positivo tenha sido 

atingido. 

Como se provou mais tarde, tais iniciativas foram retumbantemente fracassadas, em 

decorrência da dificuldade de assimilação de conceitos estrangeiros, de uma perspectiva 

etnocêntrica em face de peculiaridades locais, das estruturas informais que cumpriam papeis 

similares a instituições formais em alguns destes países, da captura por interesses políticos ou 

econômicos poderosos, entre outros fatores. 9 Conforme bem resumido por Brian Tamanaha 

(2011, p. 219): 

                                                
6 O que José Rodrigo Rodriguez denominaria uma “vulgata weberiana empobrecida”, pela transformação 
automática de um padrão de direito europeu em condição necessária e suficiente para o desenvolvimento do 
capitalismo em países periféricos. Segundo o autor, Weber jamais teria proposto esta relação de causalidade, senão 
de “afinidade eletiva entre dois fenômenos”, quais sejam, entre um direito racional formal e o sistema capitalista. 
(2011, p. 32- 36). No mesmo sentido cf. Kevin Davis e Mariana Mota Prado (2014, p. 7). 
7 Segundo Tamanaha (2011, p. 217-219), ainda que sob a etiqueta de “programas de boa governança “e “império 
do direito e desenvolvimento”, tais iniciativas parecem ter tido o mesmo insucesso das anteriores. 
8 Cf. Davis e Trebilcok (2009, p. 219). 
9 Há vários motivos que explicam tais resultados insatisfatórios de diversos esforços de ajuda estrangeira. Um 
deles consiste nos transplantes institucionais dedicados à promoção de uma mudança legal/regulatória, e os efeitos 
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As qualidades, o caráter, os efeitos e as consequências do direito são completa e 
inescapavelmente influenciados pela sociedade circundante. Visto que cada 
contexto jurídico presente em cada sociedade envolve uma reunião única de forças 
e fatores, pode não haver nenhuma fórmula padrão para a regulação; uma lei que 
seja boa em um lugar pode apresentar efeitos ruins ou ser disfuncional em outro; 
consequências inesperadas podem vir a ocorrer.  

Passado um século do trabalho de Weber, coube à chamada Nova Economia 

Institucional aportar o ferramental da economia à discussão do império do direito racional-

formal, incorporando a ela a teoria dos custos de transação10.  

Assentados na ideia de que qualquer transação no mercado envolve custos, seja ex ante 

(tais como encontrar contratantes, redigir contratos, etc. ), seja ex post11 (tais como lidar com 

os litígios e discussões durante a execução contratual, buscar no Judiciário a resolução de 

disputas, entre outros), os economistas defendiam a tese de que a criação de um ambiente 

institucional que assegurasse a boa execução dos compromissos assumidos possibilitaria a 

redução de tais custos, gerando maior eficiência ao sistema (NORTH, 1990, p. 57-58). 

De acordo com os economistas institucionalistas, o direito dos contratos seria um dos 

pilares essenciais para o desenvolvimento econômico das sociedades. Douglass North (1990, 

p. 54), um dos mais célebres do grupo, chegou a afirmar que a maior fonte de estagnação e 

subdesenvolvimento contemporâneo de determinadas sociedades seria justamente a sua 

dificuldade em promover a execução dos contratos de maneira eficaz e com baixos custos12. 

                                                
imprevisíveis e incalculáveis que tal transplantes podem gerar, já que tais operações não podem ser meras 
transposições de uma norma jurídica de um país ao outro. Como anota Jean-Louis Halperin (2011, p. 72) “elas 
geram efeitos complexos em dois níveis: ao criar novas regras através da interpretação e coordenação de diferentes 
normas (algumas de origem estrangeira, outra de “produção” endógena), os juízes e legisladores do país 
“importador” (às vezes completamente) transformam  material jurídico que veio do exterior; e de maneira paralela 
(a qual não pode ser rejeitada, ainda que sob uma perspectiva positivista) os transplantes legais são reconstruídos 
pelos cientistas sociais (comumente por uma perspectiva nacional, por exemplo o ‘common law’ entendido através 
dos famosos estudos de Holmes) para criar novos artefatos que “naturalizam” (ou nacionalizam) os aportes 
estrangeiros.” No mesmo sentido Davis e Prado (2014, p. 9-10) 
10 A Nova Economia Institucional é uma corrente econômica que se surgiu com o trabalho “The Nature of the 
Firm” (1937) de Ronald Coase, que proporia que a realização de contratações no mercado – em oposição à 
realização de uma transação dentro de uma empresa – envolveria custos, tais como a busca por fornecedores, 
negociações, risco de inadimplemento ou falta de conformidade, entre outros custos ex ante ou ex post. Segundo 
o autor, a existência destes custos, posteriormente denominados “custos de transação”, explicaria o surgimento de 
estruturas hierárquicas como as empresas: seriam uma busca dos agentes econômicos por maior eficiência, quando 
os custos de controle fossem inferiores aos custos de transação. 
11 Com efeitos, segundo Gilian Hadfield (2004, p. 1): “uma das contribuições fundamentais da teoria dos custos 
de transação e da nova economia institucional foi focar em abrir a ‘caixa preta’ da execução contratual, trazendo 
atenção às instituições necessárias para atingir a execução contratual eficaz e com baixo custo”. 
12 Segundo o autor, não havendo maneira de executar os contratos e havendo elevados “custos de mensuração”, 
nestes países os ganhos adquiridos com o descumprimento e traição da palavra empenhada acabariam excedendo 
os ganhos advindos de um comportamento cooperativo. A expressão “custos de mensuração” envolve um tipo 
específico de custos de transação quais sejam, os custos incorridos pelos agentes para calcular e medir o 
desempenho de seus contratos, as chances de lacunas e inadimplementos, etc. Os custos seriam elevados em 
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No mesmo sentido, outros autores apontaram a importância da redução de custos de 

transação através da criação de um direito contratual eficaz, enquanto item essencial ao 

desenvolvimento, inovação empreendedora e enriquecimento de um determinado país 

(COOTER, 2005, p. 373-374) 13. 

Por essa ótica, um dos principais problemas dos países em desenvolvimento residiria 

justamente na dificuldade em oferecer um ambiente de contratação eficiente, com baixos custos 

de transação. Para além de problemas em suas leis, a incerteza quanto à possibilidade de 

execução de um contrato inadimplido e a imprevisibilidade quanto ao comportamento do 

Judiciário e dos agentes governamentais reduziriam a segurança jurídica e levariam ao aumento, 

ou mesmo à impossibilidade de mensuração, dos riscos e custos transacionais.14  

Como consequência, tais países estariam fadados ao desenvolvimento de tecnologias 

que empregam baixo capital fixo e que não envolvem contratos de longo prazo15, mantendo o 

comércio em uma esfera local e as organizações insuficientemente especializadas (COOTER, 

2005, p. 385)16, e limitando os contratos àqueles apoiados por relações familiares ou de 

confiança (HADFIELD, 2004, p. 10).  

Da experiência vivida, ao menos uma lição deve ser aprendida: para além de um bom 

direito nos livros, é essencial que instituições – jurídicas e não jurídicas – eficazes estejam 

                                                
decorrência da incerteza sobre a possibilidade de execução de um contrato não cumprido. Neste mesmo sentido 
cf. Robert Cooter (2005, p. 385-387). 
13 “Good legal institutions provide a framework of competition for making wealth that enriches the nation. 
Conversely, an economy fails when rivalry among people directs them to take wealth from others. When some 
people take wealth from others by legal or illegal means, potential victims try to protect themselves. Offensive and 
defensive tactics divert efforts away from production. Defective legal institutions provide opportunities for taking 
wealth from others and impoverish the nation.” Ao discutir inovação e os tipos de sistema jurídico que 
potencializariam o desenvolvimento, o autor explica que “assegurar direitos de propriedade e dos contratos, assim 
como um direito dos negócios eficaz (especialmente as leis que regulam o mercado financeiro), cria condições 
através das quais a competição naturalmente produz inovação empreendedora e através das quais nações 
enriquecem. Atualmente, o maior obstáculo ao crescimento econômico sustentado em países pobres é a presença 
de um direito civil ineficaz”.  
14 “É a estrutura institucional que irá determinar os riscos ao vendedor de que o contrato será cumprido ou que o 
vendedor será indenizado em caso de inadimplemento” (NORTH, 1990, p. 59) 
15 North prossegue afirmando que em países de Terceiro Mundo com tais problemas, as empresas tenderão a ter 
horizontes de curto prazo, baixo capital fixo, bem como tenderão a ter uma escala menor. Assim “os negócios mais 
lucrativos estarão no comércio, atividades redistributivas ou no mercado negro. Empresas grandes com capital fixo 
substancial somente existirão sob o guarda-chuvas de proteção governamental com subsídios, proteções tarifarias, 
e recompensas à classe politica – uma mistura dificilmente conducente a eficiência produtiva” (NORTH, p. 64-
67).  
16 Segundo o autor “Better contract law would enable the factory owner to specialize in the activities that he does 
best and contract out the remaining activities. An enforceable contract can lower the cost of monitoring, which 
facilitates dispersed production, wider markets, and larger organizations.” 
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presentes para que haja uma efetivação17 adequada das obrigações assumidas a um baixo 

custo.18  

É vasta a literatura19 acerca da importância de sanções reputacionais, de relações de 

confiança em contratações repetidas entre mesmos atores econômicos, fatores culturais e 

estruturas sociais20, entre outros mecanismos informais21, como substitutos funcionais mais ou 

menos eficientes do que o direito e/ou do que o Judiciário para tutelar os compromissos 

assumidos. 

De fato, mesmo no Brasil, diversos contratos sequer chegam ao Judiciário e são 

tutelados adequadamente por um ou mais destes mecanismos. Contudo, a partir do momento 

em que as partes levam o seu conflito ao Judiciário, deve-se assegurar que estas instituições 

desempenhem o seu papel de garantir o adimplemento contratual. 22 

                                                
17 O termo “efetivação” será utilizado nesta dissertação como tradução da palavra em língua inglesa 
“enforcement”, que significa o ato de obrigar alguém a observar ou obedecer determinada lei, norma ou obrigação 
assumida. Para o presente trabalho, o termo “efetivação” será utilizado para descrever o ato de obrigar as partes a 
observarem e cumprirem as obrigações assumidas contratualmente. 
18 Conforme anota Katharina Pistor et al. (2000, p. 15), em trabalho direcionado à governança corporativa e 
mercado financeiro, a ausência de um mercado financeiro desenvolvido em países em desenvolvimentos não pode 
ser resolvida por grandes melhorias no ordenamento jurídico, que já é bastante satisfatório até para padrões de 
países desenvolvidos. Segundo a autora “uma barreira importante ao desenvolvimento de um mercado financeiro 
é a ausência de instituições legais eficazes, ou o que chamamos de ‘legalidade’. Nossas analises regressivas 
demonstram que a ‘legalidade’ possui no geral um poder explanatório sobre o nível de desenvolvimento do 
mercado de credito e de ações muito maior do que a qualidade do direito nos livros”. 
19 Gilian Hadfield (2004, p. 7-11) faz um bom resumo de potenciais mecanismo para a efetivação de contratos, 
citando algumas obras sobre o tema. 
20 Neste ponto, vale apena a leitura do trabalho de Mark Granovetter (1985), e sua teoria da “social embeddedness”, 
ou incrustação social, sobre o papel de relações interpessoais e redes de relacionamento em gerar confiança e 
desencorajar deslealdades entre contratantes. Segundo o autor, as relações sociais, mais do que arranjos 
institucionais ou uma moralidade generalizada, seriam responsáveis por tais efeitos. 
21 Segundo Brian Tamanaha (2011, p. 230) “há ilimitadas variações possíveis em arranjos legais informais e 
formais que possam satisfazer as necessidades econômicas. As funções que o direito prevê ao desenvolvimento 
capitalista – especialmente a segurança e a certeza – talvez possam ser desempenhadas por outros mecanismos 
formais ou informais, em determinados contextos sociais”. 
22 O próprio Mark Granovetter (1985, p. 491) admite a importância do direito ao afirmar que as relações sociais, 
embora frequentemente condição necessária para confiança e comportamento confiável “não são suficientes para 
garantir esta confiança e podem mesmo provocar meios e situações para desonestidade e conflito em uma escala 
ainda maior do que se não estivessem presentes”. Conforme aponta David Trubek (1972, p. 743) “It is not enough 
for the capitalist to have a general idea that someone else will more likely than not deliver more or less the 
performance agreed upon on or about the time stipulated. He must know exactly what and when, and he must be 
highly certain that the precise performance will be forthcoming. He wants to be able to predict with certainty that 
the other units will perform. But given the potential conflict between their self-interests and their obligations, he 
also wants to predict with certainty that coercion will be applied to the recalcitrant. The predictability of 
performance is intimately linked to the certainty that coercive instruments can be invoked in the event of 
nonperformance. […] A system of government through rules seems inherently more predictable than any other 
method for structuring coercion.” No mesmo sentido Katharina Pistor et al. (2000, p. 10), para quem “voluntary 
compliance requires a credible threat that defection will be sanctioned. Effective law enforcement by the state may 
not be the exclusive, but is certainly an important element in making this threat viable”. 
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Neste sentido, o presente trabalho busca entender como, ausentes ou superados outros 

mecanismos de controle do adimplemento contratual, o direito em ação, através do poder 

Judiciário, tutela as pretensões das partes em obter o cumprimento específico das obrigações 

contratuais assumidas.  

1.2.! O CASO BRASILEIRO: O JUDICIÁRIO E A ECONOMIA 

Também no caso brasileiro, para além da reforma das leis e códigos, um dos maiores 

debates que se estabeleceu é quanto à eficiência e qualidade da efetivação das obrigações 

contratuais pelo nosso poder Judiciário23. Os questionamentos caminham, em linhas gerais, em 

duas vertentes: (i) a morosidade dos processos e a ineficiência estrutural dos tribunais no País, 

e (ii) o modo como o Judiciário interpreta o direito contratual e o conteúdo dos contratos 

celebrados, e como garante o cumprimento de obrigações inadimplidas. 

O presente trabalho visa dialogar especificamente com a segunda vertente. Nesta seara, 

são diversos os autores que atacam a substância das decisões judiciais sobre contratos no Brasil, 

alegando que o Judiciário protegeria as partes mais frágeis das relações contratuais24, gerando 

insegurança jurídica e um aumento no custo de transação, e reduzindo o volume de contratações 

e negócios. 

Tal discussão já remonta há, pelo menos, quinze anos, com uma indagação de Armando 

Castelar Pinheiro (2003) sobre as razões do alto spread bancário no Brasil. O autor enumerou 

diversas supostas falhas do Judiciário brasileiro e sugeriu, ainda que timidamente, que poderia 

haver um certo viés de proteção aos devedores. 

Contudo, o trabalho que ganhou maior notoriedade esposando esta crítica – e também o 

maior número de ataques – foi aquele realizado pelos economistas Pérsio Arida, Edmar Bacha 

e André Lara Resende (2005). 

Jogando em segundo plano considerações quanto à duração e morosidade processual, 

os economistas defenderam a hipótese que o problema do Judiciário estaria no conteúdo das 

                                                
23 Kenneth Dam (2006, p. 1-3, 13-15) em diversos momentos de seu trabalho, trata especificamente do caso 
brasileiro, coletando diversas críticas a análises feitas sobre a falta de confiança no Judiciário brasileiro, sua baixa 
eficácia, sua morosidade, desrespeito a precedentes e decisões conflitantes. 
24 Segundo Alexandre Freitas Câmara (2014, p. 15), no Brasil existiria uma superproteção dos devedores, os quais, 
não raras vezes seriam tratados como coitados, fazendo com que a execução não se desenvolva de maneira 
adequada e não cumpra o seu objetivo de satisfazer o crédito exequendo.  
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decisões: os magistrados supostamente apresentariam um viés anti-credor, e beneficiariam as 

partes mais frágeis em um litígio como forma de justiça social e redistribuição de renda.  

Seria um Judiciário, portanto, parcial e que produziria o que eles chamaram de 

“insegurança jurisdicional”25. Como consequência, a existência de um mercado de créditos e 

empréstimos de longo-prazo acabaria sendo minada, e as taxas de juros para empréstimos de 

curto prazo no Brasil se tornariam extremamente elevadas. 

Segundo os autores, esta situação teria se agravado após a Constituição Federal de 1988, 

pela introdução do princípio da função social dos contratos e a subordinação da propriedade 

privada a ele, gerando uma incapacidade de mensuração e precificação dos riscos e de retomada 

das garantias empenhadas.26 

Menos de um ano após a publicação de tal artigo, a primeira crítica adveio de juristas: 

Diego Werneck Arguelhes, Joaquim Falcão e Luís Fernando Schuartz (2006) criticaram a falta 

de tecnicismo jurídico e confusão conceitual na discussão proposta por Pérsio Arida et al. 

(2005). Em resumo, os autores contestaram o conceito de “incerteza jurisdicional”, 

qualificando-a como excludente e, ao mesmo tempo, utilizado de forma polissêmica para 

qualificar fenômenos completamente diferentes. 

Isto porque os conceitos de “incerteza” e “imparcialidade” seriam totalmente distintos 

e, por vezes, incompatíveis: um Judiciário parcial, com um viés, poderia ser um Judiciário 

previsível, justamente por saber-se de antemão que suas decisões protegeriam um determinado 

lado.27  

                                                
25 “It is an uncertainty of a diffuse character that permeates the decisions of the executive, legislative, and judiciary 
and manifests itself predominantly as an anti-saver and anti-creditor bias. The bias is not against the act of saving 
but against the financial deployment of savings, the attempt to an inter-temporal transfer of resources through 
financial instruments that are, in the last analysis, credit instruments. The bias is transparent in the negative social 
connotation of figures associated to the moneylender […] The debtor is viewed on a socially positive form, as an 
entity that generates jobs and wea1th or appeals to the bank to cope with adverse life conditions. This bias may be 
observed more or less everywhere, but it is particularly acute in Brazil, probably because of the deep social 
differences and the high levels of income concentration in the country. Cultural and historical factors could also 
have facilitated the dissemination of this anti-creditor bias” (ARIDA et al., 2005, p. 270). 
26 “Savers cannot be expected to be receptive to holding long-term financial contracts if it is impossible to price in 
the uncertainty affecting their purchasing value. Jurisdictional uncertainty reduces the overall availability of credit. 
Secured debt contracts are not sufficient to stimulate credit supply because the judicial system renders the right of 
creditors to repossess the collateral difficult to exercise. The quality of enforcement of guarantees is poor because 
both the law and the jurisprudence are biased toward the debtor. Even if the creditor has sufficient knowledge of 
the debtor and feels comfortable to lend to him for a long period, jurisdictional uncertainty will make his credit 
illiquid.” (ARIDA et al., 2005, p. 274). 
27“É importante não perder de vista que parcialidade e imprevisibilidade podem estar associadas a fatores distintos 
e independentes. Uma decisão imprevisível não é necessariamente parcial, e uma decisão parcial não é 
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Pouco tempo depois, em crítica à falta de suporte empírico e falha metodológica dos 

trabalhos anteriores (como, por exemplo, a utilização exclusiva de pesquisas de opinião com 

magistrados e empresários, sem outros métodos empíricos mais robustos), o economista Ivan 

Ribeiro (2007) testou decisões judiciais de segunda instância de tribunais de justiça de dezesseis 

estados brasileiros, buscando estudar os efeitos da desigualdade social sobre a imparcialidade 

dos juízes e possíveis vieses em suas decisões (medindo qual o percentual de decisões que 

favoreceria cada tipo de parte). 

Em sentido diametralmente oposto a Pérsio Arida et al. (2005), o trabalho de Ivan 

Ribeiro (2007) sugeriu que, ao invés de um espírito de “Robin Hood” anti credores, na realidade 

o Judiciário possuiria um viés “King John”, ou seja, favorável aos mais poderosos. Em resumo, 

o trabalho apontou que (i) o Judiciário favoreceria as partes mais poderosas do litígio, (ii) partes 

com poder local/regional possuiriam mais chances de sucesso do que empresas estrangeiras, ou 

mesmo empresas brasileiras com abrangência nacional, em um efeito denominado “subversão 

paroquial da justiça”, e (iii) nos estados brasileiros com maior desigualdade social existiria 

maior probabilidade de uma cláusula contratual discutida não ser mantida no Judiciário. Por 

fim, o autor também defendeu a importância da imparcialidade28. 

Após quase oito anos, coube a Luciana Yeung e Paulo Furquim de Azevedo (2015) 

ressuscitar o debate, realizando análise empírica sobre recursos especiais no STJ para testar se 

haveria um viés do Judiciário em favor dos devedores e qual seria o volume de decisões dos 

tribunais reformadas pelo STJ.29  

                                                
necessariamente imprevisível - ao contrário, por vezes a parcialidade é o caso limite da previsibilidade [...]A 
própria ideia de um ‘viés anticredor’ implica algum grau de previsibilidade quanto à parcialidade da decisão, 
expressa na tendência - identificável previamente - de o magistrado favorecer uma das partes” (ARGUELHES et 
al., 2006, p. 88-89). 
28“However, it is not enough to have contracts in favor of powerful parties outside the community enforced, but it 
is also necessary to assure to everyone who decides to engage in a contract that this contract will be respected. The 
Parochial Subversion of Justice acts over the two sides of the market transactions. It lowers the offer of credit, 
goods and investments by not assuring to parties outside the community that their contracts will be respected, and 
it also lowers the demand by not assuring to local consumers, small investors and other not so influential local 
parties that their contracts will also be respected and that they will not be expropriated by a local powerful party. 
The result would be a decrease in economic activity and an increase in social inequality” (RIBEIRO, 2007, p. 18). 
29 Este teste foi realizado através da análise de todos os Recursos Especiais julgados entre 06/10/1998 e 05/10/2008 
e disponibilizados no site de jurisprudência do STJ, envolvendo conflitos acerca de dívidas, e excluídos aqueles 
em que o Estado aparecia como parte, num total de 1.687 casos. Foram então catalogados de acordo com duas 
perguntas: (i) se a decisão teria sido a favor do devedor, e (ii) se a decisão teria reformado a decisão anterior. 
Ademais, foram adicionadas variáveis explicativas tais quais (iii) o tipo das partes envolvidas, (iv) o tipo de dívida 
(comercial/contratual ou outras), (v) o tipo da parte (pessoa física, jurídica ou instituição financeira), (vi) o ministro 
relator do acórdão, bem como por qual Presidente da República teria sido indicado, (vii) o valor da dívida 
envolvida, e (viii) a duração do processo desde a entrada no Judiciário. 
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Os autores descobriram que 44,2% das decisões tomadas nos Recursos Especiais pelo 

STJ eram a favor do devedor, e 53,6% a favor do credor, o que, segundo os autores, não 

indicaria a existência de nenhum forte viés a favor de nenhum dos dois tipos de parte pelo 

Tribunal30. Já com relação à insegurança jurídica, 54,3% das decisões do STJ reformariam as 

decisões proferidas em segunda instância, indicando, segundo os autores, um alto grau de 

reversibilidade dos processos entre instâncias31, apontando que a insegurança jurídica, se 

tomada como a imprevisibilidade32 sobre a decisão dos magistrados e medida pela reversão das 

decisões judiciais, seria bastante alta no Judiciário brasileiro.33 

Por fim, um trabalho bastante relevante nessa temática, que buscou dialogar diretamente 

com a literatura anteriormente mencionada, foi desenvolvido por Bruno Salama (2017) que 

testou a consistência de hipótese de causalidade reversa sobre o tema: ou seja, que, na realidade, 

o alto spread bancário seria, ele próprio, o causador de uma baixa efetivação nos contratos 

bancários no Brasil, uma vez que, quanto maiores os juros, maior a probabilidade de o Judiciário 

determinar a revisão contratual34. 

                                                
30 Os autores apontam, no entanto, leves variações com relação à probabilidade de decisões serem favoráveis ou 
não a depender de a parte ser instituição financeira, pessoa física ou pessoa jurídica. Ademais, apontam que quando 
há reforma das decisões pelo STJ, há maior probabilidade de a reforma beneficiar credores do que devedores. 
31 “Com relação à insegurança jurídica, 54,3% das decisões do STJ reformaram as decisões proferidas pelos 
tribunais de segunda instância, ou seja, os acórdãos dos tribunais estaduais. Portanto, somente 45,7% das decisões 
dos magistrados de segundo grau foram integralmente mantidas pelos ministros do STJ. Esta primeira análise 
descritiva indica que existe, sim, uma variabilidade nas decisões, pelo menos quando se comparam as proferidas 
nas instâncias superiores com as proferidas nos tribunais de segundo grau”. (YEUNG; AZEVEDO, 2015, p. 9 e 
18) 
32 “A ideia de não-viés da decisão ainda encontra-se imiscuída na definição de (in)segurança jurídica. Entretanto, 
é possível demonstrar que os dois conceitos são independentes e podem até ter sentidos opostos. Um alto nível de 
insegurança significa que os indivíduos têm muita incerteza sobre a forma como os tribunais decidirão um caso, 
mesmo que casos idênticos já tenham sido julgados no passado. A insegurança judicial também pode ser observada 
quando diferentes juízes decidem de forma diversa sobre um mesmo caso. Isso pode acontecer, por exemplo, 
quando as decisões se alteram a cada apelação do processo, ou a cada nova instância que o processo vai "subindo". 
Assim, a alta reversão das decisões pelas Cortes superiores pode ser indício de inconsistência nas decisões judiciais 
e, portanto, de insegurança jurídica. Por outro lado, viés judicial refere-se a um fenômeno diferente. Ele implica 
razões, implícitas ou explícitas, que fazem os juízes decidirem de forma consistente a favor de (ou contra) certos 
grupos de indivíduos da sociedade, mesmo que as evidências e/ou regras contratuais indiquem que a decisão 
deveria ser do contrário[...] Paradoxalmente, esta situação poderia ser de muito baixa insegurança jurídica: todos 
teriam quase certeza que os devedores serão ganhadores em qualquer processo judicial envolvendo dívidas 
contratuais” (YEUNG; AZEVEDO, 2015, p. 4) 
33 Neste ponto, ainda que os autores tenham feito uma diferenciação importante aos conceitos trazidos por Pérsio 
Arida et al. (2005) cabe uma ressalva também a uma certa confusão nas expressões conclusão tirada pelos autores 
de que o alto grau de reversibilidade indicaria uma insegurança jurídica e imprevisibilidade. Trata-se de debate 
extremamente complexo, mas, em suma, entendo que a existência de reversibilidade, per se, não indicaria uma 
imprevisibilidade. Se há uma reversibilidade não errática no STJ, mas apenas em instâncias inferiores, o sistema 
oferece uma segurança e previsibilidade (já que o caso sempre poderia ser julgado pelo Tribunal e as partes 
saberiam qual o desfecho a ser dado pelo Tribunal). No entanto, certamente implica num aumento de custos de 
transação, pela necessidade de se chegar a uma instância superior em busca da tutela correta do direito. 
34 A intuição da hipótese do autor é de que os juízes se sentiriam menos confortáveis em executar o contrato 
conforme a taxa de juros se elevaria. Segundo o autor (2017, p. 119) “Os resultados indicam a existência de 
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Outros dois trabalhos célebres valem ser mencionados. Embora fujam propriamente do 

debate acadêmico acima delineado – qual seja, da discussão sobre viés judicial – são estudos 

que analisaram o impacto das decisões judiciais sobre as formatações contratuais dos agentes, 

em linha com as premissas da Nova Economia Institucional. 

O primeiro deles foi desenvolvido por Vivian Silva e Paulo Furquim de Azevedo (2005), 

buscando verificar as respostas contratuais e estruturas de governança adotadas por agentes 

econômicos como reação aos estímulos gerados por diferentes ambientes institucionais. 

Realizando um estudo comparado dos contratos de franquia do McDonald’s no Brasil e na 

França, os autores concluíram que uma sequência de fatores no Brasil haveria induzido a um 

predomínio de práticas contratuais que proporcionariam maior controle sobre as operações da 

rede no país, com maior hierarquização e maior número de lojas próprias em comparação ao 

restante do mundo. 

Segundo os autores, este quadro decorreria das seguintes diferenças nos ambientes 

institucionais entre os países: (i) menor estabilidade institucional e macroeconômica no Brasil, 

(ii) maiores restrições às práticas verticais na França, e (iii) maior controle de padrões na 

indústria de alimentos na Europa.  

Ademais, os autores chamaram a atenção para o aumento de lojas próprias da rede no 

Brasil após decisões conflitantes no Judiciário brasileiro sobre disputas locatícias envolvendo 

a sublocação de lojas pelo McDonald’s aos seus franqueados. Diversas decisões teriam 

determinado a revisão dos contratos de sublocação, reduzindo o valor pago pelos franqueados 

ao McDonald’s a título de sublocação dos imóveis, que consistiria em uma das formas de 

remuneração do franqueador (SILVA; AZEVEDO, 2005, p. 388-390). 

A análise dos autores acabou por corroborar os argumentos teóricos inaugurados por 

Ronald Coase (1937, p. 390-391) e desenvolvidos por Oliver Williamson (1985, p. 15-67), de 

que a integração vertical consistiria em solução alternativa nos casos em que os custos de 

transação para contratar com terceiros no mercado fossem elevados. Assim, pelos custos ex post 

de litígio gerados no caso McDonald’s no Brasil, a empresa teria optado por internalizar as 

relações e realizá-las “intrafirma”.  

                                                
correlação entre aumento da taxa de juros e vitórias judiciais dos devedores, o que é consistente com a hipótese de 
causalidade reversa motivadora deste trabalho. Essa correlação sugere que o Poder Judiciário delibere sobre a 
substância da contratação e que, conforme a taxa de juros do contrato de financiamento cresça, torne-se mais 
propenso a julgar em favor dos devedores”. 
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O segundo trabalho que merece ser mencionado é aquele de Christiane Rezende e Decio 

Zylberstajn (2012), que buscou verificar os impactos de decisões judiciais em contratos de soja 

futura. Segundo os autores, a existência de decisões jurídicas contraditórias com relação à 

possibilidade de resolução do contrato em caso de variações econômicas no mercado de soja 

estaria ligada a uma redução do número de contratos e uma maior exigência de garantias. 

Os autores identificaram, através de estudo quantitativo, que as decisões do Tribunal de 

Justiça do Estado de Goiás não possuíam um padrão ou previsibilidade. Algumas chancelaram 

a resolução de contratos de venda de soja futura, sob o argumento da onerosidade excessiva 

superveniente, enquanto outras mantiveram a vigência dos contratos. De toda maneira, no ano 

subsequente compradores e traders neste mercado celebraram um número menor de contratos 

de venda futura de soja do que no ano anterior a estes eventos, demonstrando a existência de 

certa correlação, embora não tenha sido possível estabelecer uma relação causal direta35. 

Um ponto parece em comum entre os estudos analisados: para além dos aspectos 

formais e processuais, certas disfunções parecem ocorrer quanto ao conteúdo e uniformidade 

das decisões do Judiciário brasileiro, as quais podem estar causando um aumento de custos, 

imprevisibilidade, insegurança jurídica e, como consequência, obstaculizando o 

desenvolvimento de negócios no País. O valor das taxas de juros no mercado de capitais e o 

spread bancário são boas evidências quantitativas da ineficiência de nosso quadro institucional 

(NORTH, 1990; PISTOR et al., 2000).  

O debate, contudo, está longe do fim. Não obstante a extrema importância teórica e 

prática da discussão, conforme aponta Mariana Pargendler (2017, p. 1-3 e 14-16), a literatura 

no Brasil ainda é pouca e não trata das minúcias e peculiaridades do direito dos contratos, além 

de estar eivada de obstáculos e problemas metodológicos  Este trabalho pretende contribuir com 

                                                
35 “Soybean forward contracts have proven to be ineffective as a mechanism to mitigate the impact of substantial 
price fluctuations. Companies interviewed claimed no longer to use fixed-price soybean forward contract, only 
those involving advance payment and provision supplies – and, even so, with reformulated credit criteria. Demands 
for collateral have become far more stringent, as has monitoring of rural output. Furthermore, credit is only offered 
to farmers holding a good financial position with a perfect reputation in the soy market. […] It was found that soy 
buyers and traders entered into fewer forward contracts in the year following the breach of contract episode than 
they had in the year before these events. It is unclear whether there is a causal relationship between this decrease 
and the judicial insecurity. The quantitative study of court decisions showed divergences even between Chambers 
of the Goiás Court of Justice. The data offers an example of the unpredictability of the Brazilian legal system. […] 
The manner in which courts rule on breach of contract markedly affects organizational strategy. The results of this 
study are aligned with the new institutional economics theory, which states that institutional environment affects 
organizational transaction costs, and particularly influence their capacity to guarantee formal or informal contracts. 
[…] This disregard for secondary economic effects of rulings and decisions may be interpreted as “economic 
shortsightedness” on the part of the Judiciary” (REZENDE; ZYLBERSZTAJN, 2012, p. 220-221). 
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esta discussão, aportando uma verificação empírica do quanto e como o STJ protege as 

obrigações contratuais específicas inadimplidas, especificamente através do uso dos meios 

executivos coercitivos. 

1.3.! EFETIVAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS INADIMPLIDAS: 

DIFERENÇAS ENTRE A COMMON LAW E A CIVIL LAW36 

Diante da necessidade de efetivação e cumprimento adequado dos contratos para o bom 

funcionamento dos mercados, diversas são as formas de se lidar com o inadimplemento de uma 

obrigação contratual. Neste ponto, uma diferença importante parece se delinear entre os 

sistemas de common law e os de civil law: o modo como tutelam e remediam o descumprimento 

de obrigações específicas de dar/entregar coisa (que não consistam em mera prestação 

pecuniária), fazer e não fazer. 

Diferentemente das obrigações genéricas de pagar quantia, que envolvem a mera 

transferência de um montante pecuniário, as obrigações específicas de dar/entregar coisa, fazer 

e não fazer exigem uma prestação específica da outra parte que, não raras vezes, também pode 

ser infungível e inexigível de terceiro (personalíssima). 

A doutrina37 tradicionalmente preceitua que sistemas jurídicos de civil law tenderiam a 

oferecer a tutela específica como solução primordial ao inadimplemento de uma obrigação (de 

dar, fazer ou não fazer), determinando que a parte inadimplente cumpra a obrigação sob pena 

de imposição de mecanismos coercitivos, tais quais o pagamento de multas cominatórias, crime 

de desobediência, entre outros. 

Diz-se que a utilização da tutela específica seria, formalmente, mais disponível ao 

Judiciário nos sistemas de civil law do que nos de common law (PARGENDLER, 2017, p. 5)38. 

                                                
36 Antes de mais nada, é importante esclarecer que a dicotomia aqui apresentada visa somente oferecer um 
panorama das discussões dogmáticas sobre o tema, justamente para explorar sua fragilidade ante à falta de análise 
do direito em ação. Mais do que isto, conforme expõe Mariana Pargendler (2016, p. 55) “a existência de uma 
associação entre tradições jurídicas e o papel do Estado na sociedade não significa que é a família ou origem 
jurídica em si que está fazendo o trabalho”. Assim, famílias jurídicas parecem ser, na realidade, muito mais o 
resultado de diferentes tipos de visão sobre o tipo ideal de organização social e governamental, a qual, por sua vez, 
depende de fatores culturais, políticos, religiosos, históricos e econômicos. 
37 Cf. resumo destas posições feito por Juliana Krueger Pela (2016, p. 1093-1097) e por Mariana Pargendler (2016, 
p. 29-33). 
38 Embora a autora anote que em diversas circunstâncias países de civil law negam e outros de common law 
concedem a tutela específica, permitindo uma sobreposição significativa em termos de resultados práticos. 
Ademais, a tutela específica não é uniforme entre os países de civil law, variando de jurisdição a jurisdição. 
(PARGENDLER, 2016, p. 29-32). 
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Segundo Mariana Pargendler (2016, p. 30)39 “pelo menos em princípio, as jurisdições de civil 

law tratam a tutela específica como o principal remédio para descumprimento de um contrato. 

Em contraste, a principal consequência de um inadimplemento contratual na common law é 

obrigação de indenizar”. 

Por outro lado, nos países de common law haveria uma adoção mais generalizada da 

“teoria da opção”, segundo a qual próprio devedor inadimplente poderia escolher entre cumprir 

a obrigação conforme pactuado ou pagar ao credor indenização pelas perdas e danos 

incorridos40. Assim, no caso do inadimplemento, o primeiro mecanismo de reparação seria a 

própria conversão da obrigação de dar/entregar coisa, fazer ou não fazer em uma indenização 

pecuniária, independentemente da intencionalidade do incumprimento. 

O primeiro trabalho que se tem notícia a defender a ideia posteriormente denominada 

“teoria da opção” é o de Oliver Wendell Holmes Jr. (1897). Segundo o autor, a obrigação 

contratual significaria simplesmente que a parte, em caso de descumprimento, deveria pagar 

uma indenização à outra parte41. A contrario sensu, exigir a execução específica da obrigação 

seria uma exceção no common law, e estaria ligada muito mais a uma confusão do direito com 

noções de ética, moral e consciência. 

Segundo Richard Posner (2009, p. 1351-1353), tal mecanismo tornaria os sistemas de 

common law muito mais eficientes do que os sistemas de civil law, já que a adoção da tutela 

específica perversamente impediria que inadimplementos contratuais eficientes42 do ponto de 

                                                
39 “There seems to be a clear pattern of greater state intervention (or assistance, if you will) with respect to contract 
terms in the civil law than in the common law […] Common law parties effectively compensate for the absence 
of state-provided terms through a private supply of boilerplate, which offers comparable advantages in terms of 
network externalities, and transaction cost savings. Whether public or private solutions are superior in this context 
remains an open question on which reasonable minds disagree.” (PARGENDLER, 2016, p. 20). 
40 De acordo com Richard Posner (2009, p. 1349), os contratos deveriam ser opções entre cumprir a obrigação ou 
indenizar: “when you sign a contract in which you promise a specified performance (supplying a product, or 
providing a service) you buy an option to perform or pay damages.” 
41 “The duty to keep a contract at common law means a prediction that you must pay damages if you do not keep 
it—and nothing else. If you commit a tort, you are liable to pay a compensatory sum. If you commit a contract, 
you are liable to pay a compensatory sum unless the promised event comes to pass, and that is all the difference. 
But such a mode of looking at the matter stinks in the nostrils of those who think it advantageous to get as much 
ethics into the law as they can” (HOLMES JR., 1897, p. 11-12). 
42De acordo com Richard Posner (2009) seriam eficientes aqueles inadimplementos que, ao final, gerassem um 
produto agregado social maior. Em outras palavras, quando nenhuma das partes sairia pior do que se houvesse o 
adimplemento, e pelo menos uma das partes se sairia melhor. Como no exemplo dado, a parte B que sofreu o 
inadimplemento seria ressarcida pelo mesmo valor, ao passo que A receberia mais do que originalmente com B, e 
C passaria a ter um produto que inicialmente não teria. 
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vista econômico fossem gerados, causando diminuição na riqueza geral43. Esse seria o caso, por 

exemplo, em que uma parte A descumpriria o contrato de venda de um produto para B e o 

indenizaria, para vender o produto a um terceiro C, que pagaria mais do que B pelo mesmo 

produto. Assim, do ponto de vista econômico o produto social seria maior no caso do 

inadimplemento indenizado do que no caso da execução específica, já que A receberia mais 

pelo mesmo produto, B receberia indenização equivalente ao produto que deixou de receber, e 

C conseguiria o produto desejado. 

Por outro lado, em defesa da abordagem dos sistemas de civil law, há uma corrente de 

autores que entende que a tutela específica poderia gerar resultados mais eficientes e mais 

consistentes com a “intuição moral”44. Ademais, uma vez que as decisões na prática quase 

nunca indenizariam por completo o credor pelos danos efetivamente sofridos, mas por um valor 

arbitrado pelo próprio juiz que pode não corresponder à realidade, a ideia de uma reparação 

justa e/ou eficiente por perdas e danos seria ilusória. 

A realidade aparenta indicar que uma ou outra solução não podem ser discutidas de 

maneira hipotética, sem levar em consideração os custos de transação envolvidos em cada 

escolha. Como informa Ian Macneil (1982, p. 952), importa menos a substância da regra (ou o 

mecanismo escolhido) do que os custos envolvidos em sua utilização45. 

Em outras palavras, é importante investigar a eficiência de cada um dos mecanismos 

para cada tipo contratual em cada ambiente especifico46. Conforme bem resumido por Gilian 

Hadfield (2004, p. 10): 

The problem of contractual commitment from an economy-wide perspective is 
thus not a discrete question of whether contracts can or cannot be enforced. Rather 
it is a question of the cost of various enforcement mechanisms and the efficacy 
with which these mechanisms improve the confidence contracting parties have in 
the performance of their agreements. This is where attention to the institutional 
environment in which enforcement mechanisms operate becomes essential to 

                                                
43 Segundo o autor “It is apparent which origin is more likely to produce efficient law. There is evidence that 
common law is indeed superior to civil law from the standpoint of promoting commercial activity” (POSNER, 
2009, p. 1352). 
44 Neste sentido cf. Daniel Friedmann (1989). 
45 “Free of transaction costs, neither of these rules leads to more efficient use of resources than the other in the 
kinds of situations concerning efficiency theorists. It is, therefore, illogical to conclude that either a right to specific 
performance or a right to expectation damages will lead to such a result in the real world. Whatever "direction" 
towards or away from efficiency either of these rules has depends entirely upon the relative transaction costs each 
will generate”. 
46 Gilian Hadfield prossegue, afirmando que “In order for an enforcement mechanism to be effective for a given 
agreement, these costs must not outweigh the gains achieved from increased contractual commitment in that 
agreement. Selecting an efficient enforcement mechanism, or combination of mechanisms, involves an assessment 
of the relative cost and efficacy of the alternatives available for a given contract in a given environment”.  
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understanding an economy’s relative capacity to generate economic activity and 
growth. 

A despeito desta celeuma, pode-se até mesmo supor que haveria alguma equivalência 

funcional entre diferentes institutos de civil law e common law. Neste sentido, em alguns casos 

os institutos da tutela específica e da indenização por perdas e danos poderiam ser bons 

substitutos funcionais, cumprindo a mesma finalidade e gerando resultados similares47. 

Contudo, sem uma análise mais detalhada das instituições jurídicas que funcionam par 

dar eficácia ao direito contratual, as supostas diferenças entre ordenamentos jurídicos 

específicos dentro de sistemas de common law e civil law corre o risco de ser extremamente 

simplificada e deturpada, assim como suas conclusões sobre supostas diferenças na eficiência 

econômica48 de cada sistema (HADFIELD, p. 4-5). 

1.4.! A IMPORTÂNCIA DA ANÁLISE DO DIREITO EM AÇÃO NO BRASIL 

No caso da tutela específica das obrigações contratuais, o Brasil aparentemente segue a 

tradição da civil law. Conforme explorarei no Capítulo IV abaixo, as legislações civil e 

processual brasileiras vêm evoluindo no sentido de fortalecer cada vez mais os mecanismos 

coercitivos para a execução específica das obrigações inadimplidas, autorizando a conversão 

em perdas e danos somente à escolha do credor ou no caso de impossibilidade da obrigação. 

Contudo, é necessário conhecer com profundidade o modo pelo qual o Judiciário 

brasileiro opera na prática, para que se saiba se de fato haveria uma efetivação dos contratos de 

maneira específica, de que forma essa efetivação ocorreria, e quais meios executivos estariam 

sendo utilizados para tal finalidade. Neste ponto, não há dúvidas da falta de pesquisas empíricas 

sobre aquilo que de fato constitui o direito dos contratos “em ação”49. 

                                                
47 Neste sentido, mesmo Richard Posner (2009, p. 1362-1363) atenua as suas críticas e questiona se tais diferenças 
seriam, de fato, substanciais. De acordo com o autor “as diferenças nos resultados parecem ser pequenas e estarem 
diminuendo. Juízes de civil law discricionariamente concedem perdas e danos ao invés de determinarem o 
cumprimento da obrigação específica, e comumente os mesmos resultados são atingidos em sistemas de common 
law e civil law sob diferentes rubricas doutrinárias”. Todavia, tal análise carece de maior suporte empírico e deve 
ser feita de maneira cuidadosa, estudando na prática se casos similares teriam efeitos econômicos similares sobre 
os agentes, o que obviamente escapa do escopo deste trabalho.  
48 Neste sentido vale lembrar a obra de Rafael La Porta et al. (2008), a qual aponta que sociedade com origens na 
common law inglesa aparentemente possuiriam um desempenho econômico superior àquelas com uma origem na 
civil law francesa, sobretudo em decorrência de uma suposta maior proteção ao direito de propriedade e efetivação 
dos contratos. Contudo, conforme Kevin Davis e Mariana Mota Prado (2014, p. 25) ressaltam, em diversos casos 
estas divisões por origens seriam falsas, já que há países que combinam referências e institutos de common law e 
civil law em áreas do direito variadas. 
49 “existing analyses, however, are mostly doctrinal in nature, generally failing to examine the economic 
consequences of the divergent legal regimes” (PARGENDLER, 2017, p. 1-2). Não só no direito brasileiro, mas 
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Conforme analisa Mariana Pargendler (2017, p. 1-2) a maior parte dos trabalhos sobre 

“instituições contratuais” não discutiria o direito contratual conforme entendido pelos 

acadêmicos e operadores do direito. Nesses trabalhos, as instituições contratuais seriam 

equiparadas à existência e eficácia dos mecanismos envolvendo terceiros para a efetivação dos 

contratos das partes, deixando de analisar o conteúdo da decisão: “esses trabalhos avaliam a 

qualidade das instituições contratuais baseados exclusivamente em medidas dos procedimentos, 

tais quais a duração e custo do processo de efetivação e o número de recursos envolvidos. Não 

há considerações sobre a substância daquilo que é de fato efetivado”. 

Ademais, há pouca ou nenhuma evidência empírica sobre (i) como cada sistema 

soluciona casos similares; (ii) quais as consequências do ponto de vista econômico para as 

soluções dadas por cada sistema; (ii) se as respostas dadas por sistemas de civil law seriam mais 

ou menos eficientes, e se colocariam ou removeriam obstáculos ao desenvolvimento de 

negócios e novas contratações (e, em última instância, à criação de riqueza); e (iii) como tais 

diferenças impactariam e estimulariam o comportamento de agentes econômicos, com custos 

de transação variados, moldando a sua forma de contratar50. 

Tal distanciamento revela problema gravíssimo, já que para pouco serve um bom direito 

nos livros se na prática ele não é aplicado. Conforme anota Robert Cooter (2005, p. 385), em 

países em desenvolvimento o direito nos livros tende a ser bem elaborado, similar até mesmo 

ao de países desenvolvidos. No entanto, este direito na prática tende a ser ineficaz, não havendo 

uma tutela adequada às vítimas do inadimplemento. Assim, somente ao se conhecer como a 

efetivação contratual se dá na prática do Judiciário brasileiro será possível fazer críticas 

pertinentes ao direito contratual pátrio. 

Diferentemente da literatura existente, este trabalho pretende preencher um ínfimo 

espaço neste quebra-cabeça e analisar como ocorre a efetivação das obrigações de dar/entregar 

coisa, fazer e não fazer no STJ pela ótica da substância do direito contratual, e não através de 

                                                
no mundo a falta de estudos empíricos parece ser a realidade: “Most of the measures of enforcement, however, are 
based on the confidence in courts or perceptions of court effectiveness reported in surveys of business managers; 
hard evidence on the relative effectiveness of contract enforcement is largely absent” (HADFIELD, 2004, p. 2). 
50 Com efeito, conforme nota Gilian Hadfield (2004, p. 4-5) “without this greater detail and sophistication in our 
understanding of these multiple legal institutions, the literature’s current effort to identify differences between the 
economic productivity of “common law” and “civil code” systems runs the risk of being both oversimplified and 
misleading […] Nor do we know very much about how, in practice, specific “common law” systems differ from 
specific “civil code” systems […]”. 
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aspectos meramente processuais, mapeando em qual grau e de que forma medidas coercitivas 

vêm sendo impostas aos devedores para compeli-los ao cumprimento destas obrigações. 

Tal tema reveste-se de grande importância. É razoável supor que quanto mais 

desenvolvida a economia de determinada sociedade, relações contratuais mais complexas e 

peculiares passam a ser criadas – indo além das meras relações bilaterais de compra e venda, 

troca e locação em direção a transações em rede, como distribuição, franquia, entre outros – e, 

por consequência, maior também a especificidade das obrigações contratadas. 

Economias rudimentares tendem a se basear unicamente em transações mais simples, 

geralmente bilaterais, com obrigações que são prestadas instantaneamente ou, no máximo, em 

curto prazo, com baixo capital fixo empregado e pouca especialização, e desenvolvidas no seio 

de comunidades em que os laços de amizade e confiança são mais fortes.  

Economias desenvolvidas, por outro lado, além destas transações mais bilaterais (que 

numericamente são as mais frequentes) tendem a depender também de transações mais 

sofisticadas, multilaterais (ou, ao menos, envolvendo uma rede ou cadeia de agentes), com 

obrigações prestadas de maneira sucessiva ou a longo prazo, com alto capital fixo e alta 

especialização, realizada entre agentes que não possuem prévio conhecimento ou 

relacionamento entre si. 

De toda forma, mesmo transações simples, bilaterais, de curto prazo, com ativos 

fungíveis, por vezes envolvem o cumprimento de obrigações de dar/entregar coisa, fazer e não 

fazer, que devem ser adequadamente tuteladas pelo Judiciário se outros mecanismos 

extrajudiciais falharem. 

Como consequência, um dos pilares para que o Brasil seja uma economia desenvolvida 

consistiria, em grande medida, em assegurar que as obrigações de dar/entregar coisa, fazer e 

não fazer envolvidas em uma complexa rede de atores econômicos sejam tuteladas de maneira 

adequada, eficiente e eficaz, para que as rodas da economia girem de maneira fluida e bem 

azeitada. 

O presente tema também revela novidade, já que nenhum outro trabalho pesquisou 

empiricamente no Brasil como o STJ utiliza os meios coercitivos para a tutela específica das 

obrigações contratuais inadimplidas. Ademais, em vista das alterações conferidas pelo Novo 

CPC, interessa pesquisar em que medida os novos meios coercitivos atípicos podem ter sido 
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fortalecidos e como o STJ entende que devem ser utilizados (tendo em mente as decisões cada 

vez mais comuns envolvendo meios atípicos, tais quais a apreensão de passaporte, bloqueios 

de cartões de crédito, e suspensões de carteira nacional de habilitação (“CNH”) de devedores 

contumazes)51.  

                                                
51 Até o momento, apenas cinco acórdãos foram proferidos pelo STJ relativos à apreensão de documentos pessoais 
de devedores renitentes, os quais serão explorados no item 3.3.3., p. 80 e ss. 
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2.! METODOLOGIA DA PESQUISA 

2.1.! PERGUNTA DE PESQUISA E HIPÓTESES 

Conforme explorado no capítulo de introdução, os economistas institucionalistas, e 

literatura importante sobre direito e desenvolvimento, defendem que a existência de instituições 

capazes de efetivar as obrigações contratuais assumidas seria essencial para o desenvolvimento 

econômico de determinada sociedade. 

No entanto, para além da análise de medidas tais como a demora e os custos incorridos 

para se obter a efetivação de contratos inadimplidos através do Judiciário, poucos são os 

trabalhos que estudam a fundo o conteúdo das decisões judiciais para verificar se as obrigações 

contratuais assumidas estão sendo adequadamente tuteladas. 

 Diferentemente da literatura internacional, no Brasil até há alguns estudos relevantes 

que debatem a existência ou não de viés nas decisões do Judiciário. Contudo, os estudos, de 

modo geral, não examinam adequadamente a substância das decisões judiciais, se limitando a 

análises binárias de procedência ou improcedência do pedido/recurso, ou do percentual de 

reversão de casos por instâncias. 

Isso porque tal análise substancial demanda um estudo de casos, exigente e moroso, com 

uma leitura das razões e argumentos utilizados pelos magistrados para tomar suas decisões, 

tarefa que é dificilmente realizável por profissionais fora da área do Direito. Dessa forma, no 

atual estado da literatura, a questão sobre a efetivação dos contratos no direito brasileiro ainda 

permanece em aberto, não havendo muitos estudos qualitativos sobre o conteúdo/substância do 

que é decidido pelos tribunais brasileiros.  

Esta dissertação pretende preencher um pequeno espaço neste quadro, fazendo um 

estudo de como o STJ efetiva as obrigações de dar/entregar coisa, fazer e não fazer 

inadimplidas, sobretudo no que tange ao uso dos meios executivos coercitivos para se obter a 

tutela específica desejada. 

Escolheu-se o STJ, e não outros tribunais, por se tratar da Corte cuja missão 

constitucional é justamente ser a última instância revisora e uniformizadora da jurisprudência 
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brasileira no que tange à interpretações sobre leis federais52. Uma vez que a matéria é regida 

por lei federal, nomeadamente pelos Código de Processo Civil, Código Civil e Código de 

Defesa do Consumidor, caberá ao STJ a última palavra. 

É altamente provável que haja grande divergência e dissonância entre os tribunais de 

justiça estaduais e federais com relação ao tema desse trabalho (isso sem mencionar as decisões 

em primeira instância). No entanto, o foco no STJ não permite averiguar a variação regional 

sobre o presente tema ao redor do Brasil, o que se deixa para pesquisas futuras. 

Mesmo no STJ, não foi analisado a fundo o conteúdo das decisões de primeira e segunda 

instância antes de os casos entrarem no Tribunal. Isso porque tentar analisar os julgados de 

primeira e segunda instância através daquilo que chega ao STJ esbarraria em um imenso viés 

de seleção53, já que os casos que chegam não refletem proporcionalmente os casos julgados em 

instâncias inferiores, e pode ser que o próprio Tribunal não conheça de diversos recursos por 

questões técnicas, pela má representação das partes, ou pela menor importância econômica. 

Tampouco se analisou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), uma vez 

que tal Tribunal trata somente de discussões de casos em face da Constituição Federal, que 

possui menor relevância para o recorte da presente pesquisa54. Sem embargo, é provável que 

futuramente algumas questões cheguem a ser debatidas em tal esfera, sobretudo considerando 

a tendência recente de alguns juízes de primeira instância de aplicarem meios coercitivos 

atípicos que se aproximam de sanções penais e podem restringir direitos fundamentais de 

devedores, tal como a apreensão de passaporte ou CNH55. No entanto, até o momento não se 

                                                
52 Cf. a Constituição Federal, art. 105, compete ao Superior Tribunal de Justiça “II:- julgar, em recurso especial, 
as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos 
Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida: a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-
lhes vigência; b) julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal; c) der a lei federal 
interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.”. 
53 Conforme anotam Luciana Yeung e Paulo Furquim de Azevedo (2015, p. 7-8), para que se pudesse explicar de 
forma segura os desvios e vieses das decisões judiciais, seria necessário assumir que os recursos chegam ao STJ 
de forma aleatória. No entanto, pode acontecer, e provavelmente acontece, que os recursos não chegam ao STJ de 
maneira aleatória. Isto porque há inúmeras variáveis que determinam as razões pelas quais um recurso chega a ser 
efetivamente julgado pelo STJ, desde o poder econômico das partes, a qualidade dos advogados envolvidos, a 
importância do caso tratado. Ao que tudo indica, casos mais aberrantes tenderiam a ser conhecidos pelo Tribunal, 
sobretudo tenho em vista as recorrentes decisões que entendem pela competência do Tribunal a reexaminar fatos 
e provas (em exceção e contradição com sua missão constitucional) quando as decisões sejam consideradas 
teratológicas. Tal afirmação, como se verá adiante, é comum em casos envolvendo fixação de astreintes. 
“Infelizmente, este é um problema a que estão sujeitos todos os estudos de decisões judiciais que somente 
observam os casos levados ao judiciário”. 
54 Cf. Constituição Federal, art. 102. 
55 https://www.jota.info/justica/tribunais-comecam-a-suspender-passaporte-de-devedor-24042017 
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tem conhecimento de decisões sobre o tema em tal Tribunal que permitam uma análise 

empírica. 

Já a escolha da tutela específica das obrigações de dar/entregar coisa, fazer e não fazer 

é interessante, pois é uma área em que o “direito nos livros” brasileiro parece avançar para 

favorecê-la, mas ao mesmo tempo há ainda importante papel discricionário para os magistrados 

de balizar a aplicação dos meios coercitivos. Dessa forma, é importante identificar como os 

magistrados vêm, na prática, utilizando essa discricionariedade que a lei lhes atribui (seja 

fortalecendo ou enfraquecendo a efetivação das obrigações contratuais inadimplidas), e quais 

os limites delineados pelo STJ no uso dessa discricionariedade.  

Além disso, o estudo da execução específica é interessante porque toca em um dos 

temas-chave do direito contratual comparado, que seria a sua mais ampla disponibilidade, ao 

menos nos livros, nos sistemas de civil law em comparação aos sistemas de common law, e as 

discussões em termos de eficiência e justiça entre a tutela específica e a indenização por perdas 

e danos.  

Saber como a tutela específica se comporta no Brasil pode validar ou questionar as 

proposições gerais e doutrinárias sobre como sistemas de civil law geralmente se comportam, 

verificar se há algum viés (em linha com o que alguns autores brasileiros alegam), bem como 

esclarecer se as reformas da lei processual brasileira têm surtido os efeitos desejados e se são 

potencialmente condutoras a um maior desenvolvimento da economia brasileira. 

Assim, essa dissertação contribui para demonstrar a incidência e uso da execução 

específica na prática de uma jurisdição de civil law, o Brasil, e como a efetivação dos contratos 

pelo Judiciário poderia estar relacionada aos problemas do desenvolvimento brasileiro.  

Não se nega a existência e a importância de inúmeras discussões sobre o próprio 

conceito de desenvolvimento, até porque pensar em desenvolvimento de um país simplesmente 

em termos de crescimento econômico seria extremamente reducionista e negaria uma vasta 

literatura que aponta a essencialidade de se pensar em uma concepção mais ampla e menos 

instrumental do desenvolvimento56. 

                                                
56 Neste sentido, importante a corrente capitaneada pela obra de Amartya Sem (1999), que busca entender o 
desenvolvimento como liberdade, focado nos direitos sociais garantidos pelo direito e não em seu 
instrumentalismo como causa do desenvolvimento econômico. Para uma boa coletânea dos autores sobre o tema, 
conferir a obra de Kevin Davis e Mariana Mota Prado (2014, p. 15-19). 
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Outros trabalhos certamente estenderão a presente análise para outros campos, buscando 

entender como a tutela específica dos contratos estaria ligada às discussões sobre democracia, 

independência dos poderes estatais, direitos humanos, entre outras inúmeras relações. 

O presente trabalho visa responder especificamente as seguintes perguntas de pesquisa: 

P1:  A jurisprudência do STJ efetivamente privilegia a execução específica das 

obrigações (confirmando o histórico de alterações legislativas e os posicionamentos 

doutrinários) em detrimento da conversão em perdas e danos? 

P2: As decisões do STJ adotam critério convergente ou unitário independentemente 

do tipo contratual e identidade das partes, ou há parâmetros diferentes para cada caso? 

P3: Há coesão nas decisões ao longo do tempo e entre os órgãos do Tribunal, ou há 

variância nas decisões proferidas pelo próprio STJ? Ou seja, as decisões são erráticas ou seguem 

um determinado padrão previsível? 

P4: O modo como o STJ disciplina o uso da tutela específica constitui um 

mecanismo eficiente (ou seja, envolve baixos custos de transação para operar) e oferece alguma 

segurança jurídica (em termos de previsibilidade e imparcialidade) aos negócios jurídicos 

celebrados?  

Com base nestas perguntas e na literatura existente sobre a efetivação dos contratos no 

Judiciário brasileiro, estabeleci as seguintes hipóteses a serem testadas: 

H1: O STJ privilegia a execução específica dos contratos em detrimento da 

conversão das obrigações em perdas e danos, utilizando variados meios executivos para a sua 

obtenção; 

H2: As decisões no STJ acerca da tutela específica variam a depender dos tipos 

contratuais e das partes envolvidas, havendo um certo viés contrário às instituições financeiras 

e favorável à maior proteção dos consumidores; 

H3: As decisões no STJ possuem pouca consistência e uniformidade ao longo dos 

anos e entre os seus órgãos, gerando imprevisibilidade; 

H4: O modo como o STJ disciplina os meios executivos não traz segurança jurídica 

e previsibilidade, e impõe custos que tornam a prestação ao fim desvantajosa/desnecessária ou 
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diminuem a eficiência do sistema jurídico, gerando obstáculos à efetivação dos contratos no 

Brasil. 

2.2.! ANÁLISE PRELIMINAR EXPLORATÓRIA: INFORMATIVOS DO STJ 

De forma a melhor elaborar as hipóteses e estrutura do presente trabalho, optou-se por 

realizar uma análise exploratória preliminar com base nos informativos de jurisprudência 

elaborados pelo Tribunal, analisando a totalidade dos casos elencados pelos informativos que 

versavam sobre o tema desta dissertação. 

Os informativos de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça são publicações 

periódicas (quinzenais) que, desde 1998, divulgam algumas das teses firmadas pelo STJ, 

selecionadas pela novidade no âmbito do Tribunal e pela repercussão no meio jurídico. A sua 

publicação inicialmente teve o intuito de elaborar um jornal destinado aos ministros em geral 

para que se informassem sobre o que estava sendo julgado em cada colegiado, inspirado nos 

informativos de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF)57. 

Importa ressaltar que os informativos não contêm a íntegra das decisões tomadas, mas 

meramente indicam resumos dos acórdãos que firmaram as teses veiculadas58. Para a realização 

deste trabalho foram lidas a integralidade das decisões indicadas nos informativos, de forma a 

evitar um viés induzido pelas ementas ou pelo próprio resumo da tese veiculada pelo STJ, e 

para que se obtivessem dados qualitativamente relevantes.  

Apenas 66 acórdãos provenientes dos informativos de jurisprudência do STJ são 

relacionados à tutela específica de obrigações contratuais e/ou ao uso de meios executivos 

coercitivos. A análise destes julgados se deu de forma exaustiva, sendo as suas características 

tabeladas de acordo com variáveis diversas, quais sejam: (i) a turma julgadora e o ministro 

relator, (ii) o tipo contratual e o tipo de relação (comercial, civil, consumerista) envolvida, (iii) 

o tipo de discussão (modificação de astreintes, questões técnicas processuais, etc.), (iv) a 

presença ou não de astreintes e o seu valor ao longo das instâncias julgadoras e (v) a discussão 

sobre conversão em perdas e danos. 

                                                
57<www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Informativo-de-Jurisprudência-chega-
ao-número-600>. Com o passar do tempo e o aumento de interesse nas publicações, a sua distribuição passou a 
ser pública, por meio do site do STJ. A publicação tem a curadoria da Coordenadoria de Divulgação de 
Jurisprudência, da Secretaria de Jurisprudência do Tribunal. 
58 https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea 
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É possível (e provável) que os informativos não reflitam, de maneira proporcional e fiel, 

os casos que vêm sendo julgados no STJ, nem uma posição unânime ou uniforme de seus órgãos 

fracionários sobre os temas julgados, além de não serem selecionados de forma aleatória 

(provavelmente há um viés de seleção dos acórdãos publicados).  

Contudo, os informativos contêm informações relevantes sobre como o Tribunal se vê 

e como ele acredita que sua jurisprudência deva ser. Ao decidirem o que será divulgado nos 

informativos, os ministros estão, implicitamente, indicando aqueles acórdãos que acreditam ter 

sido relevantes, bem como suas preferências e escolhas sobre como o Tribunal deva se 

posicionar.  

Ademais, os informativos nos permitiram melhor elaborar as categorias para análise dos 

demais acórdãos, refinar as perguntas de pesquisa e estabelecer hipóteses mais seguras do que 

as que poderiam ser extraídas de uma mera leitura das leis processuais e da doutrina. 

Por fim, a análise preliminar dos acórdãos trazida pelos informativos permitiu o seu 

posterior cotejamento com a população dos casos do Tribunal julgados após o Novo CPC. 

Através desse cotejamento foi possível verificar o grau de confiabilidade e representatividade 

dos informativos com relação à totalidade dos casos julgados e, em que medida eles refletem o 

posicionamento efetivo do Tribunal, e não apenas a imagem que ele deseja projetar de si 

próprio. 

2.3.! ANÁLISE DE ACÓRDÃOS E MAPEAMENTO DA JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA  

Além dos casos demonstrados pelos informativos, no presente trabalho foram analisados 

todos os acórdãos proferidos pelo STJ sobre o tema desde a entrada em vigor no Novo CPC, 

em 18.03.2016, até a data de 18.05.2018, em um número total bruto de 439 acórdãos e um 

número líquido de 241 julgados relacionados ao tema, oriundos dos termos de busca acordados 

para a finalidade da pesquisa59. 

Para a separação do material a ser aproveitado na análise, foram lidos todos os 

andamentos dos 439 julgados que apareceram em nossa pesquisa. Eliminamos todos aqueles 

                                                
59 Os termos de busca utilizados no site do STJ foram: “(((tutela OU execução OU cumprimento OU obrigaç$) 
prox3 especific$) OU (descumprimento prox3 obrigac$ prox3 fazer) OU (descumprimento prox3 obrigaç$ prox3 
entregar) OU astreintes OU multa cominatória OU "medidas de apoio" OU "medidas atípicas" OU cnh OU 
passaporte) E ("Terceira Turma" OU "Quarta Turma" OU "Segunda Secao").org.”  
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que discutiam obrigações de exibição de documentos, por considerarmos não se tratar realmente 

de tutela específica de obrigação, além de raramente ser imposta qualquer medida de coerção 

(afinal, não exibido o documento que existe, a principal sanção é a própria presunção de 

veracidade daquilo que se pretendia provar com ele)60; e aqueles que versavam sobre questões 

estritamente processuais, sem qualquer indício do mérito tratado (como, por exemplo, os casos 

não analisados por incidência da Súmula 410/STJ).  

Uma vez que o propósito do estudo se centra em relações contratuais, inicialmente, a 

pesquisa empírica buscaria analisar, apenas, os julgados referentes a questões contratuais. 

Entretanto, esta pretensão foi parcialmente frustrada por um fator: a vagueza de descrição dos 

fatos em alguns dos julgados impediu que pudéssemos identificar, com segurança, a natureza 

da relação entre as partes (ou seja, se oriunda de relações contratuais ou não contratuais). 

De toda forma, foi observado que o STJ raramente adentra na questão da contratualidade 

das relações discutidas, optando pela conversão em perdas e danos somente quando verificada 

a inviabilidade do adimplemento; ou impondo medidas coercitivas para insistir no cumprimento 

específico independentemente do contexto em que se travava a controvérsia.  

Assim sendo, em nossa análise de julgados, optamos por manter casos envolvendo 

relações não claramente contratuais ou, até mesmo, não contratuais, para uma análise mais 

certeira da tutela específico das obrigações de dar/entregar coisa, fazer e não fazer pelo STJ. 

Diante do enorme número de julgados sobre o tema no STJ, optou-se por selecionar 

apenas os acórdãos, uma vez que as decisões monocráticas se limitam a questões processuais 

(como a admissibilidade ou não do recurso, existência de súmula ou entendimento pacificado 

que vede a apreciação do recurso, entre outros) e acabam oferecendo pouco acerca da substância 

das decisões. 

Com relação ao recorte temporal, optou-se por excluir os acórdãos proferidos 

anteriormente à vigência do Novo CPC para se reduzir o número de julgados e possibilitar uma 

análise qualitativa. Ademais, uma vez que a lei processual tem efeitos imediatos com a sua 

                                                
60 CPC, art. 400. “Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou 
da coisa, a parte pretendia provar se: I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo 
do art. 398; II - a recusa for havida por ilegítima. Parágrafo único.  Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas 
indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido”. 
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entrada em vigor, pareceu interessante analisar como as decisões passaram a ser tomadas depois 

da nova lei.  

Todavia, é inegável que o Código de Processo Civil de 1973 (“CPC/73”) anteriormente 

vigente ainda influencia os casos analisados, seja porque (i) as decisões tomadas em instâncias 

inferiores podem ter sido tomadas ainda sob a égide do código anterior, ou (ii) mesmo decisões 

tomadas após a vigência do Novo CPC são ainda contaminadas pelas regras e ideias do antigo 

código, já que há uma força de “arrasto” que perdura durante certo tempo, fazendo com que 

sejam necessários alguns anos para que a jurisprudência assimile corretamente a nova lei 

vigente. 

Por fim, cabe uma ressalva quanto a um grande obstáculo metodológico que, até o 

momento, parece impossível ser superado. No que se refere a demandas envolvendo a tutela de 

obrigações contratuais complexas entre grandes empresas, não é raro que estas sejam tratadas 

por tribunais arbitrais. 

Contratos de longo prazo, envolvendo diversas partes em rede ou cadeia, com 

investimentos em ativos fixos e o desenvolvimento de conhecimentos específicos, não raras 

vezes, optam por submeter eventuais litígios a mediações e arbitragens fora do Judiciário que, 

por mandamento legal, são sigilosas.  

Além disso, conforme estabelecido pelo Novo CPC61, também tramitam em segredo de 

justiça quaisquer processos envolvendo arbitragem, inclusive aqueles para cumprimento da 

sentença arbitral, execução de obrigações específicas, obtenção de liminares, entre outras 

medidas judiciais relacionadas à arbitragem. 

Assim, este trabalho acaba por deixar de fora um grande contingente de casos que, 

embora regulados pelo direito brasileiro, são inacessíveis para pesquisa e que, certamente, 

trariam reflexões valorosas. De todo modo, os mecanismos formais do Judiciário são relevantes 

por influenciarem em grande medida o modo de decidir e de operar dos mecanismos informais 

ou não estatais (os quais, em outras palavras, operam “in the shadow of the law”).  

                                                
61 Art. 189.  Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: IV - que 
versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada 
na arbitragem seja comprovada perante o juízo. 
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3.! A EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES NO DIREITO BRASILEIRO 

3.1.! DIREITO NOS LIVROS: A TUTELA ESPECÍFICA NA DOUTRINA E NAS LEIS 

BRASILEIRAS 

3.1.1.! Conceitos de tutela específica e tutela genérica 

Ocorrido o inadimplemento de uma obrigação de dar/entregar coisa (que não consista 

em dinheiro), fazer ou não fazer, surgem dois modos de tutela aplicáveis: através de uma tutela 

específica (ou in natura), ou através de uma tutela genérica (ou substitutiva). 

De forma geral, “específica é a tutela que tende à consecução de bens jurídicos outros 

que não dinheiro. [...] é a que visa ao exato resultado jurídico que se teria, se não houvesse a 

necessidade do processo, em todos aqueles casos em que esse resultado final não consista na 

mera satisfação de uma dívida pecuniária” (TALAMINI, 2001, p. 223). 

A execução específica, ou in natura, busca, através do processo, proporcionar ao credor 

da obrigação de dar/entregar coisa (que não consista em dinheiro), fazer ou não fazer, 

exatamente a mesma prestação que, segundo a relação obrigacional, deveria ter sido realizada 

pelo devedor de forma voluntária caso houvesse o adimplemento normal do contrato 

(THEODORO JUNIOR, 2002, p. 9). 

Ocorre que, muitas vezes, (i) não é mais do interesse do próprio credor receber a 

prestação original (seja porque, pela mora, a prestação se tornou inútil ou desvalorizou-se 

sobremaneira, seja porque não confia mais na qualidade da prestação pelo devedor), ou (ii) a 

prestação original se tornou impossível (seja por fatos imputáveis ao próprio devedor, seja por 

terceiros).  

Nestes casos, a tutela específica cede lugar à tutela genérica, convertendo-se em 

indenização por perdas e danos aquilo que deveria ter sido originalmente prestado in natura 

(THEODORO JUNIOR, 2002, p. 9). 

Desta forma, “genérica é toda forma de tutela que tenda à obtenção de dinheiro no 

âmbito da responsabilidade patrimonial do devedor – seja mediante consecução do numerário, 

seja pela transformação de outros bens em pecúnia, através de expropriação” (TALAMINI, 

2001, p. 223).  

Nas palavras de Fernando Noronha (2010, p.173) 
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Só se deve recorrer à execução pelo equivalente, ou genérica, quando não seja possível 
uma reparação in natura do direito do credor, isto é, quando não haja possibilidade de 
dar ao credor o que lhe é devido, nem pela execução direta, nem coagindo o devedor 
por algumas das providências pessoais adiante relacionadas. Somente nesta hipótese 
será dado ao credor um equivalente pecuniário da prestação. 

Para efetivar ambas as tutelas, o Judiciário pode lançar mão de diversos meios 

executivos, os quais são tradicionalmente subdivididos em duas classes: meios sub-rogatórios 

e meios coercitivos, e têm por fim a produção, através da atividade jurisdicional direta (meios 

sub-rogatórios) ou indireta (meios coercitivos), do resultado prático equivalente ao que teria 

sido produzido se o devedor espontaneamente tivesse cumprido a prestação à qual estava 

obrigado62. 

Os meios sub-rogatórios são aqueles que buscam o cumprimento da obrigação 

independentemente de participação e da vontade do obrigado (RODRIGUES; RIBEIRO, 2014, 

p. 164). São “aquelas medidas por força das quais o Estado-juiz substitui a atividade do devedor 

e produz resultado prático equivalente ao do adimplemento voluntário da obrigação” 

(CÂMARA, 2014, p. 14)63. 

Já os meios coercitivos “tendem a fazer conseguir para o credor o bem a que tem direito 

com participação do obrigado, razão pela qual se destinam a influir sobre a vontade do 

executado para que se determine a prestar o que deve” (RODRIGUES; RIBEIRO, 2014, p. 

164). Como dependem da vontade e realização da prestação pelo próprio obrigado, este deve 

ser constrangido a realizar, ele próprio, o ato (ou abstenção) devido (CÂMARA, 2014, p. 14). 

Na concepção do renomado processualista José Carlos Barbosa Moreira (2008, p. 229), a 

finalidade destes mecanismos é influenciar o devedor psicologicamente, de modo a fazê-lo 

realizar a prestação.   

De forma geral, tanto os meios coercitivos como os sub-rogatórios podem ser utilizados 

tanto para as tutelas específicas quanto para as genéricas64. Por exemplo, pode-se utilizar meios 

                                                
62 “O Estado autorizado a valer-se, fundamentalmente, de dois tipos de medida: os meios de sub-rogação e os 
meios de coerção, que, reunidos, compõem o amplo espectro dos meios executivos. (CÂMARA, 2014, p. 14). 
Segundo Rodrigues e Ribeiro (2014, p. 164), “embora tradicionalmente só se considerasse execução os meios sub-
rogatórios, tanto que atendem igualmente pelo nome de execução direta ou propriamente dita, as premissas fixadas 
neste trabalho conduzem à extensão da atividade executória aos métodos de pressão psicológica do executado”. 
63 “É o que se dá, por exemplo, na execução por quantia certa, realizada por expropriações, em que o Estado 
apreende bens do executado e os expropria, de modo que pague ao credor, com recursos provenientes do 
patrimônio do devedor, o que lhe é devido“ (CÂMARA, 2014, p. 14). 
64 Com efeito, o Novo CPC, em seu art. 139, inc. IV, passou a prever maior equiparação entre as execuções 
específica e por quantia certa, dispondo expressamente que: “O juiz dirigirá o processo conforme as disposições 
deste Código, incumbindo-lhe: IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-
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atípicos coercitivos (como apreensão de CNH) para pressionar o devedor de uma prestação 

pecuniária (genérica) a pagar o valor devido, ao mesmo tempo que se pode utilizar um meio 

sub-rogatório (como a busca e apreensão de um objeto) para que se obtenha a prestação de um 

devedor de uma obrigação de entregar coisa certa (específica). Nas palavras de Alexandre 

Freitas Câmara (2014, p. 14):  

[...] tanto as medidas sub-rogatórias como as coercitivas podem ser consideradas 
meios de execução. Afinal, ambas têm por fim a produção, por meio da atividade 
jurisdicional – direta ou indiretamente –, de resultado prático equivalente ao que se 
teria produzido se o devedor, espontaneamente, tivesse cumprido o dever jurídico a 
que estava obrigado. 

Conforme ensina o famoso processualista Giuseppe Chiovenda (2000, p. 349) tem-se, 

de um lado, que os meios de coação são aqueles com que “ [...] os órgãos jurisdicionais tendem 

a fazer conseguir para o credor o bem a quem tem direito com participação do obrigado, e, pois, 

se destinam a influir sobre a vontade do obrigado para que se determine a prestar o que deve”. 

De outro lado, os meios de sub-rogacão “dizem-se aqueles com que os órgãos jurisdicionais 

objetivam, por sua conta, fazer conseguir para o credor que o bem a que tem direito 

independentemente de participação e, portanto, da vontade do obrigado”, tal como a apreensão 

direta da coisa devida. 

A respeito dos meios coercitivos atípicos, não dificilmente surgem questionamentos a 

respeito de quais direitos podem ser restringidos com o fim de coagir o devedor ao 

adimplemento. Em outras palavras, quais seriam os limites do magistrado na fixação das 

medidas atípicas. Para Daniel Colnago Rodrigues e Sérgio Luiz Ribeiro (2014, p. 168), a 

solução deste problema encontra-se na invocação de postulados normativos, em especial a 

proporcionalidade: 

[...] a cláusula geral de atipicidade é moldada conforme as circunstâncias do caso, em 
análise minuciosa e argumentativa, inexistindo prévia hierarquia entre as medidas. 
Desse modo, afora a multa e a coerção por restrição à liberdade pessoal, nenhuma 
medida coercitiva pode ser, em tese, rechaçada, o que evidencia a esterilidade de se 
perseguir um quadro de limitações abstratamente. 

Nesse mesmo sentido, prossegue Eduardo Talamini (2001, p. 269):  

A enumeração de medidas constante no pr. 5o não é exaustiva – o que depreende da 
locução conjuntiva “tais como”, que a antecede. Este é o entendimento assente. O juiz, 
além disso, não fica vinculado às medidas que eventualmente o autor pleiteie. Não se 
trata, no entanto, de poder ilimitado. 

                                                
rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham 
por objeto prestação pecuniária”.(grifo nosso) 
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[...] terão de ser considerados os princípios gerais da proporcionalidade e 
razoabilidade, que norteiam a atuação estatal. As providências adotadas devem 
guardar relação de adequação com o fim perseguido, não podendo acarretar na esfera 
jurídica do réu sacrifício maior do que o necessário.     

Assim, embora o juiz goze de discricionariedade para optar pelas medidas coercitivas 

que utilizará em suas decisões, deverá atentar para princípios gerais de proporcionalidade e 

razoabilidade, sobretudo quando da aplicação de meios atípicos. 

Ao presente trabalho interessam mais os meios coercitivos, já que sua utilização 

geralmente se amolda melhor à tutela das obrigações específicas e a sua aplicação tem sido 

bastante controvertida nos últimos anos, seja pela dificuldade em pacificar um entendimento 

sobre como utilizar as astreintes, seja pelas polêmicas decisões em que se defere a aplicação de 

meios atípicos, tais quais a apreensão de passaportes, CNHs e cartões de crédito e débito de 

devedores. 

3.1.2.! Meios executivos coercitivos: astreintes e outros meios atípicos 

Mais detalhadamente, os poderes – e, consequentemente, os mecanismos – executórios 

coercitivos podem ser subdivididos em poderes coercitivos mediante restrição de direitos e 

poderes de coerção patrimonial (RODRIGUES; RIBEIRO, 2014, p. 164).  

Os poderes de coerção patrimonial se resumem, sobretudo, às astreintes, multas 

pecuniárias que incidem de forma diária (ou em outra frequência) sobre os devedores, como 

forma de pressão financeira até que haja o cumprimento da obrigação. As astreintes são também 

o meio coercitivo mais comum, cuja aplicação é extremamente corriqueira e bem sedimentada 

pelo Judiciário há décadas. Conforme se observará mais adiante neste trabalho, os casos 

envolvendo esse tipo de multa correspondem a 90% dos casos analisados, e as maiores 

discussões envolvem a fixação ou revisão do respectivo quantum. 

Os meios coercitivos mediante restrição de direitos, por outro lado, são extremamente 

variados. Afinal, “a legislação municia o magistrado de poderes atípicos (ou inominados), 

consubstanciando-se em posições jurídicas subjetivas que, a despeito de não estarem 

previamente descritas em lei, mostrem-se necessárias para atuação prática do direito material 

em crise” (RODRIGUES; RIBEIRO, 2014, p. 164). 

Tais meios são mais restritos, justamente porque a restrição de direitos pode atingir 

direitos fundamentais (tal como o direito de ir e vir) e, em alguns casos, pode ser 

desproporcional ao objetivo perseguido. Não à toa, as maiores discussões envolvem justamente 
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a proporcionalidade das medidas impostas e suas eventuais restrições a direitos constitucionais 

dos devedores. 

Quanto às astreintes, a grande equação que deve ser solucionada é encontrar um valor 

adequado e equilibrado que, ao mesmo tempo, cumpra a função coercitiva sobre o devedor 

(para que ele cumpra rapidamente e efetivamente a obrigação), e não constitua fonte de 

enriquecimento injusto do credor (que pode achar mais lucrativo se tornar credor de multas ao 

invés de obter a prestação devida). 

Diversas são as discussões sobre os parâmetros a serem observados. Segundo Newton 

Marzagão (2015, p. 167), seriam quatro os critérios a serem observados: (i) o conteúdo 

econômico da obrigação, (ii) a relevância do bem jurídico em disputa, (iii) a capacidade 

financeira do devedor, e (iv) as vantagens que o devedor pode obter com o descumprimento da 

ordem judicial65. 

Alguns dos pontos polêmicos envolvidos na imposição das astreintes são (i) sua 

eventual limitação a algum tipo de parâmetro, seja ao valor da obrigação, seja a um determinado 

prazo, e a proporcionalidade do valor total com os fins almejados, (ii) a sua equiparação à 

cláusula penal, e (iii) sua cumulação com indenização por perdas e danos. 

Quanto ao primeiro ponto, a lei processual não impõe limite quantitativo algum às 

astreintes66, dispondo simplesmente que a multa deve ser “suficiente e compatível com a 

obrigação”, podendo ser reduzida ou excluída de ofício caso o seu valor se torne excessivo ou 

insuficiente. 

                                                
65 Segundo o autor (2015, p. 167) “o devedor recalcitrante só se sentirá compelido a desempenhar a prestação 
inadimplida se a ameaça (leia-se: astreinte) se apresentar verdadeiramente desvantajosa para ele – e ela só se 
apresentará realmente desvantajosa se estiver no mesmo patamar monetário que a obrigação descumprida. [...] no 
entanto, o conteúdo econômico deve ser apenas um dos balizadores, e nunca, em hipótese alguma, como um 
aspecto limitador de seu montante [...] o montante da multa pode – e, em certas condições, deve – ultrapassar, 
mesmo que inicialmente, o valor da prestação discutida em juízo. [...] entendemos que não é só o conteúdo 
econômico da obrigação que deve ser levado em conta pelo juiz no momento da fixação do valor inicial da 
cominação. A relevância do bem jurídico em jogo também influirá, em nosso entender, no montante da astreinte 
[...] Cumulativamente ao conteúdo econômico da obrigação e à relevância do bem jurídico em disputa, deverá o 
julgador atentar, como terceiro critério para fixação do valor inicial das astreintes, à capacidade financeira do 
devedor – que será o real e mais palpável indicativo da capacidade de resistência do réu ao cumprimento da ordem 
judicial a ser exarada”. 
66 “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” (grifo nosso). 
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No mesmo sentido caminha a doutrina, apontando que a multa não deve ser limitada, a 

priori, a valor ou prazo nenhum. Isso porque, além de eventual limitação não estar disposta em 

lei, o juízo pode a qualquer tempo alterar a multa se identificar que se tornou excessiva. Gaio 

Júnior (2015, p. 317) concede a possibilidade de eventual limitação dos valores, a despeito de 

o ordenamento não impor tais limites, ressaltando a importância de ser sopesado pela atividade 

volitiva do juízo, tendo em mente a própria efetividade da sanção pecuniária. 

No entanto, conforme ensina Newton Marzagão (2015, p. 185), a astreinte não deve ser 

limitada a valor algum: 

Meio coercitivo que é, não pode a astreinte ficar atrelada ao montante da obrigação 
perseguida, sob pena de sua total desnaturação. Não se pode negar que, se o 
jurisdicionado recalcitrante souber, de antemão, que sua recusa em cumprir uma certa 
obrigação será coercitivamente exigida de uma multa que não ultrapassará o 
equivalente monetário da prestação inadimplida, ele terá muito pouco (ou quase 
nenhum) incentivo para cumprir o desiderato. 

De fato, limitar a astreinte a um valor fixo, além de possibilitar ao devedor, de antemão, 

realizar o cálculo de eventual vantagem econômica que possa auferir com o descumprimento 

da obrigação, acaba desnaturando a multa em perdas e danos. Afinal, a partir do momento em 

que o valor for fixado, a escolha do devedor passará a ser entre (i) cumprir a obrigação, ou (ii) 

pagar o montante fixado a título de multa, o que equivale justamente a submeter a obrigação 

específica à “teoria da opção” defendida por Richard Posner (2009, p. 1349), segundo a qual 

próprio devedor inadimplente poderia escolher entre cumprir a obrigação conforme pactuado 

ou pagar ao credor indenização pelas perdas e danos incorridos. 

Quanto ao segundo ponto, parece também claro que a multa, por seu caráter coercitivo 

processual, não se confunde de forma alguma com eventual cláusula penal, que possui caráter 

eminentemente material. 

Por se diferenciar da cláusula penal, a imposição das astreintes não pode prejudicar o 

direito do credor de exigir o cumprimento específico da obrigação pelo devedor, ou ao 

recebimento do equivalente pecuniário (seja através de indenização pelas perdas e danos 

efetivamente incorridos, seja através de cláusula penal estipulada contratualmente). Traçar um 

paralelo com a cláusula penal, inclusive para fins de limitação do quantum das astreintes, 

importa em equívoco gravíssimo que deve ser totalmente rechaçado67. 

                                                
67 Nesta opinião me acompanham, dentre outros, Asdrubal Nascimbeni (2004, p. 206) e Newton Marzagão (2015, 
p. 185). 
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Quanto ao último ponto, a lei processual68 também determina pacificamente a 

cumulação das astreintes com eventual indenização por perdas e danos causados, não havendo 

sequer discricionariedade do magistrado para decidir pela não cumulação. 

Conforme explica Rafael Pereira (2016, p. 184), a fixação das astreintes não tem caráter 

reparatório, uma vez que a própria lei prevê que o ressarcimento por perdas e danos dar-se-á 

independentemente da multa, sendo que a sua função é vencer a obstinação do devedor e 

conduzir ao cumprimento da obrigação de fazer ou de entregar coisa. Segundo o autor: 

A letra da lei vigente e a que entrará em vigência em 2016 demonstra de imediato se 
tratar as astreintes e as perdas e danos de procedimentos autônomos e independentes 
sendo possível o ajuizamento de ação indenizatória própria, independentemente de ter 
já sido fixada multa pelo descumprimento de ordem judicial em demanda pretérita. 

De toda forma, como pontua Asdrubal Nascimbeni (2004, p. 2011), a multa não deve 

ser aplicada automaticamente pelo juízo para qualquer caso, uma vez que “só terá utilidade 

naqueles casos em que o magistrado, em decisão fundamentada, considere a sua imposição 

suscetível de, efetivamente, conduzir à obtenção da tutela específica, pleiteada pelo 

credor/demandante”. 

Há casos em que, de fato, a imposição de multa pode não conduzir à tutela específica, 

não raras vezes pela grande capacidade econômica do devedor em resistir às multas e pelas 

vantagens que pode estar auferindo ao efetuar a mesma prestação a terceiros, em comparação a 

um conteúdo econômico da obrigação que pode ser eventualmente baixo. Nestes casos, pode 

ser mais eficaz a imposição de outros meios coercitivos atípicos, restritivos de direitos, nos 

quais a capacidade econômica do devedor não lhe será de grande auxílio.  

E justamente “entre a medida coercitiva típica (multa) e a medida prontamente proibida 

(prisão), existe uma série de mecanismos coercitivos possíveis que as entremeiam”. 

Precisamente para solucionar tais conflitos normativos que os postulados normativos, em 

especial a proporcionalidade, são invocados. “Desse modo, afora a multa e a coerção por 

restrição à liberdade pessoal, nenhuma medida coercitiva pode ser, em tese, rechaçada, o que 

evidencia a esterilidade de se perseguir um quadro de limitações abstratamente” 

(RODRIGUES; RIBEIRO, 2014, p. 168). 

                                                
68 “Art. 500. A indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa fixada periodicamente para compelir 
o réu ao cumprimento específico da obrigação”. 



 
44 

3.1.3.! Evolução da tutela específica das obrigações no direito processual brasileiro 

No Brasil, os direitos processual e civil dos contratos vêm há algum tempo dando valor 

à execução específica das obrigações contratuais (de dar, fazer e não fazer). Conforme ensina 

Theodoro Junior (2002, p. 16), “nos tempos modernos, nunca esteve o credor de obrigação de 

fazer e não fazer totalmente afastado da execução específica”, sendo que mesmo as obrigações 

infungíveis, antes do CPC/73 e ainda no regime do Código de Processo Civil de 1939 

(“CPC/39”) já contavam com a execução indireta, através da cominação de astreintes para 

coagir o credor a realizar prestação devida in natura. 

Mas nem sempre foi assim. Conforme ensinam Daniel Colnago Rodrigues e Sérgio Luiz 

Ribeiro (2014, p. 162), historicamente o processo civil brasileiro foi indiferente à tutela 

específica, tendo por muito tempo privilegiado a conversão em perdas e danos69. 

Ao longo dos últimos 80 anos isso começou a se alterar, diante da insuficiência da tutela 

pecuniária para satisfazer os interesses de credores, contribuindo para o rompimento do modelo 

da conversão em perdas e danos em prol da lição ‘chiovendiana’ de que o processo deve dar ao 

titular do direito tudo aquilo e precisamente aquilo que teria caso não houvesse a violação.  

O Código Civil inicia o Livro I - Do Direito das Obrigações com a classificação das 

obrigações em obrigações de dar (coisa certa – art. 233 a 242, e coisa incerta – art. 243 a 246), 

de fazer (art. 247 a 249) e não fazer (art. 250 e 251).  

No entanto, a proteção à tutela específica aparece de forma mais clara em poucos artigos, 

ainda que a contrario sensu. Por exemplo, os art. 234 a 236, e 238 a 240, ao tratarem da perda 

ou deterioração da coisa, determinam a responsabilidade do devedor por perdas e danos em 

caso de culpa. No entanto, cabe ao credor decidir entre aceitar a coisa deteriorada ou pleitear a 

indenização total. Já no caso das obrigações de fazer, o art. 247 estipula a responsabilidade por 

perdas e danos do devedor que se recusar a prestação personalíssima, que não pode ser realizar 

por terceiros.  

Por fim, o Código Civil também protege o cumprimento específico das obrigações 

contratuais assumidas através de dispositivos esparsos70, tais como a cláusula geral de boa-fé 

                                                
69 Segundo os autores “isso era facilmente explicado em função de alguns fatores existentes em épocas passadas, 
particularmente a predominância de direitos de conteúdo patrimonial e a influência do dogma da intangibilidade 
da vontade humana no âmbito do processo”.  
70 Neste ponto conferir o resumo de Juliana Krueger Pela (2016, p. 1097-1099). 
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(art. 422), a figura do abuso de direito (art. 187), e a inexistência de obrigação alternativa sem 

previsão expressa em contrato (art. 252). 

Conforme assegura Caio Mário da Silva Pereira (2011, p. 65), a tendência 

contemporânea do direito civil é primazia da tutela específica das obrigações de dar, fazer e não 

fazer:  

Na atualidade, tem-se defendido a ideia de que a tutela específica das obrigações de 
dar, fazer e não fazer é a que melhor atende aos interesses do credor da obrigação (e, 
em última análise, de toda a sociedade), se comparada à tutela de ressarcimento dos 
danos causados pelo inadimplemento. 

O Código de Defesa do Consumidor71 também protege claramente a tutela específica, 

determinando (i) a sua preponderância em relação à conversão em perdas e danos, (ii) a 

possibilidade de cumulação das astreintes com eventuais perdas e danos, (iii) a ausência de 

limitação e discricionariedade do magistrado para a imposição de multa, e (iv) a utilização de 

outros meios sub-rogatórios ou coercitivos para obter a tutela específica ou o resultado prático 

equivalente. 

 A lei consumerista repete em grande medida o que era previsto na redação do CPC/73 

imediatamente anterior ao Novo CPC, mas não traz nenhuma disposição irreconciliável com a 

lei processual atualmente vigente.  

Por fim, a tutela específica é mais fortemente trazida no direito processual, e as 

subsequentes reformas da lei processual brasileira vêm privilegiando a execução específica das 

obrigações contratuais. O Novo CPC parece ter ampliado o leque de meios executivos atípicos 

à disposição do Judiciário para tutelar obrigações inadimplidas.  

Para fundamentar de forma clara e precisa o argumento de que a lei processual tem 

fortalecido a execução específica, o quadro resumo das páginas seguintes contém as principais 

                                                
71 “Art. 84. Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a 
tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do 
adimplemento. § 1° A conversão da obrigação em perdas e danos somente será admissível se por elas optar o autor 
ou se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático correspondente. § 2° A indenização por 
perdas e danos se fará sem prejuízo da multa. § 3° Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado 
receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia, 
citado o réu. § 4° O juiz poderá, na hipótese do § 3° ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente 
de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento 
do preceito. § 5° Para a tutela específica ou para a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz 
determinar as medidas necessárias, tais como busca e apreensão, remoção de coisas e pessoas, desfazimento de 
obra, impedimento de atividade nociva, além de requisição de força policial”. 
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diferenças e inovações trazidas por cada uma das alterações legislativas promovidas sobre a 

tutela específica das obrigações no direito processual brasileiro: 
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Figura 1 – Comparação das Reformas dos Códigos de Processo Civil Brasileiro 

Tipo de 
Dispositivo 

CPC/39 CPC/73 Reformas das Lei nº 8.952 
e 8.953, de 13.12.1994 

Reformas da Lei nº 
10.444, de 
07.05.2002 

Novo CPC  

Meios executivos 
coercitivos 
previstos 

Multa (não detalhado 
que tipo de multa se 
trataria). Astreintes em 
casos específicos. 

Astreintes em todos os 
casos. 

Inclusão expressa de um rol 
de sanções sub-rogatórias: 
busca e apreensão; remoção 
de pessoas e coisas; 
desfazimento de obras; 
impedimento de atividade 
nociva; e requisição de força 
policial. 

Inclusão expressa das 
multas cominatórias 
no rol de sanções. 
Possibilidade de o 
juiz, de ofício, 
modificar o valor ou 
a periodicidade da 
multa. 

Inclusão das penas de litigância 
de má-fé e crime de 
desobediência pelo 
descumprimento injustificado da 
ordem judicial.  

Inclusão de meios coercitivos 
atípicos, estando o juiz autorizado 
a tomar todas as medidas 
indutivas, coercitivas, 
mandamentais ou sub-rogatórias 
necessárias para assegurar o 
cumprimento da ordem judicial, 
inclusive em obrigações de pagar 
quantia. 

Possibilidade de 
liminar/tutela 

provisória 
específica 

Ausência de menção 
expressa. 

Ausência de menção 
expressa. 

Autorização expressa, 
inclusive com a cominação 
de multa por 
descumprimento de ofício ou 
a requerimento do credor. 

Autorização 
expressa, além das 
astreintes, para a 
cominação de outras 
medidas coercitivas. 

Inclusão da possibilidade de 
cumprimento provisório da 
decisão antecipada que fixa a 
multa. Depósito em juízo, com 
levantamento somente após 
trânsito em julgado. 

Ação de cobrança 
de obrigação 

específica 

Ausência de menção 
expressa. 

Autorização expressa. Sem inovações. Sem inovações. Inclusão de possibilidade de 
cumprimento provisório da 
sentença. 

Execução de 
obrigação 
específica 

Autorização expressa 
para execuções de 
obrigações de fazer ou 
não fazer. 

Autorização expressa 
para execuções de 
obrigações de fazer ou 
não fazer. 

Sem inovações. Sem inovações. Sem inovações. 
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Multa pecuniária 
(astreintes) 

Autorização expressa 
em caso de obrigação 
personalíssima, 
mediante requerimento 
do credor. Limitada ao 
valor da prestação. 

Autorização expressa 
em caso de obrigações 
de fazer ou não fazer, 
mediante requerimento 
do credor. Contada por 
dia de atraso. 
Necessária previsão na 
sentença. 

Autorização expressa, 
inclusive em tutela liminar e 
de ofício (independente de 
pedido do credor).  Em caso 
de título extrajudicial em que 
a multa seja prevista, 
possibilidade somente de 
redução da multa pelo juiz. 

Autorização 
expressa. 
Possibilidade de o 
juiz, de ofício, 
modificar o valor ou 
periodicidade da 
multa.  

Autorização expressa para a 
cominação a qualquer tempo. 

Inclusão da possibilidade de 
cumprimento provisório de 
qualquer decisão que fixa a multa.  

Depósito em juízo, com 
levantamento somente após 
trânsito em julgado. 

Multa devida desde a data do 
descumprimento, sem 
necessidade de fixação de termo 
pelo juízo. 

Conversão em 
perdas e danos 

Somente a pedido do 
credor ou no caso de 
perecimento ou 
perdimento da coisa 
certa. 

Somente a pedido do 
credor, no caso de 
perecimento ou 
perdimento da coisa 
certa, ou no caso de 
recusa a cumprir 
obrigação 
personalíssima. 

A pedido do credor ou se 
impossível a tutela específica 
ou a obtenção do resultado 
prático equivalente. 

Retirada a possibilidade de 
recusa a cumprir obrigação 
personalíssima. 

Sem inovações. Sem inovações. 

(Figura 1) 
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Como se pode observar, o Novo CPC continuou a fortalecer a execução específica em 

detrimento da conversão das obrigações em perdas e danos, prevendo sanções mais duras contra 

o devedor inadimplente, como a previsão de penas de litigância de má-fé e crime de 

desobediência (art. 536, §3o), além de ter conferido maiores poderes do juízo para assegurar o 

cumprimento de sua ordem (art. 139, inc. IV)72, dando azo a apreensões de documentos pessoais 

de devedores, tais como passaporte, CNHs, e cartões de crédito e débito, ou mesmo restringindo 

o direito de o devedor sair do país sem comunicação prévia73, inclusive para obrigações de 

pagar quantia certa.   

O Novo CPC também trouxe previsão expressa de que o valor obtido reverte ao credor 

exequente e, sobretudo, que é possível a execução provisória (cumprimento provisório) da 

multa antes do trânsito em julgado da sentença, sendo o devedor obrigado a depositá-la em 

juízo. Este último ponto visou solucionar amplo debate nos tribunais e no próprio STJ sobre a 

partir de qual momento poderia haver a execução da multa cominatória. 

Ademais, outra inovação que solucionou amplo debate no STJ foi a definição do termo 

inicial para cobrança da multa. A partir do Novo CPC, a multa passa a ser devida desde a data 

de descumprimento da decisão, independentemente de haver citação ou intimação da parte, 

evitando-se casos teratológicos em que a multa era cominada, o magistrado previa prazo para 

cumprimento da obrigação, mas deixava de prever expressamente um termo inicial a partir de 

quando a multa fluiria. Nestes casos a multa acabava posteriormente excluída na segunda 

instância.  

Como se observa, o Novo CPC procurou encerrar as discussões e interpretações dadas 

pela jurisprudência sobre o tema, inclusive do STJ, preenchendo certas lacunas na lei que 

                                                
72 “Art. 139.  O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: IV - determinar 
todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento 
de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”; 
73 “Em virtude da ausência de indicação, pelo devedor, de meios menos onerosos e mais eficazes para a quitação 
da dívida, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) deixou de reconhecer ilegalidade em decisão 
judicial de restrição de saída do país como medida constritiva indireta para pagamento voluntário do débito. Ao 
negar habeas corpus ao devedor, o colegiado ressalvou a possibilidade de modificação posterior da medida de 
constrição caso venha a ser apresentada sugestão alternativa de pagamento”. Disponível em: 
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Not%C3%ADcias/Terceira-Turma-mantém-
bloqueio-de-passaporte-como-meio-coercitivo-para-pagamento-de-d%C3%ADvida. Acerca de decisões do STJ 
sobre a aplicação de medidas coercitivas atípicas, ver item 3.3.3. deste trabalho, p. 80. 
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acabavam por eximir os devedores do pagamento de multa por questões meramente processuais 

e burocráticas74.  

Assim, mesmo em caso de inadimplementos contratuais que teoricamente poderiam ser 

tidos como economicamente eficientes, o direito contratual brasileiro nos livros não permite à 

parte inadimplente escolher indenizar o credor, impondo multas e outras medidas coercitivas 

para assegurar o cumprimento específico da obrigação. 

De toda forma, o presente trabalho busca investigar se, para além da lei processual, a 

jurisprudência do STJ também confirma esta tendência de maior privilégio à tutela específica 

das obrigações e fortalecimento dos meios executivos coercitivos. Para tal, tanto os 

informativos de jurisprudência do STJ, quanto os acórdãos prolatados pelo Tribunal desde o 

advento do Novo CPC podem oferecer respostas empíricas interessantes. 

3.2.! ANÁLISE PRELIMINAR DOS INFORMATIVOS DE JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

3.2.1.! Impossibilidade e conversão em perdas e danos 

Com todas as ressalvas metodológicas feitas, de forma geral, os informativos de 

jurisprudência demonstram que o STJ não converte facilmente as obrigações não pecuniárias 

em perdas e danos, estipulando um patamar relativamente alto para considerar que haveria uma 

efetiva impossibilidade de cumprimento, e não mera onerosidade ou dificuldade. 

Não houve caso algum em que o debate sobre conversão em perdas e danos tenha sido 

efetivamente travado, nem tampouco tenha sido alegada eventual aceitação pelo ordenamento 

jurídico brasileiro da possibilidade de conversão da obrigação a despeito da vontade do credor 

ou da efetiva impossibilidade no cumprimento. As discussões sobre eficiência do 

                                                
74 Por exemplo, por conta de lacuna na lei a jurisprudência do STJ interpretava, de forma muito leniente aos 
devedores, que deveria haver decisão expressamente cominando o dia de início da incidência da multa, ainda que 
já houvesse prazo para cumprimento da obrigação. Quando o magistrado deixava de fazê-lo, o STJ excluía a 
totalidade das astreintes acumuladas. O Novo CPC prevê expressamente a incidência imediata da multa quando 
descumprida a decisão. Também é o caso da execução provisória das astreintes, pois vários tribunais não a 
admitiam, já outros deixavam o credor levantar o valor, não havendo pacificação. Agora o Novo CPC prevê 
expressamente que é possível a execução, mas só se levanta o valor executado após o trânsito em julgado do 
processo. 
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inadimplemento, nestes termos, não são tratadas em nenhum dos acórdãos ou informativos 

examinados. 

Por via oblíqua, no entanto, em um caso houve sensibilidade ao argumento da 

impossibilidade econômica, que de certa forma tangencia a discussão do efficient breach75. No 

caso, uma consumidora celebrou com a Editora Abril contrato de fornecimento de revistas 

infantis pelo prazo de um ano, o qual foi rompido antecipadamente por decisão comercial da 

empresa. A empresa ofereceu outra revista, o que foi recusado pela consumidora. A 

consumidora ajuizou ação objetivando a execução específica da obrigação de fornecimento.  

Desde a primeira instância, todos os julgadores se sensibilizaram ao argumento da 

Editora: o custo dos exemplares restantes seria desproporcional ao resultado prático visado, o 

que torna economicamente impossível a prestação. Destarte, independentemente da discussão 

sobre ser econômica ou jurídica a impossibilidade, segundo os ministros, o cumprimento 

específico da obrigação (a edição dos sete exemplares faltantes apenas para a recorrente) 

demandaria da empresa uma prestação excessivamente onerosa e desproporcional ao valor da 

revista a ser vendida. O contrato acabou resolvido em perdas e danos, com a condenação da 

Editora ao pagamento de percentual do valor original do contrato correspondente ao número de 

revistas não fornecidas. 

Neste caso houve autorização pelo descumprimento, mesmo sendo possível fazê-lo, 

sobre o argumento de que o cumprimento imporia um custo excessivo à parte (confirmando o 

histórico de alterações legislativas e os posicionamentos doutrinários) em comparação com a 

conversão em perdas e danos. No caso tampouco se configurou onerosidade excessiva 

superveniente, mas mesmo assim a prestação foi convertida no seu equivalente pecuniário. 

A decisão aponta que não faria sentido exigir do devedor uma prestação totalmente 

desproporcional ao benefício obtido pelo credor. Contudo, mesmo não tocando em discussões 

como a eficiência do inadimplemento, acaba por reduzir o padrão exigido para a configuração 

de impossibilidade, indicando um desvio à regra de não conversão, o que pode gerar estímulos 

e impactos indiretos no mercado e no modo de contratar mais profundos e complexos do que o 

previsto pelos julgadores. 

                                                
75 Terceira Turma, REsp nº 1.055.822 – RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe 27.05.2011.  
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3.2.2.! Modificação de astreintes 

Com base na análise preliminar dos acórdãos extraídos dos informativos de 

jurisprudência do STJ, também foi possível extrair algumas informações interessantes sobre 

como e em que medida o Tribunal modifica as astreintes já cominadas. 

O STJ segue o disposto na lei processual acerca da possibilidade de conhecimento e 

modificação de ofício das astreintes, bem como a ausência de preclusão e formação de coisa 

julgada da decisão que as comina. Em que pese a vedação constitucional76 (e a própria Súmula 

7/STJ) ao conhecimento, por parte dos tribunais superiores, de matéria de fato, o STJ tem 

entendido pela sua competência para discutir o valor de astreintes em caso de decisões 

teratológicas, quando a multa se demonstra excessivamente baixa ou excessivamente alta, 

modificando-a de acordo com o objetivo perseguido. 

Por trás desta ideia, o STJ tem o intuito de evitar a ocorrência de decisões extremamente 

díspares e a quebra de isonomia entre partes de casos similares. A lógica, a princípio, se revela 

interessante: uniformizar no Tribunal critérios para a fixação de multas cominatórias, para que 

os demais tribunais as apliquem de maneira coerente. Tal posicionamento garante a 

possibilidade de que multas sejam questionadas no próprio STJ, sempre que a parte entender 

que, de alguma forma, as multas cominadas pelas instâncias inferiores sejam injustas. 

Uma vez que a fixação da multa é ato de discricionariedade do julgado, não haveria 

como o STJ fixar patamares em jurisprudência a ser seguida pelas instâncias inferiores. Não se 

trata de interpretação do direito, mas de análise casuística, que depende das condições 

econômicas das partes envolvidas, do tamanho da obrigação questionada e do grau de 

resistência do devedor77. 

                                                
76 art. 105, II, da Constituição Federal, atribui ao STJ a competência para julgar recurso especial contra decisão 
recorrida que: a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência; b) julgar válido ato de governo local 
contestado em face de lei federal; ou c) der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro 
tribunal. Como se observa, estas competências se referem à cognição de matéria de direito, e não de matéria fática. 
Ao que parece, a inclusão da revisão de valores de multa cominatória demandaria o exame dos fatos do caso, uma 
vez que determinar se a multa é suficiente, injustamente elevada ou diminuta não consiste em mera interpretação 
do direito. 
77 Essa indagação sobre a problemática da análise casuística e a consequente insegurança e imprevisibilidade não 
passou despercebida por Newton Marzagão (2015, p. 191), segundo o qual “olhando prospectivamente, como 
deverá proceder o magistrado (i) se a exacerbação do valor da multa cominatória, ao mesmo tempo em que 
contribui para a efetividade processual (por intensificar a carga intimidatória das astreintes) aumenta a 
possibilidade de um enriquecimento injustificado por parte do autor e (ii) se, como outro lado da moeda, o 
comedimento exagerado no momento da qualificação da multa, a despeito de evitar um futuro enriquecimento sem 
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De toda forma, a possibilidade de análise das multas por parte do STJ acaba 

possibilitando às partes litigarem até a última instância, em busca do aumento da multa 

cominada (pelos credores vitimados e ainda não contemplados com a obrigação inadimplida) 

ou de sua redução (pelos devedores renitentes). 

Sem dúvida que esta contínua litigância até a última instância, em busca da satisfação 

da obrigação inadimplida, implica um aumento dos custos de transação ex post para os credores, 

diminuindo a eficácia e eficiência do mecanismo da tutela específica.  

Por outro lado, pode garantir maior segurança jurídica ao uniformizar melhor os critérios 

de aplicação das multas. Não é raro que diversos casos sejam levados ao STJ na tentativa de 

modificar as multas impostas em instâncias inferiores. As tabelas abaixo contêm um 

detalhamento dos 18 casos levados ao STJ em que houve discussão sobre a modificação do 

valor das astreintes. Os casos foram divididos pelo órgão que os julgou (Turmas ou Seção) e 

pelo resultado (manutenção ou modificação). No caso de modificação, houve uma subdivisão 

em quatro categorias: majoração, redução, anulação (multa zerada por conta de alguma falha 

processual) ou limitação ao valor do bem ou da alçada. 

                                                
causa, pode vir a tornar eficaz, desde então, a coerção? Olhando retrospectivamente, qual dos dois princípios 
deverá ser albergado pelo juiz? Deverá ele “privilegiar” o princípio da efetividade do processo ou o princípio que 
veda o enriquecimento sem causa? A resposta, infelizmente, só poderá ser encontrada casuisticamente. 
Manifestamos pesar pela resposta ofertada porque a solução casuística, por ser bastante subjetiva, causa 
desalentadora imprevisibilidade (e o Poder Judiciário deve ser, em nome da segurança jurídica, o mais previsível 
possível). [...] 
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Figura 2 – Tabela de Casos sobre Modificação de Astreintes 

!
Consolidado Terceira Turma Quarta Turma Segunda Seção 

  Número 
Absoluto 

Percentual do 
Total 

Número 
Absoluto Percentual Número 

Absoluto Percentual Número 
Absoluto Percentual 

Discussões Sobre 
Modificação  18 100% 10 55,55% 7 38,89% 1 5,55% 

Mantidas 7 38,89% 7 38,89% 0 0% 0 0% 

Modificadas 11 61,11% 3 16,67% 7 38,89% 1 5,55% 

 Majoradas  2 11,11% 2 11,11% 0 0% 0 0% 

 Reduzidas 2 11,11% 0 0% 2 100% 0  0% 

 Anuladas 2 11,11% 1 5,55% 1 5,55% 0 0% 

 
Limitadas ao 

Valor do 
Bem/Alçada 

5 27,78% 0 0% 4 22,22% 1 5,55% 

(Figura 2) 
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Ainda que se trate de análise preliminar, alguns dados são reveladores: 

(i)! Todas as decisões em que houve manutenção ou majoração da multa foram 

proferidas pela Terceira Turma; 

(ii)! Todas as decisões em que houve redução da multa foram proferidas pela Quarta 

Turma; 

(iii)! Quatro das cinco decisões em que houve limitação da multa ao valor do bem ou 

da alçada foram proferidas pela Quarta Turma. Na outra, a decisão foi proferida pela 

Segunda Seção em uma Reclamação78, com a integralidade dos votos dos ministros 

oriundos da Quarta Turma e com uma defecção da Terceira Turma; 

Conforme se observa, o comportamento dos casos varia sensivelmente a depender da 

turma à qual estão submetidos. Esta tendência se manifestou, nos casos concretos, sobretudo 

pela maior tolerância da Terceira Turma à manutenção de multas cominatórias em valores 

elevados, e uma rejeição da Quarta Turma a multas desproporcionais ao valor da obrigação 

inadimplida.  

Uma das principais discussões levadas ao STJ sobre o tema é justamente o pedido de 

redução ou modulação de astreintes que, após anos de descumprimento, chegam a valores 

exorbitantes que ultrapassam, em muito, o valor da própria condenação. 

Em alguns dos casos, débitos que equivaleriam a poucos milhares de reais, se 

convertidos em perdas e danos, apresentaram multas milionárias, sendo mantidos pelo STJ 

devido ao seu caráter pedagógico e dissuasório79. Curiosamente, todos os casos tratavam de 

multas impostas a instituições financeiras pelo descumprimento de liminar para a retirada de 

negativação de nome de consumidor dos cadastros de proteção ao crédito, após o ajuizamento 

de ação revisional de contrato80.  

                                                
78 STJ, Segunda Seção, Reclamação 7.861/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, J. 11.09.2013. 
79 STJ, Terceira Turma, AgRg no REsp 1.026.191-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 06.11.2009; STJ, Terceira 
Turma, REsp 1.185.260-GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 08.10.2010; STJ, Terceira Turma, REsp 1.192.197-
SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.02.2012.  
80 Vale ressaltar que se trata de medida que poderia ter sido mesmo realizada pelo próprio juízo, mediante a 
expedição de ofício a referidos órgãos. 
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Neste sentido, em um dos casos a Min. Fátima Nancy Andrighi chegou a expressamente 

afirmar que “sendo função da multa diária coagir o devedor, ela precisa durar o quanto for 

necessário para alcançar seu objetivo, e nisso reside o caráter pedagógico, pois a multa atingiu 

tal valor em razão do descaso do agravante”81. 

Na mesma esteira, seu colega de Terceira Turma Min. Moura Ribeiro afirmou em outro 

caso de sua relatoria que “deve-se ter em conta o valor da multa diária inicialmente fixada e 

não o montante total alcançado em razão da demora no cumprimento da decisão. Portanto, a 

fim de desestimular a conduta recalcitrante do devedor em cumprir decisão judicial, é possível 

se exigir valor de multa cominatória superior ao montante da obrigação principal”82. 

Enquanto na Quarta Turma parece haver uma tendência a identificar tais valores como 

enriquecimento sem causa83, prevalece na Terceira Turma o entendimento de que, não havendo 

justificativa de impossibilidade técnica, jurídica, fática ou econômica para o cumprimento da 

obrigação, deve ser mantida a multa cominatória, pois é sanção destinada a compelir o devedor 

ao pagamento. Assim, se não cumpriu a decisão quando foi ordenado a tal, é sua a 

responsabilidade pelo valor exorbitante ao qual a multa chegou. 

Essa tensão entre turmas foi bem explorada em um caso emblemático de Reclamação 

levado à Segunda Seção do STJ (a qual congrega os ministros das terceira e quarta turma em 

julgamentos em que se busca resguardar a autoridade da jurisprudência da Corte)84, no qual foi 

questionado se a multa estaria adstrita à limitação de alçada de 40 salários mínimos do Juizado 

Especial Cível, bem como sua desproporcionalidade com a obrigação principal. 

No caso concreto, uma consumidora ajuizou ação indenizatória cumulada com 

antecipação de tutela em face de companhia telefônica, buscando retirar negativação indevida 

de seu nome em órgãos de proteção ao crédito. A sentença condenou a telefônica a pagar R$ 

3.500,00 a título de danos morais. No entanto, diante do descumprimento da tutela antecipada, 

as multas chegaram a R$ 387.600,00. Em cumprimento de sentença, então, o magistrado 

reduziu o valor total da multa, de ofício, para R$ 1.000,00. Não resignada, a consumidora 

                                                
81 AgRg no REsp 1.026.191-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, J. 03.11.2009. 
82 REsp 1.352.426-GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 5/5/2015, DJe 18.05.2015. 
83 AgRg no REsp 692.932-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 15.02.2011; REsp 947.466-PR, Rel. 
Min. Aldir Passarinho Junior, julgado em 17.09.2009; REsp 793.491-RN, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, julgado 
em 26.09.2006, todos da Quarta Turma. 
84 STJ, Segunda Seção, Reclamação 7.861-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, J. 11.09.2013.  
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recorreu e a multa foi restabelecida em seu valor original. Diante disso, a telefônica ajuizou 

Reclamação ao STJ. 

Conforme deixou expressamente consignado o ministro relator Luis Felipe Salomão no 

julgamento da Reclamação, tal tensão residiria entre os valores da “efetividade da tutela 

judicial” e da “vedação ao enriquecimento sem causa”85. E, mais adiante, o ministro revela a 

existência de uma divisão dentro da própria Corte, citando precedentes diversos que confirmam 

que: 

A Quarta Turma, em obséquio ao princípio que veda o enriquecimento sem causa, 
costuma reduzir o valor das astreintes a patamares mais módicos do que os geralmente 
praticados no âmbito da Terceira Turma, à vista da predileção desta última à 
exacerbação da multa cominatória. 

Como bem pontuou a Min. Nancy Andrighi, “a limitação da multa cominatória em 

patamar estático pode transformar-se numa ferramenta capaz de, em determinadas situações, 

ser utilizada como elemento determinante no cálculo de custo-benefício”, acabando por 

desnaturar a própria multa cominatória em causas perante o JEC. 

E o próprio ministro relator, ciente desse cálculo perverso por parte do devedor, apontou 

em seu voto que: 

A consciência do devedor acerca da corriqueira redução da multa cominatória pelo 
Poder Judiciário, quase sempre na undécima hora, impede a efetivação do propósito 
intimidatório das astreintes, pois não se cria no obrigado nenhum receio quanto a 
substanciais consequências patrimoniais decorrentes do não acatamento da decisão. 
Por esse viés, o realce da diretriz legal que veda o enriquecimento sem causa acaba 
também por erodir o traço coercitivo das astreintes, com grave comprometimento para 
a efetividade do processo. 

Por fim, o Tribunal restou amplamente dividido86, e por maioria optou por proferir uma 

decisão verdadeiramente salomônica – com o perdão do trocadilho, por ter sido relator 

                                                
85 Segundo o ministro, “De modo a se obter o aperfeiçoamento do primeiro valor (efetividade) no caso concreto, 
por vezes o devedor recalcitrante é obrigado a pagar multa em patamar que supera em muito o interesse econômico 
principal perseguido em juízo. Por outro lado, para a adequação do segundo valor (vedação ao enriquecimento 
sem causa), frequentemente a multa é reduzida de forma considerável, muito embora na contramão da conduta 
inerte do devedor, que não cumpriu a decisão e ainda assim consegue suavizar a reprimenda que lhe foi outrora 
imposta”. 
86 A Segunda Seção, por maioria, conheceu da Reclamação nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, vencidos 
os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Sidnei Beneti e Paulo de Tarso Sanseverino (todos da 
Terceira Turma). Acompanharam o voto do Sr. Ministro Relator os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio 
Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Marco Buzzi (da Quarta Turma, exceto o ministro Villas Bôas 
Cueva). No mérito, a Seção, por maioria, julgou parcialmente procedente a Reclamação para fixar o valor da multa 
a R$ 30.000,00, mas sem a limitação do teto dos Juizados Especiais. Vencidos os Srs. Ministros Paulo de Tarso 
Sanseverino, Nancy Andrighi e Sidnei Beneti (Terceira Turma). Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio 
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justamente o ministro Luis Felipe Salomão. Não se deferiu a limitação das astreintes ao limite 

de alçada (por se tratarem de sanções processuais que não integram o valor no momento da 

propositura da demanda). Todavia, entendeu o relator que “o prudente arbítrio do juiz é que não 

deve permitir que a multa e consectários ultrapassem sobremaneira o teto do juizado especial” 

e, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a multa reduzida para R$ 

30.000,0087. 

Tal diferenciação entre os órgãos fracionários é perigosa, justamente porque as 

consequências das posições adotadas são bastante distintas. Isto porque limitar a multa a um 

valor estático (tal qual o valor da obrigação) acabaria por tornar a execução específica em uma 

condenação por perdas e danos dobrada: já que não cumpriu no prazo assinalado, paga 

indenização e multa no valor da obrigação inadimplida.  

De toda maneira, ainda não há pacificação sumulada ou decidida por meio de recurso 

repetitivo, cabendo a cada caso a eventual discussão via Embargos de Divergência ou 

Reclamação. Cabe ressaltar, no entanto, que a possibilidade de modificação da decisão via tais 

recursos é extremamente restrita, uma vez que são as peculiaridades do caso que determinam a 

imposição das medidas coercitivas, sendo quase impossível apontar similitudes fáticas com 

acórdãos paradigmas do Tribunal. 

3.3.! DIREITO EM AÇÃO: A TUTELA ESPECÍFICA NOS ACÓRDÃOS PROFERIDOS 

PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Passada a análise dos acórdãos veiculados nos informativos de jurisprudência, buscou-

se analisar a integralidade dos acórdãos proferidos pelo STJ sobre o tema desde a entrada em 

vigor no Novo CPC, em 18.03.2016, até a data de 18.05.2018, em um número final de 241 

julgados relacionados ao tema. 

                                                
Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Buzzi e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro 
Relator, com ressalvas desse e daquela quanto à limitação do teto dos Juizados Especiais. 
87 Conforme o ministro relator apontou “No momento em que a fixação das astreintes atinge o ponto de ser mais 
interessante à parte do que a própria tutela jurisdicional do direito material em disputa, há uma total inversão da 
instrumentalidade caracterizadora do processo”. Depois o ministro chega a condenar a atitude do credor, em 
aparente sinalização a um duty to mitigate the loss, apontando que “vislumbra-se com clareza uma nova "indústria 
das astreintes ", por intermédio da qual a obrigação principal perseguida em juízo cede espaço, diante do montante 
pecuniário que poderá ser futuramente executado; tudo ao abrigo da inércia do devedor - que não cumpre a decisão 
e, amiúde, dela nem recorre -, assim também da inércia do credor - que permanece na silenciosa e confortável 
posição de espera, aguardando meses, quiçá anos, para que o montante atinja cifras muito mais atrativas.” 
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Sem dúvida a mais recente discussão envolvendo a tutela específica das obrigações se 

refere à possibilidade, criada pelo Novo CPC, de que medidas coercitivas mais fortes possam 

ser impostas para que o devedor cumpra a obrigação inadimplida. 

Tradicionalmente, as astreintes têm sido o meio coercitivo mais utilizado para compelir 

um devedor a cumprir obrigação de fazer, não fazer ou entregar coisa. Já nas obrigações de 

pagar quantia certa, as astreintes nunca foram admitidas, mas o seu inadimplemento ocasionava 

a fluência de juros moratórios, multa, além da possibilidade de medidas de sub-rogação visando 

expropriar recursos dos devedores. 

Com o advento do Novo CPC, diversos credores passaram a requerer a suspensão de 

CNHs, passaportes, cartões de crédito e débito e até créditos de programas como o Nota Fiscal 

Paulista de devedores. Embora muito mais invasiva, tal técnica parece coagir os devedores a 

cumprir sua obrigação, visando acabar com situações absurdas em que devedores ostentam 

padrão de vida luxuoso, realizando viagens e utilizando de bens de consumo de propriedade de 

terceiros ou em estruturas societárias complexas, enquanto deixam de cumprir suas obrigações. 

Devido ao grande número de julgados e a ocorrência de discussões repetidas e similares 

entre eles, os casos analisados foram divididos em três grupos de análise principais: 

(i)! Casos em que houve a conversão da tutela específica em tutela genérica de perdas 

de danos; 

(ii)! Casos em que houve discussão quanto à modificação ou manutenção do valor das 

astreintes impostas em primeira e em segunda instância; 

(iii)! Casos em que houve imposição de medidas coercitivas atípicas, visando estimular 

os devedores a cumprirem suas obrigações. 

Por meio desse agrupamento, tornou-se possível a realização de uma análise global que 

ultrapassa a particularidade dos casos em específico, e através de uma generalização analítica 

pôde-se interpretar como o Judiciário brasileiro, como um todo, tutela as obrigações específicas. 
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3.3.1.! Conversão de tutelas especificas em perdas e danos 

O primeiro grupo de casos analisado consiste naqueles em que se discute a possibilidade 

de conversão das tutelas específicas em indenizações por perdas e danos. A princípio, tal 

conversão encontra vedação no direito brasileiro, salvo se requerida pelo próprio credor ou se 

impossível a satisfação da tutela especifica88. 

Sem grandes surpresas, verificou-se que, de fato, o STJ não admite facilmente a 

conversão das tutelas específicas em tutelas genéricas de perdas e danos. Em linha com o CPC, 

os casos analisados demonstram uma preocupação do STJ em somente converter as obrigações 

quando impossível a tutela específica.  

Não parece encontrar eco ou guarida no Tribunal a alegação de eficiência ou liberação 

da obrigação principal mediante indenização. Não se encontrou nenhum caso em que a 

conversão da obrigação específica em perdas e danos tenha ocorrido pelo juiz de maneira 

espontânea ou mediante pedido do devedor, sem que antes houvesse uma efetiva 

impossibilidade de adimplemento da obrigação. 

Observou-se também que praticamente nenhum dos casos adentrou em minúcias na 

discussão sobre conversão da tutela em perdas e danos, visto que a sustentação deste debate 

tende a enveredar para óbices de ordem processual (tal qual à vedação à apreciação de matérias 

não prequestionadas89, e vedação à reanálise do conjunto fático - probatório dos autos, 

conforme a Súmula 7/STJ90).  

O STJ entende que, quanto às alegações sobre supostas impossibilidades de 

cumprimento da obrigação e/ou sobre majoração/minoração de astreintes incidentes até a 

efetiva impossibilidade, caberia aos magistrados das instâncias anteriores adentrarem no mérito 

                                                
88 Com efeito, no AgInt no AREsp 698.725/SC, a relatora entendeu que “a conversão da obrigação de dar, fazer 
ou não fazer em perdas e danos, em decorrência da inviabilidade de cumprimento específico, não representa 
julgamento extra petita, ainda que a parte lesada não pleiteie a conversão, pois é lícito ao julgador valer-se das 
disposições do art. 461, § 1o, do CPC/73 para determinar a conversão da obrigação em obrigação pecuniária 
quando aquela não pode ser executada, no todo ou em parte”. STJ. AgInt no AREsp 698.725. Relatora: Ministra 
Maria Isabel Gallotti, Dje 22.08.2017. p. 7-8. 
89 AgInt em AREsp 1.147.156/SP. No caso, quanto à alegada ilegalidade da conversão em perdas e danos, o recurso 
também não foi conhecido, visto que ausente o requisito do prequestionamento – súmulas 282 e 356 do STF. 
90 O SJT abstém-se de apreciar questões acerca das alegações de impossibilidade de cumprimento da obrigação, 
ou de requerimentos para alterações no valor das astreintes incidentes até a ocorrência da efetiva impossibilidade. 
A Corte defende que caberia aos magistrados das instâncias inferiores adentrarem no mérito e reanalisarem o 
conjunto fático-probatório, por incidência da Súmula 7/STJ. 
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e analisarem os fatos e provas, o que seria vedado à Corte Superior por incidência da Súmula 

7/STJ. 

Entretanto, ainda que não seja essa a regra, o STJ já levantou interessantes pontos acerca 

da impossibilidade de cumprimento das obrigações. Exemplo disso é Recurso Especial 

1.760.195/DF91, de Relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, que versa sobre 

obrigação de reparar as paredes domésticas do autor, em ação demolitória ajuizada entre 

vizinhos. 

O tribunal de origem, em análise dos autos, considerou que a grande animosidade entre 

os vizinhos impediria o adimplemento da obrigação – sobretudo porque a lide se arrastava por 

mais de sete anos –, e entendeu por bem determinar sua conversão em perdas e danos. É o que 

se atesta nas próprias referências realizadas no Recurso Especial à decisão do TJDFT:  

A decisão agravada reconheceu a presença de extrema animosidade entre as 
partes, motivo pelo qual optou por converter a obrigação de fazer em sede de 
cumprimento de sentença cível em perdas e danos:  
(...)�Trata-se de cumprimento de sentença em ação demolitória envolvendo 
vizinhos que tramita há mais de 07 anos. Compulsando os autos, verifico a 
presença de extrema animosidade entre as partes, de modo que a determinação 
para que o réu repare a parede dos autores, será de difícil efetividade, pois 
dependeria de contato entre as partes, acesso à residência do réu, etc. (...)� 
Como se vê, a obrigação fixada na sentença não produziria o resultado prático 
correspondente em virtude das dificuldades identificadas pelo Juízo de origem 
no curso da marcha processual.  Como se vê, a obrigação fixada na sentença 
não produziria o resultado prático correspondente em virtude das dificuldades 
identificadas pelo Juízo de origem no curso da marcha processual.  

O recorrente, autor da ação principal, sustentou que a decisão da origem teria causado 

prejuízo ao cumprimento específico, qual seja, o reparo em seu muro. Pontuou que os 

fundamentos do acórdão recorrido não encontrariam amparo na lei processual, e que o recorrido 

seria insolvente, razão pela qual a monetarização da prestação não asseguraria o resultado 

prático equivalente. Nas palavras do próprio Relator, tem-se que problemática situa-se em torno 

“da correção da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos diante das peculiaridades 

verificadas no caso concreto”.  

                                                
91 STJ, REsp 1.760.195/DF 2018/0066691-5, Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 10.12.2018. 
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O curioso é que a Terceira Turma do SJT, responsável pela apreciação do pleito, 

divergiu acerca da possibilidade ou não de conversão da obrigação em perdas e danos, a ponto 

de debater a delimitação do próprio conceito de impossibilidade.  

Embora o Relator tenha entendido que a inimizade das partes justificaria a 

impossibilidade, tornando possível realizar a conversão em perdas e danos independentemente 

de pedido explícito92, a Terceira Turma votou pelo provimento apenas parcial do Recurso 

Especial. Em voto vencedor, o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva apontou ser descabido o 

argumento de que a relação conturbada dos vizinhos impossibilitaria o adimplemento da 

prestação. Assim, o Tribunal determinou o prazo de 60 dias para o cumprimento da obrigação, 

sob pena de multa diária, ficando o credor autorizado a contratar terceiros para realização da 

obra às expensas do devedor se a resistência se mantivesse após o prazo determinado93. 

Este caso traz interessante debate sobre qual deve ser o “nível” de empecilho oposto ao 

caso para que se configure a impossibilidade. Ainda que o relator, em um primeiro momento, 

tenha entendido que a forte inimizade entre as partes seria causa liberatória, o Tribunal, ao fim, 

entendeu que isso não bastava para que se configurasse a impossibilidade do adimplemento da 

obrigação. 

Em um outro caso, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 648.677 / SP94, 

de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, uma instituição financeira ajuizou ação de 

obrigação de fazer em face de uma companhia telefônica em virtude de supostas transações 

bancárias fraudulentas, operadas mediante fornecimento de IP pela requerida. O juízo de 

primeiro grau julgou procedente o pedido liminar, confirmado posteriormente na sentença, 

determinando a identificação dos responsáveis pelo acesso, sob pena de multa diária, embora a 

devedora sustentasse a impossibilidade de fornecimento desta informação.  

Em recurso apelação, a financeira defendeu a conversão da ação em perdas e danos, 

caso a telefônica não conseguisse fornecer algum dos números de IP, e a manutenção da multa 

                                                
92 Seguindo precedente do REsp 1.358.726/RJ, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 
20.05.2014.  
93 A Corte Superior destacou que qualquer outro exame acerca da impossibilidade de conversão em perdas e danos 
(como a existência de eventual ameaça que a suposta insolvabilidade do devedor representa) não é viável na via 
recursal eleita, por força do óbice da Súmula 7/STJ. 
94 STJ. AgRg no AREsp: 648.677/SP 2014/0346454-0, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe: 
25.11.2016. 
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diária até o adimplemento das perdas e danos e/ou o cumprimento específico. A telefônica 

também recorreu, reiterando a impossibilidade de identificação dos usuários de seus serviços 

extrajudicialmente por vedação legal. O TJSP deu parcial provimento ao recurso do autor para 

fixar o valor da multa diária em RS 2.000,00, e negou provimento ao recurso da devedora. 

Determinou-se, também, a conversão parcial da tutela específica em pecúnia, tão somente 

quanto a um IP específico, que, de fato, não pôde ser identificado. 

Foi interposto Recurso Especial pela telefônica, sustentando a impossibilidade da 

conversão da obrigação em perdas e danos e a redução da multa fixada a título de astreintes. 

No entanto, a Terceira Turma entendeu que o TJ-SP teria seguido o entendimento do STJ ao 

valer-se das disposições do art. 461, §1º, do antigo CPC, bem como ao determinar a conversão 

da obrigação de fazer em obrigação pecuniária apenas em relação à parte que não pôde ser 

executada. 

Outra discussão interessante se refere à possibilidade de cobrança de astreintes até que 

a obrigação tenha se tornado impossível. Em alguns casos, o devedor é condenado ao 

cumprimento da obrigação específica sob pena de multa diária. Ocorre que passado certo 

tempo, seja por responsabilidade do próprio devedor, por perecimento da coisa ou por conta de 

terceiros, a obrigação se torna impossível.  

Nestes casos, o STJ mantém a condenação ao pagamento das astreintes, que tenham 

eventualmente fluído até a efetiva ocorrência da impossibilidade da prestação. É o que se 

afigura, explicitamente, no Recurso Especial 1.714.838/MS95, de Relatoria da Ministra Maria 

Isabel Gallotti. O caso versa sobre uma ação de busca e apreensão de veículo ajuizada por 

instituição financeira em face de um cliente por conta de débitos em financiamento do veículo. 

Em um primeiro momento o veículo foi entregue à financeira. No entanto, diante das razões 

invocadas pelo cliente foi determinada a restituição do bem, sob pena de multa diária de R$ 

200,00. Após reiterado descumprimento, o valor foi majorado a R$ 500,00. Só então, em grau 

de recurso, a instituição financeira se manifestou, sustentando a impossibilidade do 

cumprimento da determinação porque já havia leiloado o carro. 

Em Recurso Especial, a instituição financeira sustentou a exorbitância das astreintes, 

requerendo que fossem limitadas ao valor da obrigação principal, em atendimento ao princípio 

                                                
95 STJ. REsp: 1.714.838/MS 2017/0316990-9, Relator: Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe: 01.08.2018 
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da proporcionalidade. Também pontuou que a cobrança deveria se estender tão somente até à 

data de alienação do bem, quando se tornou impossível o adimplemento.  

Dessa forma, a Quarta Turma proveu parcialmente o recurso da instituição financeira 

para limitá-lo ao valor do bem, e ao período em que a obrigação era possível, ou seja, até a data 

de alienação do veículo por leilão, quando se tornou impossível o adimplemento. No entanto, 

manteve a cumulação com multa indenizatória por perdas e danos ao cliente. 

Em um outro caso muito similar, Agravo Interno nos Embargos de Declaração no 

Agravo em Recurso Especial 921.347/PR, o STJ manteve a exclusão de multa cominatória, 

uma vez que no momento em que houve a determinação do cumprimento da obrigação e a 

imposição da multa, o bem a ser entregue já havia sido alienado, tornando o cumprimento 

impossível.  

No caso, uma instituição financeira ingressou com ação de busca e apreensão de veículo 

automotor em face de seu cliente, sob o argumento de inadimplemento de contrato de alienação 

fiduciária. A liminar foi deferida, e o bem, apreendido. O cliente, por sua vez, interpôs agravo 

de instrumento contra a decisão que concedeu a antecipação da tutela, obtendo provimento de 

pedido para restituição do bem. O Juízo de primeira instância determinou a devolução do 

veículo em 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$500,00. 

No entanto, descobriu-se que, antes mesmo que se determinasse a devolução, o veículo 

já havia sido alienado pela financeira, sem que se a outra parte tomasse conhecimento. 

Posteriormente, a financeira depositou em juízo o valor adquirido com a alienação do carro. 

Por este motivo, o tribunal de origem afastou a incidência das astreintes, visto que o caráter da 

multa se tornou inócuo. Também declarou nula a execução iniciada, bem como extinguiu o 

cumprimento da sentença. Contra esta decisão, o cliente interpôs Recurso Especial, o qual foi 

desprovido. 

A ideia de que a multa cominatória só é cabível enquanto for viável a prestação 

específica encontra respaldo na doutrina. É o que ensina Humberto Theodoro Júnior (2002, p. 

27):  

[...]a multa vigora a partir do momento fixado pela decisão, o qual e dará quando 
expirar o prazo razoável assinado pelo juiz para o cumprimento voluntário da 
obrigação. Vigorará, outrossim, crescendo dia a dia, enquanto durar a inadimplência 
e enquanto for idônea para pressionar o devedor a realizar a prestação devida. Uma 
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vez evidenciado que não há mais como exigir-se a prestação in natura, não terá como 
se prosseguir na imposição da pena diária 

O STJ também evita majorar ou minorar as multas impostas e/ou modificadas nas 

instâncias inferiores, quando não há manifesta desproporcionalidade (excesso ou irrisão das 

multas) embasado no óbice previsto pela Súmula 7/STJ. Como exemplo, no Agravo Interno em 

Recurso Especial 971.102/SP, após reiteradas negativas de cobertura a tratamento médico, uma 

operadora de plano de saúde foi liminarmente determinada a cobrir o procedimento, sob pena 

de multa diária. Diante do descumprimento, determinou-se a conversão da obrigação convertida 

em perdas e danos, condenando-se a ré ao reembolso das despesas decorrentes do 

descumprimento da liminar e ao pagamento das astreintes acumuladas. 

Indignada, a operadora interpôs Recurso Especial, sustentando a exorbitância do valor 

da multa cominatória e a sua necessária redução. O recurso for desprovido pelo STJ, tanto em 

sede recursal, quanto em agravo interno, por não se identificar a alegada desproporcionalidade 

da quantia. 

Similarmente, em outro caso, nos Embargos de Declaração no Recurso Especial 

1364503/PE96, relativo a contrato de concessão comercial para a comercialização de veículos 

automotores, desentendimentos entre as partes levaram à suspensão unilateral do contrato pela 

montadora, cessando-se, assim, a revenda de seus produtos pela concessionária.  

No ano de 1968, uma concessionária e uma montadora de veículos celebraram contrato 

de concessão comercial, com o fim de comercialização de veículos automotores. Na vigência 

da Lei 6.729/79, este contrato tornou-se indeterminado, vez que o vínculo já ultrapassava oitos 

anos. Entretanto, desentendimentos entre as partes levaram à suspensão unilateral do contrato 

pela montadora, cessando-se, assim, a revenda de seus produtos pela concessionária. Por 

consequência, a concessionária moveu ação de revisão das cláusulas contratuais, a fim de 

manter o acordo em suas condições originais e extinguir supostas “medidas exorbitantes que a 

impediram de exercer as atividades que garantiam sua subsistência econômica”.  

Em primeira instância, o pedido revisional e de manutenção do contrato de revenda foi 

convertido ex officio para reparação em perdas e danos, mantendo-se a cobrança das multas 

diárias acumuladas pelo inadimplemento da tutela antecipada, referente à ordem de revisão de 

                                                
96 STJ. EDcl no REsp 1.364.503/PE 2012/0243617-3, Relator: Ministro Moura Ribeiro, Dje: 09.08.2017. 
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cláusulas exorbitantes antes da conversão do pedido (limitada a 113 dias). A ação foi julgada 

procedente para declarar o rompimento da concessão em 20.08.98, data em que a concessionária 

deu por encerradas as suas atividades. Apreciando a apelação interposta pela montadora, o TJ-

PE proveu parcialmente o recurso, excluindo cinco dias do total fixado pelo descumprimento 

da tutela antecipada. 

Em Recurso Especial, a montadora sustentou a ocorrência de julgamento extra petita 

diante da impossibilidade de se alterar, de ofício, o pedido inicial que era de revisão de cláusulas 

contratuais cumulada com a manutenção do contrato de concessão mercantil em rescisão 

contratual cumulada com indenização, e que deveria ser reduzido o valor da multa diária fixada 

para o descumprimento da tutela antecipada97. 

Ao apreciar estas questões, o STJ entendeu que o art. 461, parágrafo 1o, do antigo CPC, 

seria claro ao dispor que a obrigação de fazer ou não fazer se converterá em perdas e danos 

quando for impossível o cumprimento da tutela específica ou a obtenção de resultado prático 

correspondente, desprovendo o Recurso Especial e mantendo a multa cominatória, por não a 

considerar exagerada ou irrisória. Por estes motivos, o Recurso Especial foi desprovido. Ainda 

indignada, a montadora opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, com imposição 

de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.  

Outro caso interessante é o Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 

640.015/SP98, referente à uma ação de reintegração de posse. Nela a sentença foi proferida em 

favor da autora, confirmando a liminar que previa multa diária de R$ 2.000,00 por 

inadimplemento da obrigação de restituir diversos bens99. A autora, na fase do cumprimento da 

sentença, cobrou o pagamento das astreintes acumuladas em R$ 622.000,00 pelo 

descumprimento reiterado da liminar. A ré, por sua vez, sustentou que o descumprimento da 

liminar se devia à perda de parte dos bens que deveriam ser devolvidos, mas que o 

adimplemento da obrigação se deu mediante o depósito do valor pecuniário destes bens (cerca 

de R$ 9.850,00). O Juízo de piso admitiu o pagamento da quantia, mas, tendo em vista que o 

cumprimento da liminar não fora tempestivo, manteve a incidência de astreintes, reduzindo-as 

ao montante de R$ 80.000,00. Analisando a questão, o TJSP entendeu que, a despeito da 

                                                
97 STJ. REsp 1.364/PE. Rel. M. Moura Ribeiro. Dje: 07.10.2016. p. 5 
98 STJ. AgInt no AREsp 640.015/SP 2014/0336557-7. Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe: 
25.11.2016. 
99 Não se especifica, nos acórdãos do AgInt no AREsp e do AREsp, quais seriam exatamente estes bens. 
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redução operada na 1a instância, o valor da multa ainda seria exorbitante, e decidiu reduzi-lo à 

quantia proporcional ao valor dos bens (qual seja, R$ 10.000,00).  

Não resignada, a credora interpôs Recurso Especial, sustentando que a alegada irrisão 

da multa justificaria majoração. Por sua vez, o STJ entendeu que o reexame desse valor 

encontraria óbice na Súmula 7/STJ, motivo pelo qual desproveu o Recurso Especial, mantendo 

a cominatória fixada. 

No outro extremo, outro caso interessante foi o Agravo Interno no Agravo em Recurso 

Especial 900.027/RJ100. Tratou-se de ação de obrigação de fazer consistente na troca da 

tubulação de gás de um condomínio residencial pela Companhia Distribuidora de Gás do Rio 

de Janeiro (CEG), impossibilitada pela não colaboração dos moradores, que se negaram a 

autorizar a vistoria de seus imóveis. Acontece que, antes que se pusesse esta impossibilidade, a 

CEG havia paralisado a obra há meses, atrasando o adimplemento.  

O juízo de primeira instância determinou, então, a conversão da obrigação em perdas e 

danos, em face do óbice oposto pelos moradores, e fixou multa diária de RS 1.000,00 por dia 

de descumprimento, até a data em que cessou a culpa da distribuidora. Dessa forma, as multas 

acumularam-se no montante de RS 517.000,00, fruto da longa paralisação imputável à 

devedora. 

Em Recurso Especial, a devedora (ré da ação) sustentou a exorbitância do valor das 

astreintes, que em muito teria ultrapassado o despendido para a realização das obras (RS 

358.000,00). O STJ, todavia, decidiu pelo desprovimento do recurso, por entender que sua 

intromissão nesta matéria encontra óbice na Súmula 7/STJ. Insistindo em seus argumentos, a 

recorrente agrava da decisão, porém seu Agravo Interno foi desprovido pelas mesmas razões. 

Por fim, vale também mencionar um julgado referente à obrigação de alienação de ações 

entre instituição financeira e uma cliente. Embora, no caso Recurso Especial 1.691.748/PR101 

(a ser descrito a seguir), o STJ não adentre com profundidade na conversão da obrigação em 

perdas e danos, o caso é interessante para demonstrar como a Corte abstém-se de questões mais 

detalhadas do processo. No caso, a conversão em perdas e danos, apesar de reconhecida, foi 

                                                
100 STJ. AgInt no AREsp 900.027/RJ 2016/0091875-2. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, DJe: 19.09.2016. 
101 STJ. REsp 1.691.748/PR 2017/0201940-6. Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe: 17.11.2017 
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remetida à liquidação pelo juízo de primeiro grau. A Corte Superior tão somente reitera a 

impossibilidade do adimplemento específico e a pertinência da conversão. 

No caso, em ação ordinária ajuizada por investidor cliente do banco, o Banco Santander 

Brasil S.A. foi condenado a transferir e a disponibilizar ações de diversas empresas adquiridas 

por intermédio do autor, bem como a compensar danos morais no valor de RS 3.000,00. Para o 

cumprimento da determinação judicial, foi imposta também multa diária de RS 10.000,00 

(posteriormente reduzida a RS 500,00). 

Iniciada a fase de execução, o banco pagou somente a quantia relativa aos danos morais 

e aos honorários advocatícios, mas não adimpliu a obrigação de fazer. Por este motivo, o autor 

da ação original requereu a conversa do cumprimento de sentença em perdas e danos, o que foi 

prontamente deferido pelo magistrado de primeiro grau, sob pena de aplicação da multa de 10% 

prevista no art. 475-J do CPC/73.  

No Recurso Especial, interposto pela instituição financeira, sustentou-se, em síntese, a 

desproporcionalidade do valor alcançado pelas astreintes; a impossibilidade de transferência 

das ações por culpa de terceiro (visto que seus respectivos titulares já teriam alienado 21 dos 

30 lotes acionários em discussão); a inviabilidade da multa do art. 475-J, vez que o título judicial 

ainda seria ilíquido. 

Em relação ao valor das astreintes, o STJ entendeu, em seu julgamento, que a decisão 

que arbitra as astreintes não faz coisa julgada material, podendo ser modificada a qualquer 

tempo, a requerimento da parte ou mesmo de ofício. E, como no recurso especial teriam sido 

apresentados novos fatos que, justificando o inadimplemento do banco, poderiam ensejar o 

afastamento ou a redução das astreintes, o magistrado de primeiro grau deveria, primeiro, 

apreciar as alegações presentadas a título de justa causa para o descumprimento da obrigação 

de fazer antes de ser feito novo cálculo pela contadoria judicial. Sobre a multa do 475-J, a Corte 

entendeu prematura sua aplicação, vez que o título judicial exequendo (qual seja, as perdas e 

danos cumuladas com as astreintes) ainda seria ilíquido. 

Deste modo, foi provido o Recurso Especial, determinando-se ao magistrado de 

primeira instância que apreciasse a alegação de justa causa para o descumprimento da obrigação 

de fazer antes de ser feito novo cálculo das astreintes pela contadoria judicial; que a multa de 
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10% do 475-J fosse afastada, dada a iliquidez do título judicial – inclusive referente à conversão 

em perdas e danos. 

3.3.2.! Modificação de astreintes no Superior Tribunal de Justiça 

É possível perceber, com uma análise superficial das tabelas, que os casos referentes às 

astreintes em muito superam, numericamente, os demais pontos esmiuçados (quais sejam: a 

conversão em perdas e danos e os meios coercitivos atípicos). No mapeamento de 241 casos 

levados ao Superior Tribunal de Justiça, realizado para fins da presente pesquisa, aqueles 

referentes a imposição de multa diária corresponderam a 218 casos – ou aproximadamente 90% 

do total. 

Em vista disso, propusemos dois vieses de análise: do primeiro, generalista, extraímos 

conclusões a partir de dados quantitativos; e, posteriormente, do segundo, mais qualitativo, 

descrevemos os casos que julgamos mais paradigmáticos e interessantes, e que ajudam a 

descrever a substância daquilo que foi analisado de maneira quantitativa.  

Antes de mais nada, cumpre destacar que nossa triagem se deu pela subdivisão em 

“manutenção”; “majoração”; “redução”; “afastamento”; “limitação” e “fixação” do valor das 

astreintes. Como bem se sabe, a preservação do quantum da cominatória dá-se, em regra, em 

vistas ao óbice estabelecido pela Súmula 7 do STJ. Apenas nas hipóteses de exorbitância ou 

irrisão do valor arbitrado que se verificam alterações na quantia – e, portanto, foram esses os 

casos mais explorados em nossa pesquisa. 

Ademais, vale ressaltar que nem todos os casos se referiram a obrigações contratuais. 

Com efeito, alguns dos casos se tratavam de obrigações decorrentes da lei ou do risco da 

atividade (por exemplo, remoção de conteúdo da internet), de discussões de vizinhança (como 

construção ou derrubada de muros). No entanto, optou-se por manter esses casos na análise pois 

(i) o próprio STJ não diferencia a forma de utilização das astreintes por conta de as obrigações 

serem contratuais ou não contratuais; e (ii) um maior número de casos permitiu um retrato 

quantitativo mais confiável, caso contrário poder-se-ia reduzir a amostra sensivelmente.   

Para fins do mapeamento, novamente, buscou-se separar os casos em “grandes grupos”, 

de acordo com a motivação que levou o STJ a proceder de determinado modo. Também se 
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visou à separação das decisões por turmas, numa tentativa de desenhar as tendências dos 

colegiados. 102 

A priori, separou-se o tratamento das astreintes de modo consolidada, e por turmas. A 

explanação geral dos resultados, contemplando os dados de ambos os colegiados, foi feita com 

a finalidade de expor o panorama de decisões do STJ enquanto instituição (Figura 1).  Em 

sentido oposto, a organização em separado dos resultados referentes à cada uma das turmas 

(Figuras 2 e 3) visa a expor as tendências decisórias particulares. Torna-se possível, assim, 

perceber se há, ou não, uniformidade nas decisões dos colegiados da Corte Superior. O 

resultado segue abaixo, nas tabelas: 

Figura 3 – Decisões Sobre Astreintes no STJ 

 Consolidado 

Tipo de decisão Número absoluto 
consolidado Percentual do total 

Discussões sobre astreintes 218 100,00% 

Manutenção 173 79,36% 

Majoração  3 1,38% 

Redução 26 11,93% 

Afastamento 9 4,13% 

Limitação 3 1,38% 

Fixação103 4 1,83% 

(Figura 3)  

 

                                                
102 Importa ressaltar que a composição das Terceira e Quarta Turmas do STJ permaneceu intacta entre o período 
compreendido pelo anos de 2016 e 2019, conforme podemos extrair das páginas virtuais: 
http://www.stj.jus.br/static_files/STJ/Institucional/Composicao-2-09-16.pdf e 
http://www.stj.jus.br/static_files/STJ/Midias/imagens/COMPOSICAO_MINISTROS.pdf (acesso 17 de fevereiro 
de 2019). 
103 Esse grupo não pode ser subdividido em subgrupos, devido à grande heterogeneidade de justificativas para 
fixação das astreintes no STJ. Assim sendo, serão comentados individualmente, a posteriori, no relatório de casos 
específicos. 
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Figura 4 – Decisões Sobre Astreintes na Terceira Turma 

 Terceira Turma 

Tipo de decisão Número absoluto Percentual da 3ª Turma Percentual do 
total 

Discussões sobre as 
astreintes 133 100% 61,01% 

Manutenção 115 86,47% 52,75% 

Majoração 3 2,26% 1,38% 

Redução 6 4,51% 2,75% 

Afastamento 5 3,76% 2,29% 

Limitação 0 0% 0% 

Fixação 4 0,03% 0,02% 

(Figura 4)  

Figura 5 – Decisões Sobre Astreintes na Quarta Turma 

 Quarta Turma 

Tipo de decisão Número absoluto Percentual da 4ª Turma Percentual do 
total 

Discussões sobre as 
astreintes 83 100% 38,07% 

Manutenção 58 69,87% 26,61% 

Majoração 0 0% 0,00% 

Redução 18 21,69% 8,26% 

Afastamento 4 4,82% 1,83% 

Limitação 3 3,61% 1,38% 

Fixação 0" 0% 0% 

(Figura 5) 
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Como se observa, dentro dos casos analisados, a tendência do STJ é a manutenção do 

valor das astreintes do modo como foi decidido pelo tribunal de origem. É o que indica cerca 

de 80% dos casos analisados. 

Trata-se de percentual relativamente alto que, se por um lado não demonstra o quanto 

foi alterado em relação às decisões de primeira instância, por outro demonstra que as decisões 

dos tribunais têm sido bastante coerentes com a jurisprudência do STJ. Isso porque, embora a 

Súmula 7/STJ preveja em seu texto que “a pretensão de simples reexame de provas não enseja 

Recurso Especial”, o Tribunal tem consolidado o entendimento de que a é possível a alteração 

do quantum das astreintes quando verificado, pelo colegiado, tratar-se de valor irrisório ou 

exorbitante104. Assim sendo, pode-se inferir que, ao optar por não afastar a incidência do 

sumulado, os ministros reconhecem que as instâncias anteriores decidiram o valor de acordo 

com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade exigidos. 

Ora, como bem se sabe, o enunciado da Súmula 7/STJ veda que a Corte reanalise o 

conjunto fático-probatório do caso, apreciado e julgado pelo tribunal de origem. No entanto, a 

alteração no valor das astreintes é permitida nas hipóteses de manifesta desproporcionalidade 

ou falta de razoabilidade da quantia, seja pelo valor ser irrisório ou demasiadamente alto. 

Dentre os casos em que há manutenção do valor das multas, a maior parte é oriunda da 

Terceira Turma, (115, ou 86,7% dos casos da turma). Um número menor de casos provém da 

Quarta Turma (58, ou 69,87% dos casos da turma). Embora a frequência de manutenção das 

astreintes nesta última seja ligeiramente inferior, em ambas as turmas a preservação do quantum 

arbitrado nas instâncias anteriores é folgadamente majoritária. 

Nos casos de redução ou limitação do valor das astreintes (por algum parâmetro como 

o valor da obrigação, numero de dias, etc.), a diferença entre as turmas se torna 

consideravelmente discrepante. 

                                                
104 A possibilidade de afastamento da incidência da Súmula 7 nos casos de irrisão ou exorbitância do valor das 
astreintes pode ser depreendida de alguns dos julgados mencionados como precedentes nas decisões do Superior 
Tribunal de Justiça. Como exemplo de precedentes mais citados nos 241 casos analisados, estão: AgRg no AREsp 
516.265/RJ; AgRg no AREsp 363.280/RS; REsp 947.466/PR; REsp 1.475.157/SC; AgRg no Ag 1.095.408/RS; 
REsp 1.060.293/RS; AgRg no AREsp 297.092/RS; AgRg no Ag 1.257.122/SP; AgRg no Ag 1.373.401/SP; REsp 
1.333.988/SP; AgRg no AREsp 666.442/MA e AgRg no AREsp 257.495/MT. 
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Enquanto na Terceira Turma apenas seis casos (ou 4,51% dos casos da turma) 

comportaram redução, por exorbitância da quantia105 (e nenhum deles sofreu qualquer tipo de 

limitação a um parâmetro objetivo), na Quarta Turma este número salta para 21 casos em que 

houve redução ou limitação das astreintes (atingindo 25,3% dos casos da turma). Ou seja, uma 

frequência cinco vezes maior daquela verificada na Terceira Turma. 

Esta diferença não deve ser banalizada e nem tampouco é obra do acaso ou das forças 

da coincidência. Trata-se de divergência clara de entendimento entre as duas turmas que 

compõem a Segunda Seção do STJ, já explicitada em diversos debates e acórdãos da Corte, a 

qual até o momento não foi definitivamente pacificada. Assim, cabe a cada parte tentar a 

modificação da decisão via Embargos de Divergência ou Reclamação à Segunda Seção, com 

possibilidades restritas de conhecimento e difícil provimento. 

A análise dos casos em que ocorreu a redução ou limitação do quantum das astreintes 

visou a responder os seguintes questionamentos: (i) a redução se deu por desproporcionalidade 

na origem ou no valor acumulado? (ii) menciona-se que o valor em muito superou o valor da 

obrigação principal? Ou seja, a obrigação principal é parâmetro para limitação das astreintes? 

Figura 6 – Tabela de Casos com Redução das Astreintes 

Julgado Turma 

A redução e deu por 
desproporcionalidade na 

origem ou no valor 
acumulado? 

Obrigação principal é 
parâmetro? 

Limitação 
à 

obrigação 
principal? 

Resp 1714990 / MG T3 Origem Sim Não 

AgInt em AREsp 298.029 / 
SP T4 Origem Sim Sim 

                                                
105 Os critérios de análise da exorbitância na Terceira Turma variam entre algumas decisões. Por exemplo, no REsp 
1.714.990/MG, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, a redução das astreintes se justificou pela 
desproporcionalidade da quantia frente à “expressão econômica da obrigação principal”. Já no caso REsp 
1.660.168/RJ, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, a redução das astreintes se justificou pelo valor ser 
excessivo desde a origem. Há, ainda, casos em que a redução se dá com o intuito de adequação aos parâmetros de 
razoabilidade e proporcionalidade, como no AgInt no REsp 1.377.941/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze. 
Isso comprova a subjetividade dos critérios utilizados pelos julgadores, que acabam por reconhecer os limites do 
que seria “adequado” a ser pago com base na estrita análise do caso em concreto. Na Quarta Turma, a dissonância 
nas justificativas para a redução é a mesma da Terceira Turma. É o que se atesta nos julgados: AgInt nos Edcl no 
Resp 1.301.974/PE; AgInt no AREsp 738.682/RJ; REsp 1.349.188/RJ, e REsp 1.348.532/SP, por exemplo. 
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AgInt em Resp 1268410 / 
SC T4 

Acumulado (redução se deu 
na monocrática, sendo 

mantida no julgamento) 
Sim Sim 

AgInt no Resp 727.620 - RJ T4 Origem Não Não 

AgInt no Resp 1377941 / RJ T3 
Origem (redução se deu na 
monocrática, sendo mantida 

no julgamento) 
Não Não 

REsp 1.660.168 / RJ T3 Origem Não Não 

AgInt nos EDcl no AgInt no 
AREsp 915215 / BA T4 Origem Não Não 

AgInt nos EDcl no REsp 
1355408 / AL T4 Acumulado Não Não 

AgRg no REsp 1401595 / 
AC T4 Acumulado Não Não 

AgInt no AREsp 1072906 / 
RS T4 Origem Não Não 

REsp 1348532 / SP T4 Origem Não Não 

AgInt nos Edcl no Resp 
1301974 / PE T4 

Origem (redução se deu na 
monocrática, sendo mantida 

no julgamento) 
Não Não 

AgInt no ERESp 1488800 / 
SP 2S Acumulado Não Não 

EREsp 1492947 / SP 2S Acumulado Não Não 

AgInt no AREsp 995583 / 
SC T3 

Origem (redução se deu na 
monocrática, sendo mantida 

no julgamento) 
Não Não 

AgInt nos EDcl no AgInt no 
REsp 1589503 / SC T3 Origem Sim Não 

AgInt nos EDcl no REsp 
1582033 / SP T4 Acumulada Não Não 
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Resp 1362084 / RJ T4 Origem 

Não exatamente. Sopesou-
se o valor da cláusula penal 
estipulada, a relevância da 

defesa do direito do 
consumidor e a capacidade 
econômica da recorrente 

Não 

AgInt nos EDcl no REsp 
1406369 / RS T4 Acumulado Sim Não 

AgInt no AREsp 871727 / 
RJ T4 Origem Sim Não 

AgInt no Resp 1478193 / 
RN T4 Acumulado Sim Sim 

AgInt no AREsp 738682 / 
RJ T4 Acumulado Sim 

Sim (na 
verdade, a 

valor 
muito 

próximo) 

AgInt nos EDcl no AREsp 
879.311/MG T4 Original e acumulado Não Não 

AgInt no REsp 
1.481.282/MA T4 Original e acumulado Não, mas o valor dos danos 

morais é. Não 

AgRg no REsp 1470063 / 
SC T3 

Acumulado 
(reestabelecimento da 

sentença de 1a instância) 
Não Não 

REsp 1349188 / RJ T4 Origem Não Não 

(Figura 6) 

Na Terceira Turma, em apenas um dos seis casos de redução foi observada alteração do 

quantum acumulado das astreintes, enquanto nos outros cinco a alteração foi diretamente 

devido a uma desproporcionalidade do valor cominado na origem.  

Ademais, em apenas dois dos seis casos o valor da obrigação principal foi usado como 

parâmetro para a análise da proporcionalidade. Entretanto, em nenhum dos casos o valor foi 

reduzido ao limite do valor da obrigação. 

Já na Quarta Turma, em nove dos dezoito casos a redução foi operada sobre o valor 

acumulado das astreintes (ainda que dois dentre esses também previssem redução no quantum 

inicial). Em seis dos dezoito casos o valor da obrigação principal foi usado como parâmetro 

para a análise de proporcionalidade, sendo que em quatro casos o valor das astreintes foi 
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limitado ao valor da obrigação principal. 

Destes dados, pode-se inferir menor rigor da Quarta Turma frente à desídia do devedor, 

visto que o colegiado contempla a hipótese de redução do valor acumulado das astreintes em 

50% dos casos. Ademais, vislumbra-se a possibilidade de limitação deste montante ao valor da 

obrigação principal, o que não ocorre na Terceira Turma. 

Essa tensão foi bastante explorada no Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 

738.682/RJ106, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, da Quarta Turma. Neste caso, a 

autora ajuizou demanda em face de instituição financeira, requerendo que retirasse dos registros 

do Detran gravame existente sobre o veículo de propriedade da autora, o qual já havia sido 

quitado, o que foi deferido pelo juízo de primeira instância, em tutela antecipada, sob pena de 

multa diária de RS 1.000,00. A tutela foi confirmada pela sentença, mas seu cumprimento deu-

se apenas 407 dias após a intimação. Na Corte Superior, discutia-se a possibilidade de redução 

do altíssimo valor da multa, que se acumulava em RS 408.335,96. Em sua decisão monocrática, 

a Ministra optou por reduzir a quantia a RS 33.000,00, valor dos danos morais concedidos à 

autora. Todavia, o colegiado, seguindo o entendimento do Ministro Luiz Felipe Salomão (voto 

vencedor), restringiu o montante a RS 100.000,00, o preço do veículo objeto da lide.  

O Ministro Salomão, em seu complexo voto, pontuou que o melhor caminho para o 

exame de proporcionalidade das astreintes seria levar em conta, a um só tempo, o momento em 

que a multa é aplicada pelo magistrado e também aquele em que esta se converte em crédito 

apto a ser exigido. Desta forma, votou pelo parcial provimento do recurso, para estabelecer o 

valor da multa diária em RS100.000,00 (quantia próxima ao valor do automóvel). 

Segundo o ministro:  

Não se pode negar haver interesse imediato do credor da obrigação principal de 
que esta seja prontamente cumprida pelo obrigado, mostrando-se a multa, por essa 
ótica, instrumento acessório para a realização do direito material violado. Essa 
ideia decorre da própria predileção do atual sistema jurídico pela concessão da 
“tutela específica”, em detrimento da resolução em perdas e danos, 
circunstância que revela concentração de esforços no desiderato de entregar 
à parte exatamente aquilo a que tem direito, ou seja, concentração de esforços 
com o propósito de satisfazer interesse genuinamente privado. (grifo nosso) 

                                                
106 STJ. AgInt no AREsp 738.682/RJ 2015/0162885-3. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, DJe: 14.12.2016. 
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O Ministro, em seu voto, ressaltou as diferenças entre a Terceira e a Quarta Turmas na 

apuração da proporcionalidade das astreintes, ressaltando a tendência mais “rigorosa” da 

primeira. Ponderou que o CPC/73 restringia o valor das astreintes ao valor da obrigação 

principal; entendimento este que se repetiu no anteprojeto do Novo CPC (sendo, 

posteriormente, retirado da redação final). Para ele, os critérios para fixação da multa deveriam 

ser: valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; tempo para cumprimento (prazo 

razoável e periodicidade); capacidade econômica e capacidade de resistência do devedor; 

possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio 

prejuízo (duty to mitigate the loss).  

Esta diferença entre turmas é corroborada também em um outro subgrupo de casos: 

enquanto na Terceira Turma houve três casos107 com efetiva majoração das astreintes (que, 

embora poucos, já possuem alguma relevância e representam metade do número de casos em 

que houve redução), na Quarta Turma não houve sequer um caso em que ocorreu a majoração 

das astreintes. Devido à pequena quantidade de casos, as conclusões são limitadas. De todo 

modo, o fato de as majorações serem contempladas apenas em casos da Terceira Turma é dado 

digno de atenção, tendo em vistas que até mesmo os próprios ministros da Corte, como visto 

no parágrafo acima, percebem as discrepâncias de pensamento entre as turmas. 

Os casos de majoração apresentaram como justificativa ou a irrisão da quantia 

inicialmente fixada (um caso), ou a intenção de agravar a cobrança sobre o devedor após 

reiterada inércia (dois casos).  

O mais interessante deles é o Agravo Interno em Recurso Especial 1.221.603/SC108, de 

relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, da Terceira Turma, em que houve a majoração 

do quantum arbitrado a título de astreintes. Em ação referente à turbação de um imóvel, o juiz 

de primeira instancia fixou a cominatória em RS 120,00 ao dia. O TJSC considerou o valor 

excessivo, reduzindo-o. Posteriormente, o STJ decidiu reverter a decisão da origem, retornando 

a multa ao seu valor original, sob justificativa de que seu acúmulo se deve, unicamente, à inércia 

do responsável pela obrigação.  

Com relação ao afastamento das astreintes, ou seja, sua exclusão por completo, foram 

                                                
107 REsp 1.528.070/SP; REsp 1.582.981/RJ e, como visto acima, AgInt em REsp 1.221.603/SC. 
108 STJ. AgInt no AREsp 1.221.603/SC 2017/0322539-4. Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe: 
25.05.2018. 
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encontrados apenas nove casos. Em seis casos, motivou-se o julgado pela impossibilidade de 

adimplemento da obrigação (motivada pela perda, deterioração ou alienação dos bens, ou 

mesmo pelo fato de a obrigação depender de terceiro). Ora, tornando-se a obrigação impossível, 

seu adimplemento também o é, de modo que não faz sentido a imposição da cominatória.  

Nos demais três casos, as astreintes não seriam cabíveis pelo tipo de obrigação 

perseguida (como, por exemplo, exibição de documentos), ou pelas peculiaridades do caso 

específico. 

Por fim, na Segunda Seção houve apenas dois casos julgados, nos quais houve a 

manutenção da redução das astreintes efetivas pela Quarta Turma em Recurso Especial.109 Os 

dois julgados são referentes a um único e emblemático caso da jurisprudência: o vazamento de 

um vídeo íntimo da atriz Daniela Cicarelli: Agravo Interno em Embargos de Divergência em 

Recurso Especial 1.488.800/SP110 e Embargos de Divergência em Recurso Especial 

1.492.947/SP111, e demonstram, dentro da Segunda Seção, a existência de divergências na 

jurisprudência da Terceira e Quarta Turmas. 

Vale ressaltar que estes casos não tratam propriamente de obrigação contratual: não 

havia contrato celebrado entre Google e YouTube e a atriz Daniela Cicarelli. A obrigação de 

remoção de conteúdo indevido decorre da responsabilidade legal dos provedores de conteúdo 

na internet pelo risco da atividade. De todo modo, optou-se por incluir análise desse caso por 

demonstrar: (i) a existência de divergências de interpretação entre a Terceira e Quarta Turmas; 

(ii) a dificuldade em se obter modificação (e, portanto, pacificação) de decisões das turmas que 

cominaram medidas coercitivas em recurso à Segunda Seção, pela ausência de similitude fática 

entre os acórdãos recorridos e os paradigmas e o necessário reexame de provas e das 

peculiaridades fáticas do caso concreto; e (iii)  

A atriz Daniella Cicarelli e o empresário Renato Aufiero ajuizaram ação inibitória contra 

Google e YouTube, pretendendo a condenação das empresas para fazer cessar a divulgação de 

                                                
109 No caso, entendeu-se que “a compatibilização entre a efetividade da tutela e a vedação do enriquecimento sem 
causa é analisada de acordo com as particularidades do caso, o que acarreta divergência de valores na resolução 
de cada caso concreto”[...] e que “os acórdãos embargado e paradigmas arbitraram o valor das astreintes de acordo 
com as peculiaridades de cada caso concreto”. Assim, a solução dada pela Segunda Seção foi não entrar no mérito 
do quantum das astreintes, entendendo pela ausência de similitude entre os paradigmas e o acórdão recorrido. 
110 STJ. AgInt nos EREsp 1.488.800/SP 2014/0230841-0. Relator: Ministro Moura Ribeiro. DJe 30.06.2017 
111 STJ. EREsp 1.492.947/SP 2014/0243393-6. Relator: Ministro Moura Ribeiro. DJe: 30.06.2017. 
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vídeo em que o casal aparece realizando, publicamente, atos de intimidade. O TJ-SP julgou 

procedente o pedido, condenando os requeridos à retirada do material sob pena de multa diária 

no valor de R$ 250.000,00. 

Na fase de cumprimento de sentença, os autores requereram o pagamento da 

cominatória, já acumulada em R$ 95.324.773,90. O juízo de primeira instância determinou que 

se prosseguisse a execução da quantia. Isso ensejou a interposição de agravo de instrumento 

por Google e YouTube, parcialmente provido pela Quarta Câmara de Direito Privado do TJ-

SP, com a determinação de aferir a multa cominatória mediante a liquidação por arbitramento. 

Ambos os autores interpuseram recurso especial. Analisando as decisões proferidas nas 

instâncias inferiores, a Quarta Turma do SJT concluiu que o procedimento de liquidação era 

inócuo e irrelevante para o caso concreto, porque o acórdão julgado em 28.06.2007 reconheceu 

o descumprimento da tutela antecipada concedida em 29.09.2006. Desse modo, para a análise 

das questões trazidas ao STJ, considerou-se incontroverso o período de 29.09.2006 a 

28.06.2007 para a incidência da multa cominatória, reduzida ao patamar de R$ 250.000,00 para 

cada um dos exequentes, prejudicado o recurso apresentado por Renato. 

Contra essa decisão, Daniella interpôs os Embargos de Divergência 1.488.800/SP, 

sustentando que deveria prevalecer o entendimento de que, estando a multa diária em harmonia 

com a razoabilidade e a proporcionalidade da sanção, deveria ser mantida ainda que os dias de 

descumprimento tenham dado origem a valor acumulado elevado. Os Embargos de Divergência 

em Recurso Especial foram indeferidos liminarmente, por ausência de similitude fática com os 

acórdãos paradigma.  

No Agravo Interno em Embargos de Divergência em Recurso Especial, Daniella 

sustentou que: “(1) a diferença na aplicação do art. 461, § 4o, do CPC/73 é relevante, resultando 

em diferentes valores na aplicação das multas, a depender dos critérios jurídicos adotados; (2) 

os acórdãos embargado e paradigmas versam sobre a mesma situação fática e jurídica, mas 

divergem na forma de aplicação do direito; e, (3) o acórdão embargado manteve o valor fixado 

a título de multa diária e alterou o valor resultante do acúmulo de dias em que houve o 

descumprimento da ordem judicial, enquanto os julgado paradigmas descartam a possibilidade 

de alteração do valor da multa em razão da soma dos dias e viabiliza a reformulação analisando 

apenas a razoabilidade e proporcionalidade do valor aplicado a título de multa diária”. 
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O STJ negou provimento ao Agravo, entendendo que as astreintes haviam sido fixadas 

e modificadas de acordo com as peculiaridades do caso, e que não haveria similitude com os 

paradigmas:  

Não cabe, em embargos de divergência, a análise de possível acerto ou desacerto do 
acórdão embargado, mas tão só a de eventual dissídio de teses jurídicas, a fim de 
uniformizar a interpretação do direito infraconstitucional no âmbito do STJ (AgRg 
nos EREsp 840.567/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Corte Especial, j. 29/6/2010, 
DJe 13/8/2010).  
A revisão dos valores fixados a título de multa cominatória nesta Corte Superior 
somente tem sido autorizada em hipóteses excepcionais, em que houver a 
configuração de quantias irrisórias ou exorbitantes, aptas a afastar a incidência da 
Súmula no7doSTJ.  
A fixação da astreinte é feita de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, 
impossibilitando a configuração de dissídio porque exigiria o confronto de elementos 
não suscetíveis de análise no estrito âmbito de julgamento dos embargos de 
divergência.  
Nesse sentido, é entendimento pacificado na Súmula no 420 do STJ de que é incabível, 
em embargos de divergência, discutir o valor de indenização por danos morais. […] 
Com a multa cominatória, não é diferente.  
A jurisprudência desta Corte, sensível a situações em que salta aos olhos a 
superveniência de valor excessivo decorrente, na maioria das vezes, da recalcitrância 
no descumprimento da obrigação imposta, passou a admitir a revisão em sede especial 
quando se tratar de multa que atingiu valores notoriamente exagerados ou valores 
ínfimos, insuficientes para manter a coercibilidade da medida.  
Assim, consolidou-se o entendimento de que a astreinte deve observar o princípio da 
proporcionalidade e da razoabilidade e atender, ao mesmo tempo, o objetivo de 
compelir o devedor a cumprir a obrigação específica, sem, contudo, ensejar o 
enriquecimento sem causa do credor.  
A compatibilização entre a efetividade da tutela e a vedação do enriquecimento sem 
causa é analisada de acordo com as especificidades do caso, o que acarreta divergência 
de valores que em razão das suas circunstâncias particulares112. 

Quanto aos Embargos de Divergência em Recurso Especial 1.492.947/SP, interpostos 

por Renato, considerou-se que a via dos embargos de divergência não era adequada a revisão 

do julgamento do Recurso Especial, mas apenas para compor eventual dissídio jurisprudencial, 

o que não foi conhecido como hipótese dos autos. Assim, o STJ não conheceu dos embargos 

de divergência. 

3.3.3.! Meios coercitivos atípicos para a tutela específica das obrigações 

O terceiro grupo de casos que serão analisados na presente pesquisa versa sobre a 

imposição de medidas coercitivas atípicas, tais quais a apreensão de CNH, bloqueio de cartões 

de crédito e suspensão de passaporte de devedores. Tais medidas são baseadas no art. 139, inc. 

                                                
112 STJ. AgInt nos EREsp 1.488.800/SP 2014/0230841-0. Relator: Ministro Moura Ribeiro. DJe 30.06.2017. p. 
14-15. 
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IV, do Novo CPC. Apenas cinco casos, do universo total analisado, atenderam a estes 

parâmetros. 

Embora a análise do cumprimento de obrigações pecuniárias não seja o foco inicial da 

pesquisa, o aparecimento de meios coercitivos atípicos nos resultados após a vigência do Novo 

CPC revela a opção de alguns magistrados em insistir no cumprimento específico das 

obrigações por meios mais “agressivos”. Assim sendo, optou-se por aqui expô-los, pois sua 

aplicação pode ocorrer de maneira indistinta às obrigações pecuniárias ou para a tutela 

específica de obrigações de dar/entregar coisa, fazer e não fazer. 

Ao que tudo indica, este baixo número de casos se deve a três fatores principais: (i) a 

imposição de medidas atípicas somente passou a ser prevista de maneira mais extensa após a 

vigência do Novo CPC, que as estendeu, também, às obrigações de pagar quantia113; (ii) as 

partes, em geral, optam pela fixação de meios de coerção típicos, como a imposição de 

astreintes, por exemplo; e (iii) eventualmente, em primeira instância, pode haver maior 

reticência por parte dos julgadores em aderir à atipicidade, preferindo medidas menos intrusivas 

como as astreintes, o que acaba gerando um fluxo menor de casos do tipo ao STJ.  

Infelizmente, a plena confirmação desses indícios poderá se dar apenas dentro de alguns 

anos, com o maior desenvolvimento da aplicação do Novo CPC pelos tribunais, e com a 

posterior realização de pesquisa empírica mais abrangente, envolvendo as decisões em primeira 

e segunda instância. 

De toda forma, da análise dos casos pode-se vislumbrar uma crescente tendência do STJ 

em autorizar medidas atípicas mais duras e que influam na liberdade dos próprios devedores. 

Se, no primeiro caso, o STJ tratou apenas de questões processuais, rechaçando a utilização do 

habeas corpus enquanto meio apto a discutir as restrições impostas, no último caso o STJ 

chegou a conhecer do habeas corpus e expressamente autorizar a imposição de medida de 

proibição de saída do devedor do país sem o oferecimento de garantia. 

                                                
113 Para além da possibilidade de imposição de penas de litigância de má-fé e crime de desobediência nas execuções 
de obrigações de dar, fazer e não fazer (art. 536, §3º, CPC), o art. 139, inc. IV, do Novo CPC incluiu a possibilidade 
de o magistrado aplicar meios coercitivos atípicos, impondo as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou 
sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive em obrigações de pagar 
quantia, o que não havia na lei processual anteriormente vigente. 
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Embora os casos analisados tenham ocorrido relativamente execução de obrigação de 

pagar quantia, e não relativamente ao cumprimento de obrigações de dar/entregar coisa, fazer 

e não fazer, tratam-se de medidas com potencial para serem utilizadas, até com maior eficácia, 

para o cumprimento destas últimas.  

Em que pesem algumas exceções, motivadas sobretudo pelo não conhecimento do caso 

a partir das Súmula 7/STJ114 e Súmula 83/STJ115, a jurisprudência parece caminhar numa linha 

contínua de endurecimento das penalidades sobre o próprio devedor, e não necessariamente 

sobre o seu patrimônio, visando o cumprimento forçado da obrigação.  

O primeiro caso foi o Habeas Corpus 411.519/SP. Em decisão interlocutória, proferida 

pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Presidente Bernardes/SP, foi determinada a suspensão 

da CNH como medida coercitiva em ação de execução de título extrajudicial no valor de R$ 

28.772,85, ajuizada por instituição financeira em face de um cliente que não pagou os valores 

constantes de cédula de crédito bancário, com base no artigo 139, inc. IV, do Novo CPC. 

Alegando a ocorrência de suposto constrangimento ilegal, que teria ferido seu direito de 

locomoção, o devedor impetrou recurso habeas corpus. O Relator do caso, Ministro Moura 

Ribeiro, indeferiu monocraticamente a liminar, considerando a suspensão da CNH como “a 

última tentativa do credor” em ver adimplido o seu crédito. Ademais, pontuou que o devedor 

seria fisicamente incapaz de dirigir, de forma que a suspensão de sua CNH não lhe traria grande 

prejuízo, e que a medida coercitiva não foi prevista para prejudicar os devedores, mas para 

obriga-los a se empenhar em cumprir suas obrigações, mediante constrangimento. 

Posteriormente, no julgamento, a Terceira Turma não conheceu do habeas corpus, por não 

considerar existir ameaça ao direito e ir e vir do paciente. 

Trata-se de um julgado que inaugurou a tendência do STJ em não conhecer os habeas 

corpus impetrados contra suspensão da CNH. São casos em que não se entra no mérito da 

proporcionalidade da medida, mas tão somente se pontua que o habeas corpus não seria a via 

recursal adequada para se apreciar a questão.  

                                                
114 “A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”. 
115 “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo 
sentido da decisão recorrida”. 
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Na mesma esteira, o Recurso em Habeas Corpus 97.876/SP, impetrado contra decisão 

que deferiu suspensão do passaporte e da CNH do executado, o devedor sustentou que a 

suspensão dos referidos documentos ofenderia sua liberdade de locomoção, mediante coação 

ilegal de seu direito de ir e vir.  

No julgado, o ministro relator pontuou que as medidas previstas no art. 139, inc. IV do 

Novo CPC “atuam como ferramentas, meios, genuínos instrumentos para assegurar o 

cumprimento de uma ordem judicial”, decorrendo disso a necessidade de o magistrado fixar a 

medida coercitiva ou sub-rogatória que seja necessária para aquele desiderato, de forma 

subsidiária “depois de esgotados os meios típicos do art. 824 do CPC”116.  

O ministro relator concluiu que a suspensão do passaporte do paciente consistiria em 

afronta à ordem jurídica, uma vez que subtrairia do inadimplente seu direito fundamental de ir 

e vir de forma “desproporcional e não razoável” (artigo 5o, incisos XV e LIV da CF/88), 

faltando proporcionalidade e razoabilidade entre o direito submetido (liberdade de locomoção) 

e aquele que se pretende favorecer (adimplemento da dívida civil). Quanto à suspensão da CNH, 

por outro lado, apontou que a jurisprudência do STJ se posicionaria no sentido de que esta 

medida não fere o direito de ir e vir do paciente, de modo que, neste ponto, o writ sequer poderia 

ser conhecido.  

O último caso do gênero que se tem notícia é o Recurso em Habeas Corpus 99.606/SP, 

julgado no fim de 2018, impetrado contra suposto ato coator praticado pelo juízo da 4a Vara 

Cível da Comarca de Santos/SP, que suspendeu a CNH do paciente, além de condicionar seu 

direito de deixar o país ao oferecimento de garantia (equivalente a uma “suspensão” do 

passaporte), como meios de coerção indireta ao pagamento de dívida executada nos autos de 

cumprimento de sentença. Na esteira do que se decidiu no Recurso em Habeas Corpus 97.876/ 

SP, a suspensão do CNH não configuraria ameaça direta e imediata ao direito de ir e vir do 

paciente, sendo o habeas corpus via inadequada para sua impugnação. 

Quanto à restrição de saída do país sem prévia garantia de execução (simplificadamente 

chamada de “suspensão do passaporte”), o STJ entendeu como adequado o manejo do habeas 

corpus, por verificar-se uma clara intenção de ameaçar, direta e imediatamente, o direito de ir 

                                                
116 Retirado do website: http://m.migalhas.com.br/depeso/245946/o-que-fazer-quando-o-executado- e-um-
cafajeste-apreensao-de-passaporte  
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e vir do paciente. Entretanto, ao contrário do que se decidiu anteriormente, o Tribunal não 

vislumbrou manifesta ilegalidade ou abuso de poder a ser reconhecido no habeas corpus. Assim 

sendo, negou-se provimento ao recurso, aduzindo que: 

Não pode mais o executado se limitar a alegar a invalidade dos atos executivos, 
sobretudo na hipótese de adoção de meios que lhe sejam gravosos, sem apresentar 
proposta de cumprimento da obrigação exigida de forma que lhe seja menos onerosa, 
mas, ao mesmo tempo, mais eficaz à satisfação do crédito reconhecido do exequente.  

Trata-se de caso importante, pois inaugura possibilidade, senão de suspensão do 

passaporte, ao menos de uma suspensão ao direito de viajar ao exterior, condicionando a viagem 

à autorização ou garantia do juízo. Mais do que isso, trata-se de caso em que o STJ decidiu 

questão substancial do processo e autorizou a medida coercitiva, e não apenas afastou a 

discussão por conta de óbice processual de não cabimento do habeas corpus. 

Todavia, em dois casos117 o STJ foi mais leniente com os devedores, recusando-se a 

alterar entendimento do tribunal de origem que indeferia os pleitos de suspensão de passaportes 

e CNHs e cancelamento de cartões de crédito e de débito dos devedores118. Em ambos, foi 

interposto Recurso Especial, calcado na violação ao artigo 139, inc. IV, do Novo CPC.  

O STJ, por sua vez, preservou o entendimento dos tribunais de origem, justificando que, 

em seus precedentes, há a tendência de aplicar as providências mais eficazes e menos gravosas 

ao executado para a satisfação do crédito. Além disso, o STJ ressalta que quaisquer incursões 

mais aprofundadas na narrativa fática do caso, para eventual reanálise da aplicação das medidas, 

incorreria nos óbices de suas Súmulas 7/STJ e 83/STJ.  

O que se percebe é que o STJ tem procurado manter as decisões dos tribunais de origem, 

independentemente da medida aplicada. Em casos nos quais o tribunal de origem determina a 

aplicação de medidas atípicas, o STJ se limita a não conhecer dos recursos via habeas corpus, 

ou a afirmar que as medidas aplicadas seriam proporcionais, já em casos nos quais os tribunais 

denegam a imposição de medidas atípicas mais gravosas, o STJ se limita a alegar sua 

impossibilidade de analisar os fatos e provas do caso. 

                                                
117 AgInt no AREsp 1.233.016/SP e AgInt no AREsp 1.283.998/RS 
118 No primeiro caso, AgInt no AREsp 1.233.016 /SP, O Tribunal de origem, TJSP, entendeu que dada suspensão 
atingiria a pessoa do devedor, e não seu patrimônio, não sendo útil para a coação que se visa impor, mesmo diante 
da dificuldade em localizar bens passiveis de penhora em nome dos devedores. No segundo, AgInt no AREsp 
1.283.998/RS, Agravo de Instrumento, em que não se concedeu referidas medidas, consideradas gravosas. 
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Tal comportamento é positivo, na medida em que preserva a integridade das decisões no 

Judiciário brasileiro entre instâncias, dando maior certeza e segurança jurídica a todo o sistema, 

além de conferir a interpretação correta da lei federal (sobretudo após a vigência do Novo CPC). 

De todo modo, deve-se aguardar a paulatina absorção e assimilação pelas instâncias inferiores 

das novas possibilidades inauguradas pelo Novo CPC, e como a jurisprudência tratará a 

utilização dos meios coercitivos atípicos e sua modulação de acordo com a razoabilidade e 

proporcionalidade aos fins pretendidos.  
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4.! CONCLUSÕES 

4.1.! DIÁLOGO COM A LAW & ECONOMICS: TUTELA ESPECÍFICA OU PERDAS E 

DANOS?  

A tutela específica é o meio principal escolhido pelo direito brasileiro “nos livros” e 

“em ação”, confirmando a hipótese da literatura de que haveria diferenças entre os sistemas de 

common law e civil law 119. Pelo menos no que se refere à jurisdição brasileira, enquanto sistema 

de civil law, a tutela específica é o remédio preferido para a efetivação de obrigações de 

dar/entregar coisa, fazer e não fazer inadimplidas. 

Não somente as partes de fato optam por buscar a efetivação das obrigações através da 

tutela específica, mas também quando o fazem, os magistrados de primeira instância, os 

tribunais de segunda instância, e o STJ chancelam a sua aplicação120. Ainda que a análise tenha 

sido feita através das lentes dos casos que chegaram ao STJ, em nenhum deles observou-se 

decisões de primeira ou segunda instância que porventura dessem prioridade à conversão da 

obrigação em perdas e danos. 

Assim, não há evidência de uma preferência da jurisprudência dos tribunais brasileiros 

pelas perdas e danos e/ou pelo argumento da eficiência econômica do inadimplemento (de fato, 

não há sequer um acórdão em que se levante tal discussão ou que mencione a “teoria da opção” 

debatida no direito norte-americano121). 

Para além do disposto no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor, o direito 

processual brasileiro vem fortalecendo, reforma após reforma, a tutela específica e a 

jurisprudência do STJ, enquanto Corte constitucionalmente responsável por interpretar tais leis 

federais, tem se atentado a isso e privilegia a execução específica das obrigações, lançando mão 

de diversos instrumentos coercitivos para tal. 

                                                
119 Cf. Mariana Pargendler (2016, p. 30). 
120 No entanto, a presente dissertação não foi capaz de verificar se, proporcionalmente, a busca dos credores pela 
tutela específica é superior ou não à busca pela indenização do equivalente à prestação inadimplida. Para que tal 
mapeamento fosse possível seria necessária uma análise estatística de todos os processos ajuizados em primeira 
instância, o que escapa aos recursos e escopo deste trabalho. 
121 Neste sentido cf. Oliver Wendell Holmes Jr. (1897) e Richard Posner (2009). Segundo esses autores, de acordo 
com o direito norte-americano o devedor de uma obrigação contratual teria a opção entre cumprir com a obrigação 
ou indenizar a outra parte por perdas e danos em caso de inadimplemento. 
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A jurisprudência do STJ, seguindo o direito “nos livros”, somente admite a conversão 

em perdas e danos quando a prestação se tornou faticamente, juridicamente ou economicamente 

impossível. Trata-se de conclusão lógica, que não prejudica a tutela específica, já que não se 

pode determinar que a parte realize um ato que era ou se tornou impossível (seja pela 

deterioração ou perda da coisa), ou ainda que dependa de terceiros. 

Cuidado deve ser tomado, no entanto, com os casos em que não houve uma efetiva 

impossibilidade, senão uma mera desvantagem econômica. Em um caso houve sensibilidade ao 

argumento da impossibilidade econômica, que de certa forma tangencia a discussão do efficient 

breach122. Neste caso emblemático o STJ fugiu à regra e autorizou o descumprimento da 

obrigação, mesmo sendo possível prestá-la, sobre o argumento de que o cumprimento imporia 

um custo excessivo à parte em comparação com a conversão em perdas e danos. No caso 

tampouco se configurou onerosidade excessiva superveniente, mas mesmo assim a prestação 

foi convertida no seu equivalente pecuniário. 

Pelo direito brasileiro, para que tal onerosidade seja liberada deve-se exigir real 

impossibilidade, e não mero peso econômico ao devedor, ainda que desproporcional à prestação 

que receberá. Outra saída seria daqueles casos que se amoldam ao conceito de onerosidade 

excessiva superveniente, disciplinado nos artigos 478 a 480 do Código Civil123, em que poderá 

ser o contrato resolvido sem penalidade alguma ao devedor. 

Com relação aos meios utilizados para garantir o cumprimento específico, sem dúvida 

o instrumento preferido são as astreintes, pelo seu caráter menos invasivo a direitos 

fundamentais. Em aproximadamente 90% dos casos analisados, o meio coercitivo utilizado foi 

a imposição de astreintes, sendo que os principais debates envolvendo sua aplicação residem 

                                                
122 Terceira Turma, REsp nº 1.055.822/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe 27.05.2011. No caso, uma consumidora 
celebrou com a Editora Abril contrato de fornecimento de revistas infantis pelo prazo de um ano, o qual foi rompido 
antecipadamente por decisão comercial da empesa. Segundo os ministros, o cumprimento específico demandaria 
da empresa uma prestação excessivamente onerosa e desproporcional ao valor de uma única revista a ser vendida, 
resolvendo o contrato em perdas e danos. 
123 Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar 
excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e 
imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à 
data da citação. 
Art. 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar equitativamente as condições do 
contrato. 
Art. 480. Se no contrato as obrigações couberem a apenas uma das partes, poderá ela pleitear que a sua prestação 
seja reduzida, ou alterado o modo de executá-la, a fim de evitar a onerosidade excessiva. 
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na possibilidade de limitação de seu quantum a algum parâmetro objetivo, sua cumulação com 

perdas e danos e sua comparação com as cláusulas penais. 

De toda forma, cabe uma ressalva quanto às decisões da Quarta Turma que optam por 

reduzir as astreintes ou limitá-las ao valor do bem jurídico tutelado. Ainda que, formalmente, 

essas decisões chancelem a tutela específica, indiretamente elas acabam adotando uma opção 

pela conversão da obrigação em perdas e danos (ou, melhor dizendo, uma conversão da 

obrigação em perdas e danos dobrada). Paga-se pela obrigação inadimplida e pelas astreintes 

no valor desta obrigação inadimplida e, assim, acaba-se desnaturando o real propósito das 

astreintes na tutela específica – qual seja, coagir o devedor a realizar a prestação sob pena de 

multas crescentes124. 

Residualmente, para além das astreintes decisões recentes baseadas no art. 139, inc. IV, 

do Novo CPC, tem autorizado a utilização de meios coercitivos atípicos (tal qual a apreensão 

de CNHs, passaportes e cartões de crédito e débito de devedores) para forçar o cumprimento da 

obrigação. Aparentemente tais meios atípicos serão cada vez mais frequentes, o que só poderá 

ser confirmado em análises futuras e após uma devida compreensão dos tribunais sobre essa 

nova possibilidades e uma apreciação pelo Supremo Tribunal Federal acerca da 

constitucionalidade dessas medidas e sua relação com os direitos fundamentais de devedores. 

4.2.! DIÁLOGO COM A DOUTRINA BRASILEIRA: O SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA POSSUI UM VIÉS PRO-DEVEDOR? 

A nossa hipótese, traçada de acordo com a literatura brasileira, era de que as decisões 

do STJ acerca da tutela específica variariam a depender dos tipos contratuais e das partes 

envolvidas, havendo um certo viés contrário às instituições financeiras e favorável à maior 

proteção dos consumidores. 

Pelos resultados obtidos, à primeira luz não parece que o Judiciário brasileiro, pelo 

menos sob a ótica do STJ, possua um viés anti-credor, nem tampouco um viés pró-devedor. Ao 

contrário do sugerido pela literatura brasileira, pouco importa a identidade da parte (se pessoa 

                                                
124 No entanto, da leitura dos casos analisados não se verificou, nem tampouco houve registros de uma discussão 
ou compreensão dos ministros que compõem a Quarta Turma de que as decisões proferidas levariam a este 
caminho. A fundamentação gira muito mais em torno de argumentos de razoabilidade, proporcionalidade e 
vedação ao enriquecimento sem causa. Essa discussão só aparece em casos da Terceira Turma, ou da Segunda 
Seção na qual as turmas são reunidas. 
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jurídica, pessoa física ou instituição financeira) e pouco importa o tipo contratual (se de 

consumo, civil, comercial): as decisões não se alteram de acordo com essas variáveis. 

Diferentemente do defendido por Armando Castelar Pinheiro (2003a) e por Pérsio 

Arida, Edmar Bacha e André Lara Resende (2005), os magistrados, ao menos sob a lente do 

STJ, não demonstram um viés anti-credor, nem tampouco beneficiam as partes mais frágeis em 

um litígio como forma de justiça social e redistribuição de renda.  

Tampouco há, conforme sugeriria Ivan Ribeiro (2007), um viés “King John”, ou seja, 

favorável às partes mais poderosas do litígio. Nos acórdãos analisados não houve qualquer 

correlação entre os tipos da parte (pessoa física, pessoa jurídica, instituições financeiras) ou 

tipos de contrato (consumo, civil, comercial) e a substância da decisão.  

Por fim, tampouco houve correlações como as observadas por Luciana Yeung e Paulo 

Furquim de Azevedo (2015), com relação à probabilidade de decisões serem favoráveis ou não 

a depender de a parte ser instituição financeira, pessoa física ou pessoa jurídica. Analisando-se 

a substância das decisões, percebe-se que a alteração das astreintes e a imposição de medidas 

coercitivas atípicas se dá em atenção a critérios como a vedação ao enriquecimento sem causa, 

proporcionalidade da medida com os fins almejados, resistência e capacidade econômica dos 

devedores. 

4.3.! DIÁLOGO COM A DOUTRINA BRASILEIRA: HÁ PREVISIBILIDADE E 

SEGURANÇA JURÍDICA NAS DECISÕES DO JUDICIÁRIO BRASILEIRO? 

Em paralelo à hipótese do viés do Judiciário, a literatura brasileira também se preocupa 

com o que denomina de “insegurança jurídica” e/ou “imprevisibilidade” do Judiciário, 

especificamente através de decisões conflitantes dos tribunais (no tempo, ou entre seus órgãos 

fracionários) ou que variam muito entre instâncias. 

Primeiramente, é inegável a complexidade da discussão acerca de insegurança jurídica 

e previsibilidade no Judiciário, que inclusive escapa em grande medida ao escopo dessa 

dissertação. No entanto, nas discussões trazidas pela literatura brasileira analisada tal questão é 

intensamente debatida, sob diversas óticas. Procurei responder às indagações em cada uma das 

vertentes da chamada “insegurança jurídica”, somente com base no que o mapeamento dos 

acórdãos nos possibilitou enxergar.  
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A primeira vertente da insegurança jurídica estaria relacionada à alta variação das 

decisões entre instâncias do Judiciário. Em trabalho de Luciana Yeung e Paulo Furquim de 

Azevedo (2015), verificou-se a preocupação com a alta taxa de reversão das decisões dos 

tribunais no STJ (nos casos analisados, 54,3% das decisões do STJ reformaram as decisões 

proferidas pelos tribunais de segunda instância). 

Os autores identificaram tal problema sob a rubrica da insegurança judicial, apontando 

que se cada tribunal decidir de forma diversa sobre um mesmo caso a cada nova instância que 

o processo vai “subindo”, haveria um indício de inconsistência nas decisões judiciais e, 

portanto, de insegurança jurídica. 

Conforme já mencionado, trata-se de debate extremamente complexo, mas, em suma, a 

existência de reversibilidade, per se, não indicaria uma imprevisibilidade. O debate, em 

realidade, deveria ser tratado sob a ótica dos custos de transação: quanto maior a variação entre 

instância, maior o aumento de custos de transação, pela necessidade de se chegar a uma 

instância superior em busca de uma tutela final. 

Como indicam Ian Macneil (1982) e Gilian Hadfield (2004), é essencial identificar os 

custos envolvidos na utilização de cada mecanismo para a efetivação das obrigações contratuais 

inadimplidas. Segundo os autores, o debate entre a escolha da conversão em perdas e danos da 

common law ou a tutela específica da civil law não seria profícuo sem uma análise comparada 

dos custos de transação envolvidos e eficácias das alternativas disponíveis em cada sistema. 

É difícil, com base na abordagem metodológica utiliza, identificar se o nosso Judiciário 

seria relativamente eficiente ou não para tutelar as obrigações inadimplidas. De toda forma, fato 

é que a análise dos acórdãos demonstrou uma baixa variação das decisões entre instâncias, 

sempre sob a ótica dos casos que efetivamente chegaram e foram julgados pelo STJ. Tomando 

como base os casos de fixação de astreintes, em 80% dos casos analisados houve manutenção 

por parte do STJ do valor das astreintes do modo como foi decidido pelo tribunal de origem. 

Dos demais casos analisados, que não tratavam diretamente de astreintes, a taxa de 

manutenção também se mostrou elevada. Na grande maioria dos casos que envolviam discussão 

sobre perdas e danos ou a aplicação de medias atípicas o STJ manteve o posicionamento dos 

tribunais de segunda instância. 
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Como se observa, trata-se de percentual relativamente alto que demonstra que as 

decisões dos tribunais têm sido bastante coerentes com a jurisprudência do STJ e que o próprio 

STJ, em respeito à Súmula 7/STJ, tem evitado modificar decisões nas quais não se verificou 

excesso ou irrisão das medidas impostas125.  

Esse alto percentual de manutenção, no agregado e no longo prazo, obviamente acaba 

por reduzir a morosidade e custos causados pela modificação de casos através das instâncias – 

o que poderia inclusive fazer com que o bem tutelado, ao final, já tenha perdido o seu valor ou 

utilidade para o credor126. 

Essa manutenção das decisões, de certa maneira, contestaria a crítica feita por Kenneth 

Dam (2006, p. 14), citando artigo do Financial Times, de que no Brasil haveria “uma convicção 

de que cada caso deve ser julgado com base em seus méritos individuais”, causando demoras 

de vários anos mesmo quando o resultado deveria ser antecipadamente conhecido127. 

Assim, o Judiciário, em princípio, ao manter a coesão de suas decisões ao longo das 

instâncias, também reduz os custos às partes que buscam a efetivação das obrigações contratuais 

inadimplidas, aumentando a sua eficácia e a confiança das partes contratantes no Judiciário e 

consolidando uma visão de que recorrer ao STJ para contestar a imposição de meios coercitivos 

para a tutela específica de obrigações deve ser medida excepcional, somente quando de fato 

houve um dissenso com a jurisprudência dominante. 

Uma segunda vertente da segurança jurídica, mais delicada, trata da existência de 

decisões conflitantes nos tribunais, seja pela mudança rápida nas interpretações ao longo do 

tempo, seja por uma divergência entre órgãos fracionários do mesmo tribunal. 

                                                
125 De toda maneira, esse percentual não demonstra o quanto foi alterado em relação às decisões de primeira 
instância. 
126 Gilian Hadfield (2004, p. 13 e p. 34-35) “Delay in the resolution of contract disputes is an important impediment 
to the effectiveness of contract law—not only does the value of payment decrease with time but so too does the 
probability of recovery diminish as the potential for assets to be dissipated increases and circumstances change to 
make performance more difficult and/or less valuable. […] The more expensive these processes are and the greater 
the delay and unpredictability in resolution they create, the less effective contract law is as an enforcement 
mechanism as the cost of enforcement exceeds the value of commitment gains in an increasing number of 
agreements.” 
127 A critica é mais dirigida ao STF, mas se aplica em igual medida ao STJ (com a exceção de que julga a aplicação 
correta de leis federais, e não a sua inconstitucionalidade) que também possui centenas de milhares de casos em 
estoque e se vê atolado para jugar questões que, em tese, poderiam permanecer em segunda instância. 
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Os trabalhos mais emblemáticos no ponto das decisões conflitantes são aqueles de 

Vivian Silva e Paulo Furquim de Azevedo (2005) e de Christiane Rezende e Decio Zylberstajn 

(2012). Em ambos os trabalhos, foi verificado que a existência de decisões contraditórias no 

Judiciário brasileiro (embora sobre assuntos diversos) estariam correlacionadas a uma redução 

no número de contratos celebrados e uma revisão de práticas contratuais (nos casos, com uma 

maior hierarquização e exigência de maiores garantias). 

No presente trabalho, a metodologia empregada não possibilitou observar correlações 

entre as decisões do STJ e uma redução do número de contratos ou revisão de práticas 

contratuais. Não houve entrevista de atores econômicos, nem tampouco uma medição e 

verificação dos contratos celebrados. 

Contudo, observou-se, de fato, a existência de decisões conflitantes dentro do próprio 

STJ, entre seus órgãos fracionários, com relação ao quantum máximo de astreintes. As decisões 

variam entre as duas turmas que compõe a Segunda Seção de Direito Privado, sendo que em 

uma delas (Terceira Turma) há fortalecimento das astreintes e em outra (Quarta Turma) um 

enfraquecimento. 

Através de um paralelo errôneo com a cláusula penal, e mediante justificativas como a 

vedação a eventual enriquecimento sem causa do credor (pois poderia obter, via astreintes, 

valor até mesmo superior ao da obrigação inadimplida), o STJ, em sua Quarta Turma, passou a 

limitar o montante final da multa ao valor da prestação perseguida.  

Conforme a crítica contundente de diversos autores, já apontada anteriormente, a 

princípio a interpretação da Terceira Turma seria mais correta do que aquela da Quarta Turma, 

já que as astreintes não deveriam se limitar a determinado valor ou a determinado tempo. Impor 

tais limites acaba por contrariar a intenção da própria multa e desnaturá-la em mera indenização 

dobrada pelas perdas e danos incorridos. 

Nem o CPC/73, mesmo após sucessivas reformas, nem o Novo CPC optaram por 

disciplinar, em termos quantitativos, até qual montante a medida coercitiva poderia chegar, em 

razão de sua periódica incidência. No entanto, conforme crítica afiada de Newton Marzagão 

(2015, p. 185) “a jurisprudência, não se sabe se por um velado apego à antiga disposição legal 

ou simplesmente por não ter compreendido muito bem a natureza do instituto importado do 

direito francês, começou a procurar justificativas para limitar o quantum final da coerção”. 
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Ademais, tal dissenso acaba por gerar grande imprevisibilidade, que já é conhecida pela 

doutrina e pelos operadores do direito, uma vez que os contratantes não saberão, ex ante, em 

qual turma um eventual processo será julgado.  

Desta forma, há um risco e aleatoriedade que devem ser calculados pela parte que deseja 

inadimplir, bem como pela parte que deseja obter a tutela específica ao invés de uma conversão 

por perdas e danos. Pela aleatoriedade da distribuição do processo entre as turmas, esse cálculo 

dificulta e impõe um custo e risco à escolha das partes entre adimplir/inadimplir, buscar 

indenização/cumprimento específico.  

Os possíveis impactos econômicos e sociais gerados por essa imprevisibilidade e 

dissenso dentro do Tribunal não são calculáveis ou auferíveis por meio dessa dissertação128. 

Todavia, pode-se especular que, no mínimo, tal dissenso gerará o custo e tempo de buscar a 

pacificação para o caso concreto mediante a oposição de recurso de Embargos de 

Divergência129), que não possuem efeitos para além do caso concreto, e não possibilitam uma 

pacificação completa da discussão. Ademais, por alguma razão são extremamente raros os 

recursos deste tipo que chegam a ser apreciados130. 

Por fim, com relação à variação das decisões no tempo, nem a análise dos acórdãos 

veiculados nos informativos de jurisprudência do STJ, nem tampouco a análise dos acórdãos 

proferidos após a vigência do Novo CPC indica uma substancial mudança de posicionamento 

do Tribunal com o passar dos anos quanto ao tema dessa dissertação. 

A única mudança substancial foi na frequência de imposição de medidas coercitivas 

atípicas, tais quais a apreensão de documentos dos devedores. No entanto, tal alteração se deve 

                                                
128 Com base na literatura já exposta, é também possível que esta divergência estimule as partes a contratarem de 
maneira diversa, seja inserindo cláusulas penais mais duras para casos de inadimplementos, seja estipulando 
contratualmente multas diárias a incidirem em caso de inadimplemento, ou mesmo reduzirem o volume das 
contratações. Como já dito, tais consequências só poderão ser verificadas com outro trabalho, com outro escopo e 
metodologia. 
129 Novo CPC, art. 1.043. “É embargável o acórdão de órgão fracionário que: I - em recurso extraordinário ou em 
recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, 
embargado e paradigma, de mérito; II - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento 
de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do 
recurso, embora tenha apreciado a controvérsia”. 
130 Especula-se que pelos custos ou eventuais barreiras processuais ao conhecimento. Ato é que que dos casos 
analisados praticamente nenhum chegou a embargos de divergência. 



 

 

94 

muito mais à mudança na legislação, pela inserção de amplos poderes ao magistrado no artigo 

139, inc. IV, do Novo CPC. 

Não se pode negar, contudo, que o direito brasileiro, nos livros, confere ampla liberdade 

aos magistrados na estipulação das medidas e penas processuais para descumprimento de 

ordens de tutela específica. Com efeito, a título de exemplo, a multa cominatória pode ser 

aplicada pelo magistrado em qualquer fase processual “desde que seja suficiente e compatível 

com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito” (art. 537, 

caput, CPC). Neste caso, há óbvia indeterminação dos conceitos de “suficiente”, compatível, 

prazo razoável., cujo conteúdo semântico deve ser preenchido pelo juiz a luz do caso concreto.  

Neste sentido, cabe avaliar se seria desejável, por um lado, reduzir esta 

discricionariedade – em prejuízo, muitas vezes, de soluções mais adequadas a cada caso 

concreto – e em qual nível fazê-la (por exemplo, vedando o STJ de reexaminar casos do tipo). 

Pode-se discutir se seria salutar maior definição legislativa destes critérios (como por meio de 

um tabelamento, percentuais, entre outros), sem perder em vista os objetivos de eficácia da 

decisão judicial e efetivação da obrigação inadimplida (que poderiam se comprometidos, por 

exemplo, se o executado souber de antemão o valor que pagará a título de multa por 

descumprimento da decisão).  

De toda forma, a ampla discricionariedade aos magistrados, ao diminuir a rigidez 

formal, se bem utilizada abre a possibilidade de se alcançar objetivos de justiça social e maior 

equidade (por exemplo, estabelecendo multas mais duras para grandes empresas que perpetuam 

as mesmas violações contratuais habitualmente no Judiciário, e reduzindo multas em caso de 

devedores extremamente em desvantagem econômica)131.  

Obviamente que a segurança jurídica total constitui utopia132, um ideal-normativo com 

caráter muito mais principiológico do que mandamental:  

                                                
131 Similarmente a esta discussão, lembro a ressalva feita por Davis e Trebilcock (2009, p. 221), de que os maiores 
desacordos sobre as reformas jurídicas adequadas na realidade refletem desacordos muito maiores sobre os 
próprios objetivos a serem alcançados e sobre o significado de desenvolvimento. Assim, ao menos no que tange 
às incertezas estruturais do Judiciário brasileiro, não se pode furtar ao debate sobre o tipo de bem jurídico que 
visamos proteger, lembrando do trade-off que inexoravelmente ocorrerá entre maior certeza e previsibilidade e 
uma justiça mais distributiva e atenta às desigualdades sociais. 
132 Cf. David Trubek (1972, p. 738) “[…] men in this lawyer's utopia live in a highly calculable universe. They 
know, or can learn, what their rights and duties are, for they can predict with a high degree of certainty when legal 
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Consistente em uma norma-princípio com poder suficiente para requerer a adoção de 
comportamentos que ajudem a criar um ‘estado de confiabilidade e de calculabilidade 
jurídica’, comportamentos esses que serão controlados pelos Poderes Legislativo, 
Executivo e Judiciário, de maneira a garantir ao indivíduo o respeito e a capacidade 
de planejar-se estando ‘juridicamente informado de seu futuro (LUCON, 2016, p. 
771). 

No entanto, talvez um mínimo de previsibilidade seja desejável no STJ, pelo menos com 

uma unificação no posicionamento entre as suas turmas julgadoras, resguardando as 

expectativas dos cidadãos quanto ao resultado de suas condutas e, sobretudo, das condutas dos 

órgãos jurisdicionais. Afinal, “a proteção da confiança no sistema, portanto, torna-se tão 

essencial quanto à consistência do próprio sistema. Sob a ótica processual, da segurança jurídica 

se espera não somente evitar provimentos conflitantes ou contraditórios, mas também 

previsibilidade na aplicação do direito” (LUCON, 2016, p. 771). 

De toda forma, para além do STJ, é essencial saber o que cada um dos tribunais estaduais 

e federais brasileiros vem decidindo, além dos juízos de primeira instância, já que poucas causas 

são efetivamente conhecidas e julgadas pelo STJ. O presente trabalho visa chamar a atenção 

para tais lacunas, e espera despertar em outros pesquisadores a curiosidade de investigar a 

questão a fundo ao redor do país, na tentativa de construir no futuro um mapeamento mais 

completo desta jurisprudência. 

4.4.! A TUTELA ESPECÍFICA DAS OBRIGAÇÕES NAS REDES CONTRATUAIS 

Apesar dos obstáculos encontrados, o ordenamento jurídico e a jurisprudência pátrias 

parecem caminhar no sentido correto. Em que pese a análise da corrente inaugurada por Holmes 

(1897) e hoje defendida por Posner (2009) em favor da conversão de obrigações específicas em 

perdas e danos – sob a justificativa de eficiência econômica – esta por vezes é bastante simplista, 

sempre focada em exemplos de um “capitalismo de quitanda”, em que as transações são sempre 

ligadas à produção de gêneros agrícolas de compra e venda destes mesmos gêneros na feira de 

uma pequena cidade. 

No exemplo da quitanda, a operação econômica como um todo seria eficiente pois “José, 

que contratou a entrega de maçãs a um preço de R$ 3,00 com Pedro, pagou uma indenização 

de R$ 3,00 a Pedro para vender a R$ 5,00 a João”, nos exemplos de uma economia complexa, 

                                                
coercion will be employed, and, at the same time, know that no other source of social control will constrain the 
behavior law allows.”.  
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se a empresa A deixa de entregar uma peça pra a empresa B porque quer vender ao concorrente, 

isto pode significar a falência da empresa B, a quebra de seu contrato com C e, eventualmente, 

prejuízos de ordem moral e reputacional irreparáveis.  

Liberar os devedores facilmente, se já é danoso em obrigações pecuniárias, parece ainda 

muito mais danoso no caso de obrigações de dar/entregar coisa, fazer e não fazer. Quem deve, 

sem justificativa que impossibilite o cumprimento da obrigação, deve sofrer a incidência de 

todo tipo de sanções coercitivas até que seja compelido a entregar o bem da vida pretendido 

pela contraparte.  

As sanções, enquanto não culminarem na prisão civil (já sabidamente proibida no 

ordenamento jurídico brasileiro) ou em restrições a direitos fundamentais que o valham, devem 

ser impostas, sempre guardando proporcionalidade com a tutela pretendida. Conforme aponta 

Daniel Camargo (2014, p. 181), de acordo com o princípio da economicidade, da menor 

gravidade ou do menor prejuízo ao executado “a execução deve se dar de maneira menos 

gravosa, onerosa ou prejudicial ao executado, desde que haja satisfação do direito do exequente, 

a se criar uma execução equilibrada”. 

Deve-se, sempre que possível, impor as sanções de maneira gradual – mas ao mesmo 

tempo rápida e atenta – servindo à menor onerosidade em face do devedor. Somente a 

recalcitrância, após o descumprimento da medida e sanção culminada, pode justificar a 

aplicação, logo em seguida, de medidas mais duras, eventualmente restritivas de direito, 

visando maior coerção sobre o devedor. 

Obviamente que a retirada de um nome de cadastro de proteção de crédito por uma 

instituição financeira não deve autorizar a apreensão do passaporte de seu diretor-presidente. 

Numa análise de proporcionalidade, a providência não é necessária, até porque, por simples 

notificação judicial os órgãos de proteção ao crédito seriam obrigados a fazê-lo. Tampouco é 

proporcional em sentido estrito, ao se sopesar os fins almejados com a restrição criada. 

No outro espectro, numa operação econômica complexa, em que uma empresa 

aeroespacial depende de uma peça específica fabricada por um único fornecedor regular, para 

que atenda o prazo de entrega de suas aeronaves para clientes sob pena de multas elevadas e, 

eventualmente, cancelamento do próprio contrato, sanções mais graves contra os devedores 

podem parecer úteis, necessárias e proporcionais em sentido estrito aos fins almejados. 
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Conforme ensina Hugh Collins (1999, p. 25)133, contratos estabelecem “sistemas de 

comunicação independentes” entre indivíduos, dando às partes o poder de criar seu próprio 

entendimento de como seu relacionamento deverá proceder. Trata-se de sistema de 

comunicação, pois ele pensa sobre a relação dos indivíduos de forma particular, construindo 

uma imagem que reduz a complexidade da relação entre as partes a elementos que tenham 

significância dentro do quadro contratual, ignorando elementos irrelevantes a ela.  

Assim, muito dificilmente o Judiciário conseguirá entender como as partes construíram 

sua relação de forma particular, e o quanto cada prestação efetivamente valeria para cada parte 

e, ainda mais longe, o quanto a ausência desta prestação custaria para a parte vitima do 

inadimplemento. 

Quanto mais desenvolvida e complexa a sociedade, parecem ser mais complexas as 

redes contratuais nas quais as transações são engendradas134. Um contrato de distribuição 

celebrado entre uma fabricante de peças e uma indústria aeroespacial pode incluir uma 

obrigação específica que, embora não seja infungível, dificilmente poderá ser rapidamente 

substituída por algum terceiro. 

São contratos que exigem extrema colaboração e cooperação entre as partes e, caso 

inadimplidos, devem reclamar uma rápida e eficaz tutela do Judiciário para que a obrigação 

seja imediatamente cumprida, sob pena de comprometimento de diversos elos de uma mesma 

rede. 

De fato, ao observamos exemplos de indústrias nos quais há uma complexidade das 

necessidades dos agentes, sobretudo tecnológica, a existência de produtos baseados em alto 

grau de conhecimento provoca uma incerteza dos agentes econômicos sobre o futuro do 

mercado. Nestes casos, há uma pressão por produtividade, baixos custos e flexibilidade (a 

                                                
133 O autor define contratos estabelecendo que eles constroem “discrete communication system between the 
individuals” e prossegue informando que “the practice of entering contractus, with or without legal recognition, 
permits individuals to reduce the complexity of social life by selecting certain precise obligations as priorities, and 
then to discount other more diffuse social expectations”. 
134 Como bem aponta Gunther Teubner (2006, p. 3-30), uma rede contratual é o resultado de uma estrutura 
geralmente estabelecida por meio de contratos bilaterais que dá origem a efeitos multilaterais. Neste sentido, as 
redes não se encaixam nem na categoria dos mercados (contratos bilaterais, em que há interesses opostos entre as 
partes, uma contraprestação que corresponde a uma prestação, relações de troca), nem tampouco na categoria das 
organizações (que nascem de contratos multilaterais, em que há um interesse comum, no qual todas as prestações 
se destinam a um mesmo objetivo, relações de hierarquia).  
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chamada client-specific mass production), e as redes costumam estar presentes por permitirem 

uma especialização flexível. 

Estas estruturas contraditórias e multilaterais, se já são dificilmente catalogáveis em 

termos jurídicos, dependem, para seu funcionamento, de uma coordenação e harmonia dentro 

dos diversos elos, pois um inadimplemento pode significar o desmonte da cadeia toda. Assim, 

tanto mais difíceis de serem indenizadas quando há o inadimplemento de uma obrigação 

corroborando a imperiosidade de se executar a obrigação específica inadimplida. 

4.5.! UM OLHAR ADIANTE: NOVOS MEIOS ATÍPICOS E AGENDAS DE PESQUISA 

FUTURAS 

Diante do parco número de casos sobre o tema, esta agenda de pesquisa caberá a outros 

pesquisadores no futuro, quando um maior volume de casos tiver atingido os tribunais de justiça 

e os tribunais superiores. No entanto, ainda que a maior parte das decisões proferidas tenham 

se limitado aos requisitos de admissibilidade do recurso e à utilização do remédio constitucional 

contra decisões, elas já adiantam certa antipatia do Tribunal à proteção de devedores 

contumazes, ainda que tais decisões causem restrições à sua liberdade. 

Nos casos analisados, aparentemente o STJ tem sido cada vez mais favorável a 

imposição de medidas também cada vez mais coercitivas. A própria chancela da suspensão de 

direito de viagem ao exterior de devedor, trazida no último caso analisado, leva a crer que o 

Tribunal tem estado atento à preocupação da sociedade e do legislador com a maior efetividade 

dos processos e execução das obrigações inadimplidas. 

Tais comportamentos possuem reflexos positivos. Dentro de uma ótica de privilégio ao 

cumprimento e obrigações de dar/entregar coisa, fazer e não fazer, enquanto pilares de uma 

economia complexa e desenvolvida, o Estado deve assegurar que as execuções sejam eficazes 

e eficientes. Ademais, diante dos conhecidos e intransponíveis obstáculos para se obter a 

expropriação de quantias pecuniárias de devedores (seja pela ocultação de patrimônio, seja por 

não deter o numerário executado, seja pelas inúmeras exceções de impenhorabilidade), 

coerções mediante a restrição de direitos parecem ser essenciais em um país como o Brasil. 
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Mais do que isso, é importante melhorar a imagem e ideias que os agentes possuem com 

relação ao Tribunal135. Importante que o Tribunal tome decisões de maneira consistente e linear, 

não errática, exercendo sua missão constitucional de pacificar a jurisprudência e uniformizar a 

interpretação do direito infraconstitucional, e passando uma imagem de que nosso direito 

oferece a segurança jurídica necessária para o bom desenvolvimento dos negócios. Um trabalho 

como este pretende elucidar justamente os termos desta controvérsia e expor os erros e acertos 

do STJ, para que com o tempo o próprio Tribunal vá ajustando as suas decisões 

De toda maneira, é importante termos paciência nesta missão, já que “criar um sistema 

de efetivação eficaz e de coação moral ao comportamento é um processo longo, paulatino que 

toma tempo para se desenvolver e evoluir” (NORTH, 1990, p. 60). É necessário sair da inércia, 

mas com a prudência e cautela ao saber que se requer algumas gerações para o desenvolvimento 

de um sistema jurídico justo, seguro e eficiente.   

                                                
135 Conforme anota Douglass North (1990) “ideas and ideologies matter, and institutions play a major role in 
determining just how much they matter. Ideas and ideologies shape the subjective mental constructs that 
individuals use to interpret the world around them and make choices”.  
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