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ASTREINTES NO PROCESSO CIVIL: NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL 

COMO CONDIÇÃO DE EXEQUIBILIDADE 

 

 

 

Maria Vittória Bulhak Salça 

 

RESUMO 

 

 

O presente artigo propõe analisar o instituto das astreintes, também denominada de 
multa coercitiva, e a sua execução no Novo Código de Processo Civil. Foram 
examinadas brevemente: a sua evolução histórica, o seu conceito, a fixação de seu 
valor pelo juiz, o beneficiado pela multa, a alteração de seu valor, a sua 
periodicidade e a sua execução, além da necessidade ou não da intimação pessoal 
da parte como condição para a sua aplicação. Com base nas análises, o estudo 
define que as astreintes são medidas coercitivas judiciais que forçam o executado a 
cumprir uma decisão judicial, sendo que a fixação do seu valor não é uma tarefa fácil 
para o juiz, o qual deve utilizar dos princípios da razoabilidade e da 
proporcionalidade, sendo o credor do valor da multa a parte prejudicada e o juiz 
poderá alterar o valor tanto das multas vincendas, quanto das vencidas, pois o valor 
da multa não fica imunizado pela coisa julgada material, posteriormente, verificamos 
que, mesmo com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, parte de 
nossa jurisprudência continua renitente em aposentar a Súmula 410 do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), dessa forma, em nome da segurança jurídica, ressaltamos 
a necessidade do STJ definir se continuará adotando o entendimento da Súmula 
410 ou se irá superá-lo definitivamente. 
 
Palavras-chave: Intimação pessoal. Novo Código de Processo Civil. Princípios da 
Razoabilidade e da Proporcionalidade. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ASTREINTES IN CIVIL PROCEDURE: NEED FOR PERSONAL INTIMATION AS 

A CONDITION OF JUSTICE 

 

ABSTRACT 

 

This article proposes to analyze the institute of astreintes, also called a coercive fine, 

and its implementation in the New Code of Civil Procedure. They were examined 

briefly: their historical evolution, their concept, the setting of their value by the judge, 

the beneficiary of the fine, the determination of their value by the judge, their 

periodicity and their execution, in addition to the need or not for personal subpoena 

of the party as a condition for its application. Based on the analyses, the study states 

that astreintes are judicial coercitive measures that force the executed to comply with 

a judicial decision, and setting their value is not an easy task for the judge, which 

must use the principles of reasonableness and proportionality, being the creditor of 

the value of the penalty the injured party and the judge being able to change the 

value of the both the fines imposed, as for past due, because the value of the fine is 

not immunized by the thing judged material, later, we find that, even with the entry 

into force of New Code of Civil Procedure, part of our jurisprudence remains reluctant 

to retire the summary 410 of the Superior Court of Justice (STJ), this way, in the 

name of legal certainty, we emphasize the need of the STJ to define whether it will 

continue adopting the understanding of the summary 410 or whether it will surpass it 

definitively. 

Keywords: Personal subpoena. New Code of Civil Procedure. Principles of the 

reasonableness and proportionality.  

https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/the
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/of
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https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/fine


 
 

1. INTRODUÇÃO  

 

Para assegurar o cumprimento de ordens judiciais, o nosso ordenamento 

jurídico prevê o instrumento de coerção patrimonial, denominado de astreintes1, que, 

propriamente, é a multa diária fixada pelo órgão julgador como sanção para obter do 

devedor o cumprimento de obrigação de fazer, de não fazer ou de entregar coisa 

determinada. 

Durante a vigência do Código de Processo Civil de 1973, a súmula 410 

consolidou como requisito obrigatório para a cobrança das astreintes, a intimação 

pessoal do devedor. 

Com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, na data de 18 de 

março de 2016, entretanto, sugiram dúvidas se a referida súmula continua em vigor 

ou se foi superada pelo previsto no artigo 513, § 2º, I, do novo Código de Processo 

Civil2que trata do cumprimento da sentença e admite a possibilidade do advogado 

ser intimado em nome da parte. 

Dessa forma, com o objetivo de estabelecer compreensão, de ampliar o 

conhecimento e de verificar a questão: se ainda há necessidade da intimação 

pessoal do devedor como requisito para fluência das astreintes, utilizamos o método 

de pesquisa descritiva, realizando amplo levantamento bibliográfico a diversas 

obras, artigos, dissertações, teses e jurisprudências relacionadas ao assunto 

pesquisado, tanto em bibliotecas, quanto em materiais disponibilizados na internet, 

com a finalidade de obter maior conhecimento do tema estudado. No entendimento 

de Fauze Najib Mattar, o levantamento bibliográfico é uma das formas mais rápidas 

e econômicas de amadurecer ou de aprofundar um problema de pesquisa, uma vez 

que se utiliza do conhecimento de trabalhos já feito por outros (MATTAR, 1996, p. 

82). 

No esforço pelo alcance dos objetivos, organizamos este trabalho em três 

seções, além desta. Na primeira seção, discorremos sobre a evolução histórica da 

                                                           
1
Astreintes, também conhecida no Brasil como multa coercitiva, ou como estabelecido no novo 

Código de Processo Civil, apenas multa. No presente artigo, empregar-se-ão todas as expressões 
como sinônimas, conforme já consolidado na nossa doutrina e jurisprudência. 
 
2
Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se no 

que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste 
Código. (...) § 2º. O devedor será intimado para cumprir a sentença: I – Pelo Diário da Justiça, na 
pessoa de seu advogado constituído nos autos; 
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astreintes no Brasil com enfoque na sua evolução na nossa legislação até o Código 

de Processo Civil do ano de 2015; posteriormente, na segunda seção discorremos 

sobre o conceito das astreintes para entender o seu significado, a sua aplicabilidade 

e a sua importância para o nosso ordenamento jurídico; enfocaremos também nessa 

seção sobre o valor e o beneficiário da multa, a alteração do seu valor, da sua 

periodicidade, da sua execução e a necessidade da intimação pessoal do devedor, 

como condição necessária para a fruição das astreintes. Na terceira seção, 

apresentamos a avaliação dos resultados obtidos no estudo e, finalmente, na quarta 

seção, são apresentadas as nossas considerações finais. 

 

 

2. BREVE ANÁLISE DA EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO INSTITUTO ASTREINTES 

NO BRASIL 

 

É ponto pacífico na doutrina que o instituto das multas astreintes teve origem 

no direito francês, no início do século XIX, com o objetivo de compelir o devedor a 

cumprir efetivamente às decisões judiciais que lhe impunha o cumprimento de uma 

obrigação. Dessa forma, esse modelo de medida coercitiva judicial da França, com 

pequenas variações, serve de modelo para diversos ordenamentos jurídicos 

contemporâneos, notadamente o brasileiro (GUERRA, 1998, p. 108). 

No início, as astreintes não foram bem-aceitas pela doutrina, pois eram 

confundidas como uma nova espécie de reparação de danos, no entanto, com as 

suas evoluções legislativas e jurisprudenciais, esse instituto sedimentou-se como 

medida coercitiva e independente da indenização que teria o autor por perdas e por 

danos sofridos.  

Realmente, no nosso ordenamento jurídico, a possibilidade do juiz fixar a 

multa para coagir o devedor renitente a cumprir a obrigação, já era prevista nas 

Ordenações Filipinas em duas ações: uma de natureza possessória, o interdito 

proibitório, e outra de natureza pessoal, a ação cominatória (CALMON DE PASSOS, 

2001, p. 178). 

 Houve, posteriormente, previsões das astreintes em outros institutos de 

nossa legislação, por exemplo, na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) de 

1943 e na Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil 

brasileiro), cujo artigo 287, assim estabelecia: 
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Art. 287 – Se o autor pedir a condenação do réu a abster-se da prática de 
algum ato, a tolerar alguma atividade, ou prestar fato que não possa ser 
realizado por terceiro, constará da petição inicial a cominação da pena 
pecuniária para o caso de descumprimento da sentença (arts. 644 e 645).  

 
 

Conforme nos esclarece Guilherme Rizzo do Amaral, as astreintes, no 

entanto, só assumiram efetiva importância na nossa legislação com o advento do 

Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), pois o seu artigo 84 estabeleceu 

a primazia da tutela específica em lugar da tutela reparatória, representando uma 

mudança de paradigmas e elegendo a multa como um de seus mais destacados 

instrumentos (AMARAL, 2010, p. 50). 

Adiante, com as reformas do Código de Processo Civil (CPC) 

implementadas, especialmente, pela Lei nº 8.952/1994 que alterou o artigo 4613na 

mesma forma estabelecida no artigo 84, do Código de Defesa do Consumidor 

(CDC), ampliaram-se os poderes do juiz na aplicação das astreintes, deixando em 

desuso o artigo 287 do CPC ou, nas melhores palavras de Guilherme Rizzo Amaral, 

já não havia mais sentido em invocar-se o rígido artigo 287 do CPC, eis que o então 

novel artigo 461 possibilitava que o juiz fixasse de ofício, multa diária, até mesmo em 

antecipação de tutela (AMARAL, 2010, p. 35). 

Com as reformas no CPC, sucessivamente, a Lei nº 10.444/02 imprimiu 

nova redação ao artigo 461, acrescentado o artigo 461-A4, permitindo a aplicação 

                                                           
3
Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz 

concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que 
assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.  
§ 1º A obrigação somente se converterá em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a 
tutela específica ou a obtenção do resultado prático correspondente.  
§ 2º A indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa (art. 287).  
§ 3º Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do 
provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou mediante justificação prévia, citado 
o réu. A medida liminar poderá ser revogada ou modificada, a qualquer tempo, em decisão 
fundamentada.  
§ 4º O juiz poderá, na hipótese do parágrafo anterior ou na sentença, impor multa diária ao réu, 
independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando-lhe 
prazo razoável para o cumprimento do preceito.  
§ 5º Para a efetivação da tutela específica ou para a obtenção do resultado prático equivalente, 
poderá o juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias, tais como a busca e 
apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras, impedimento de atividade nociva, 
além de requisição de força policial.  
 
4
Art. 461-A. Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa, o juiz, ao conceder a tutela específica, 

fixará o prazo para o cumprimento da obrigação. (Incluído pela Lei nº 10.444, de 7.5.2002). 
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das astreintes para coagir o devedor renitente a cumprir obrigação de fazer, de não 

fazer ou de entrega de coisa. 

É necessário convir, por fim, que a disciplina contida nos artigos 84 do CDC 

e 461 do CPC/73 deixava muitas questões abertas a respeito das astreintes, porém 

com a reforma advinda pela Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, a qual instituiu o 

novo Código de Processo Civil ao trazer uma nova regulação sobre o tema, 

respeitou as diretrizes fundamentais presentes na legislação anterior, mas, tal como 

o fez em relação a diversas outras questões, contemplou solução para outros pontos 

não resolvidos e, em certos aspectos, buscou superar a jurisprudência até então 

dominante (FROTA JÚNIOR, 2019, p. 108). 

O novo Código de Processo Civil estabelece expressamente a possibilidade 

de fixação das astreintes, especificamente, em seus artigos 497, 500, 536, 537, 806 

e 8145. 

                                                                                                                                                                                     
§ 1o Tratando-se de entrega de coisa determinada pelo gênero e quantidade, o credor a 
individualizará na petição inicial, se lhe couber a escolha; cabendo ao devedor escolher, este a 
entregará individualizada, no prazo fixado pelo juiz. (Incluído pela Lei nº 10.444, de 7.5.2002). 
§ 2o Não cumprida à obrigação no prazo estabelecido, expedir-se-á em favor do credor mandado de 
busca e apreensão ou de imissão na posse, conforme se tratar de coisa móvel ou imóvel. (Incluído 
pela Lei nº 10.444, de 7.5.2002). 
§ 3o Aplica-se à ação prevista neste artigo o disposto nos §§ 1o a 6o do art. 461. (Incluído pela Lei nº 
10.444, de 7.5.2002). 
 
5
Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o 

pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de 
tutela pelo resultado prático equivalente. 
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. 
Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não 
fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção 
de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do 
exequente. 
§ 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição 
de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o 
impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial… 
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de 
conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja 
suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do 
preceito. 
§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa 
vincenda ou excluí-la, caso verifique que: 
I - se tornou insuficiente ou excessiva; 
II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o 
descumprimento. 
§ 2o O valor da multa será devido ao exequente. 
§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em 
juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. 
(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) 
§ 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá 
enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado. 
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3. CONCEITO DE ASTREINTES 

 

Inicialmente, é necessário conceituar as astreintes, para entender o seu 

significado, pois 

O conceito serve como ponto de partida da observação, uma vez que 
designa, por abstração, aquilo que num primeiro momento não é 
diretamente perceptível, e vai paulatinamente sendo explicitado na medida 
em que a realidade fenomênica vai sendo desvendada (BREITBACH, 1988, 
p. 123). 

 

Como vimos no capítulo anterior, as astreintes surgiram na época da 

revolução burguesa na França, sendo incorporado pelo nosso ordenamento jurídico 

como medida coercitiva, que tem por objetivo coagir psicologicamente o devedor a 

cumprir determinada obrigação, que pode ser de entrega de coisa certa, de fazer e 

de não fazer, sob a pena de sofrer uma sanção pecuniária, caso decida pelo não 

cumprimento da ordem judicial.  

Para o melhor conhecimento dessa medida coercitiva, é interessante 

verificarmos, abaixo, a explicação de Dinamarco (2009, p. 535) 

 
Das medidas necessárias autorizadas pelo Código de Processo Civil como 
meio de induzir o obrigado ao adimplemento das obrigações específicas, 
têm bastante realce às multas coercitivas, que são a versão brasileira das 
astreintes concebidas pelos tribunais franceses com a mesma finalidade. 
Elas atuam no sistema mediante o agravamento da situação do obrigado 
renitente, onerando-o mais e mais a cada hora que passa, ou a cada dia, 
mês ou ano, ou a cada ato indevido que ele venha a repetir, ou mesmo 
quando com um só ato ele descumprir irremediavelmente o comando 
judicial – sempre com o objetivo de criar em seu espírito a consciência de 
que lhe será mais gravoso descumprir do que cumprir a obrigação 
emergente do título executivo.  

 
 

Podemos, então, considerar as astreintes como um meio de pressão ou de 

coerção patrimonial consubstanciado na imposição ao devedor do pagamento de 

                                                                                                                                                                                     
§ 5o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber ao cumprimento de sentença que reconheça 
deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional. 
Art. 806. O devedor de obrigação de entrega de coisa certa, constante de título executivo 
extrajudicial, será citado para, em 15 (quinze) dias, satisfazer a obrigação. 
§ 1o Ao despachar a inicial, o juiz poderá fixar multa por dia de atraso no cumprimento da obrigação, 
ficando o respectivo valor sujeito a alteração, caso se revele insuficiente ou excessivo. 
Art. 814. Na execução de obrigação de fazer ou de não fazer fundada em título extrajudicial, ao 
despachar a inicial, o juiz fixará multa por período de atraso no cumprimento da obrigação e a data a 
partir da qual será devida. 
Parágrafo único. Se o valor da multa estiver previsto no título e for excessivo, o juiz poderá reduzi-lo. 
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uma soma em dinheiro, no caso de descumprimento de obrigação de fazer, de não 

fazer ou de entregar coisa, determinada judicialmente. Podendo-se dizer que se 

trata seguramente do mecanismo mais utilizado em nosso ordenamento jurídico com 

vistas a buscar o cumprimento específico da obrigação de fazer e de não fazer 

(HILL, 2015). 

A multa coercitiva como meio de pressão foi bem tratada por Sérgio Cruz 

Arenhart, o qual considera esse instituto como  

 

Meio de pressão que consiste em condenar um devedor sujeito a adimplir 
uma obrigação, resultante de uma decisão judicial, a pagar uma soma em 
dinheiro, por vezes pequena, que pode aumentar a proporções bastante 
elevadas com o passar do tempo e com o multiplicar-se das violações 
(ARENHART, 2000, p. 192). 

 

Precisamos, por fim, também buscar o entendimento de Guilherme Rizzo 

Amaral, para o qual 

 

Pode-se ampliar o conceito de astreinte para concluir que ela constitui 
técnica de tutela coercitiva e acessória, que visa a pressionar o réu para que 
cumpra mandamento judicial, sendo a pressão exercida através de ameaça 
ao seu patrimônio, consubstanciada em multa periódica a incidir em caso de 
descumprimento (AMARAL, 2010, p. 36). 

 

4. VALOR DA MULTA 

 

Em relação ao valor das astreintes, não existe nenhuma previsão legal para 

a sua fixação, apenas mencionando o art. 537, caput, do Novo CPC a exigência de 

que seja suficiente e seja compatível com a obrigação e é melhor que assim seja, 

pois se tratando de medida de pressão psicológica, caberá ao juiz analisar as 

particularidades do caso concreto para determinar um valor que seja apto a 

efetivamente exercer tal influência no devedor para que seja convencido de que a 

melhor alternativa é o cumprimento da obrigação (NEVES, 2017, p. 1194). 

É oportuno esclarecer que o valor das astreintes não está limitado ao valor 

da obrigação principal, conforme prevê o enunciado 96 da Primeira Jornada de 

Direito Processual Civil6: “Os critérios referidos no caput do art. 537 do CPC devem 

                                                           
6
Enunciados aprovados na I Jornada de Direito Processual Civil, do Conselho da Justiça Federal - 

agosto de 2017. Disponível em: <https://flaviotartuce.jusbrasil.com.br/noticias/495129671/enunciados-
aprovados-na-i-jornada-de-direito-processual-civil-do-conselho-da-justica-federal-agosto-de-2017>. 
Acesso em: 23 set. 2019. 

https://flaviotartuce.jusbrasil.com.br/noticias/495129671/enunciados-aprovados-na-i-jornada-de-direito-processual-civil-do-conselho-da-justica-federal-agosto-de-2017
https://flaviotartuce.jusbrasil.com.br/noticias/495129671/enunciados-aprovados-na-i-jornada-de-direito-processual-civil-do-conselho-da-justica-federal-agosto-de-2017
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ser observados no momento da fixação da multa, que não está limitada ao valor da 

obrigação principal e não pode ter a sua exigibilidade postergada para depois do 

trânsito em julgado”. 

Isto não significa que a multa possa atingir um valor exorbitante, pois o 

Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “cabe fixar um teto máximo para 

cobrança da multa, pois o total devido a esse título não deve se distanciar do valor 

da obrigação principal” (Aglnt no AREsp 976.921/SC, Rel. Ministro Luis Felipe 

Salomão, Quarta Turma, julgado em 09-03-2017, DJe 16/03/2017). 

Por se tratar de uma medida coercitiva que visa criar uma pressão ao 

executado para cumprimento das obrigações, o juiz, ao definir o valor da multa, 

deverá observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não devendo 

o valor ser pequeno, de forma que o executado não fique com receio quanto às 

consequências do não cumprimento e, também, não podendo ser alto para não fugir 

do limite imposto pelo direito. A jurisprudência estabeleceu que não há nenhuma 

vinculação entre o valor da multa com o da obrigação principal, podendo, portanto, 

ultrapassá-lo. 

Na verdade, apesar disso, 

 

A tarefa do juiz, no caso concreto, não é das mais fáceis. Se o valor não 
pode ser irrisório, porque assim sendo não haverá nenhuma pressão sendo 
efetivamente gerada, também não pode ser exorbitante, considerando-se 
que um valor muito elevado também desestimula o cumprimento da 
obrigação. Valendo-se de uma expressão poética revolucionária, tem-se 
que endurecer sem perder a ternura (NEVES, 2017, p. 1194). 
 

O professor Vicente de Paula explana que  

 

A experiência já demonstrou intensa e repetidamente que os juízes e 
tribunais, receosos em enriquecer desproporcionalmente o autor, têm fixado 
o valor da multa em quantias irrisórias ou insuficientes para coagir, 
enfraquecendo o caráter coercitivo da multa (JUNIOR ATAIDE, 2014). 

 

Dessa forma, ao definir o valor da multa, o juiz deve obrigatoriamente 

pautar-se em critérios objetivo, como bem sustentado no caso julgado pela 4ª turma 

do STJ7, a Turma seguiu o voto divergente do ministro Luis Felipe Salomão, e 

                                                           
7
(Aglnt no AgRg no AREsp 738.682/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ Acórdão Ministro 

Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17-11-2016) 
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definiu alguns critérios a serem levados em conta para a fixação das astreintes, 

dependendo das circunstâncias do caso concreto: 

(i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; 

(ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); 

(iii) capacidade econômica e capacidade de resistência do devedor; 

(iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de 

mitigar o próprio prejuízo. 

 

5. BENEFICIADO PELA MULTA 

 

Em decorrência de sua natureza coercitiva, as astreintes sempre 

beneficiarão a parte que pretende o cumprimento da obrigação. Não há dúvidas que, 

na hipótese da multa funcionar em sua tarefa de pressionar o obrigado, a parte 

contrária será beneficiada por sua aplicação, porque conseguirá a satisfação de seu 

direito em razão do convencimento gerado no devedor em razão da aplicação da 

multa. Acontece, todavia, que nem sempre a multa produz os efeitos pretendidos e 

sempre que isso ocorre será criado um direito de crédito no valor da multa fixada. 

Desse modo, o mais correto não é falar em quem será o beneficiado pela multa para 

aferir quem é o credor desse valor, melhor será falar em beneficiado pela frustração 

da multa e a consequente criação de um crédito (NEVES, 2017, p. 1195). 

Apesar de ser um tema controvertido, o § 2º do art. 537, do Novo CPC, 

prevê que o credor do valor gerado pela frustração da multa será a parte 

prejudicada, a qual será, na maioria das vezes, o demandante, mas também pode 

ser em alguns casos o demandado, quando esse for o prejudicado pelo 

descumprimento de uma obrigação de fazer ou de não fazer do demandante com a 

aplicação de multa. Por conseguinte, a multa é revertida para uma das partes, não 

sendo atribuída para o Estado, conforme o desejo de parte de nossa doutrina. 

A opção do legislador, todavia, não está isenta de críticas, pois se o 

demandante, em razão do descumprimento da obrigação pelo demandado, teve 

algum prejuízo, tem a opção de pedir a devida indenização por perdas e por danos, 

nos termos previstos no art. 500, do novo CPC, que estabelece que a indenização 

por perdas e por danos dar-se-á sem prejuízo da multa, tornando-se credor do valor 

da multa frustrada, haveria um enriquecimento sem causa de uma parte em 

detrimento da parte contrária. 
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6. ALTERAÇÃO DO VALOR E PERIODICIDADE DA MULTA 

 

Conforme o art. 537, §1° do CPC/2015, o juiz poderá de ofício ou a 

requerimento modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda, ou seja, a que 

ainda irá vencer, e poderá excluí-la quando a mesma se tornou insuficiente ou 

excessiva e/ou quando o obrigado demonstrar cumprimento parcial superveniente 

da obrigação ou justa causa para o descumprimento.  

Pela análise literal do § 1º do artigo 537, poderíamos concluir que o 

legislador permitiria somente a revisão da multa vincenda, excluindo de permissão 

de revisão à multa vencida, contudo, esse não é o entendimento de nossos 

Tribunais, conforme se infere da análise de decisão do Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul, no julgamento [TJRS - Agravo de Instrumento nº 70071051114 (nº 

CNPJ: 0315305.82.2016.8.217000) – 9ª Câmara, Des. Miguel Ângelo da Silva, j. 19-

10-2016], que assim determina: “Sem embargos de posicionamentos doutrinários 

em sentido diverso, persiste a orientação jurisprudencial dominante sustentando 

admissível a redução do montante das „astreintes‟ a qualquer tempo, inclusive no 

tocante ao período pretérito de inadimplemento já consumado, à luz do art. 537, § 

1º, do CPC”. 

Em relação à faculdade do juiz em alterar o valor da multa, quando percebe 

que a mesma se tornou insuficiente ou excessiva, não é tarefa simples, pois ele 

deve se afastar dos extremos, já que um valor ínfimo não permite que a multa 

cumpra a sua função (de pressão psicológica do devedor) e um valor exorbitante 

desestimula o devedor no cumprimento da obrigação, entretanto, caso o juiz note 

que o valor fixado originalmente se mostrou insuficiente para pressionar 

efetivamente o devedor a cumprir a obrigação ou excessivo a ponto de não estimular 

o devedor a tal cumprimento, deve, inclusive de ofício, modificar o valor da multa. 

(NEVES, 2017, p. 1196-1197). 

A discricionariedade do juiz em alterar o valor da multa pode ocorrer mesmo 

após o descumprimento da ordem, conforme se infere dos ensinamentos de Luiz 

Guilherme Marinoni, “ao permitir que o juiz reduza ou aumente o valor da multa 

fixada na sentença já transitada em julgado, demonstra claramente que a parte da 

sentença que fixa o valor da multa não fica imunizada pela coisa julgada material.” 
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(MARINONI, 2003, p. 223-224). Esse também é o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, pacificado no Informativo 539/STJ, de que as astreintes não 

produzem coisa julgada material por serem apenas de coerção indireta, podendo ter 

o seu valor modificado e até mesmo serem suprimidas no momento executivo8. 

Em relação à periodicidade da multa coercitiva, comumente é diária, mas o 

juiz poderá determinar outra unidade de tempo – minuto, hora, semana, quinzena, 

mês -, bem como determinar que a multa seja fixa para os casos de violações de 

natureza instantânea.  

 

7. EXECUÇÃO DA MULTA 

 

Segundo a professora Flávia Pereira Hill, em relação ao cumprimento da 

multa cominatória, o STJ firmou posicionamento, na vigência do CPC/1973, no 

sentido de 

Somente admitir a sua execução provisória uma vez cumulados dois 
requisitos, a saber: a) Prolação de sentença/acórdão que julgue 
procedente o pedido de obrigação de fazer ou não fazer (pedido 
principal que justifica a fixação da astreinte); e b) Interposição de 
recurso contra a sentença/acórdão sem efeito suspensivo ou trânsito 
em julgado da referida decisão (HILL, 2015, p. 187-188). 

 

O novo Código de Processo Civil não seguiu esse entendimento, pois o 

artigo 537, § 3º, estabelece que a decisão que fixa a multa é passível de 

cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento 

do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte ou na pendência 

do agravo fundado nos incisos II ou III do art. 1.042. 

 

Dessa forma, o novo CPC prevê dois itens. São eles: a) que pode ser 

instaurado imediatamente a execução provisória da multa e que o seu valor deverá 

ser depositado em juízo; b) que o levantamento do valor somente poderá ser feito 

após o trânsito em julgado da sentença favorável a parte ou pendente de recurso 

Especial ou Extraordinário. 

 

 

                                                           
8
Informativo 539/STJ, 2ª Seção, REsp 1.333.988/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 

09.04.2014. 
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8. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR 

 

Em relação à necessidade ou não da intimação pessoal do devedor como 

requisito para fluência das astreintes, sempre houve grande divergência na nossa 

doutrina e na nossa jurisprudência. O Superior Tribunal de Justiça, durante longo 

período, não tinha um posicionamento definido sobre esse assunto, conforme 

destacam Guilherme Henrique Lage Faria e Flavio Quinaud Pedron 

 

É interessante ressaltar que, analisando o histórico decisório da Corte, 
verifica-se que houve período de divergência durante o qual conviveram 
decisões em sentidos diametralmente opostos, ora pela incidência imediata 
das astreintes, bastando apenas o decurso do prazo fixado pelo juiz para 
cumprimento da obrigação, como pode se indicar a título exemplificativo as 
decisões proferidas no REsp 1.087.606/RJ, e REsp 663.774/PR; ora pela 
necessidade de prévia intimação pessoal do devedor acerca da decisão 
que impõe a multa (FARIA & PEDRON, 2019). 
 

Para pacificar o assunto, o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula 410, 

que estabelece que “a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição 

necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou 

não fazer”. As principais justificativas para esse entendimento são: 1) o 

adimplemento da prestação deve ser cumprido pela parte, e não pelo advogado; 2) a 

multa será imposta contra a parte, então deve ser ela a destinatária do alerta judicial; 

3) seria um encargo excessivo deixar, para o advogado, a obrigação de diligenciar 

no sentido de localizar seu cliente para comunicá-lo sobre a necessidade de 

cumprimento da obrigação sob a pena de multa. 

Entretanto, a 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça passou a defender 

um entendimento divergente a súmula 410, quando a Ministra Nancy Andrighi no 

julgamento dos Embargos de Divergência em agravos (EAg 857.758/RS, 2a Seção, 

julgado em 23/2/2011, DJe 25/08/2011) entendeu que, a exemplo do que acontece 

com a execução de sentença por quantia certa, também nas obrigações de fazer e 

de não fazer haveria de ser permitida a intimação do advogado do devedor, sob os 

seguintes fundamentos 

 

A intimação do devedor acerca da imposição da multa do art. 461, § 4º do 
CPC, para o caso de descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, 
pode ser feita via advogado porque: (i) guarda consonância com o espírito 
condutor das reformas que vêm sendo imprimidas ao CPC, em especial a 
busca por uma prestação jurisdicional mais célere e menos burocrática, 
bem como a antecipação da satisfação do direito reconhecido judicialmente; 
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(ii) em que pese o fato de receberem tratamento legal diferenciado, não há 
distinção ontológica entre o ato de fazer ou de pagar, sendo certo que, para 
este último, consoante entendimento da Corte Especial no julgamento do 
REsp 940.274/MS, admite-se a intimação, via advogado, acerca da multa 
do art. 475-J, do CPC; (iii) eventual resistência ou impossibilidade do réu 
dar cumprimento específico à obrigação terá, como consequência final, a 
transformação da obrigação numa dívida pecuniária, sujeita, pois, à  multa 
do art. 475-J do CPC que, como visto, pode ser comunicada ao devedor por 
intermédio de seu patrono; (iv) a exigência de intimação pessoal privilegia a 
execução inespecífica das obrigações, tratada como exceção pelo próprio 
art. 461 do CPC; (v) uniformiza os procedimentos, simplificando a ação e 
evitando o surgimento de verdadeiras “arapucas” processuais que 
confundem e dificultam  a atuação em juízo, transformando-a em terreno 
incerto. (…) Em suma, o cômputo das astreintes terá início após: (i) a 
intimação do devedor, por intermédio do seu patrono, acerca do resultado 
final da ação ou acerca da execução provisória; e (ii) o decurso do prazo 
fixado para o cumprimento voluntário da obrigação. 
 

 

Esse entendimento divergente não prevaleceu por muito tempo, pois, no 

julgamento do REsp 1.349.790/RJ (REsp 1.349.790/RJ, Rel.,a Ministra Maria Isabel 

Gallotti, 2a Seção, julgado em 25/09/2013, DJe 27/02/2014), para esclarecimento do 

decidido pela 2ª Seção no EAg 857.758/RS, reafirmou que a intimação pessoal do 

devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo 

descumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer e que a Súmula 410 

continua válida em face do ordenamento jurídico em vigor 

 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. 
DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. 
AUSÊNCIA. SÚMULA N. 410-STJ. EXCLUSÃO DA PENA. PROVIMENTO. 
1. “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária 
para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou 
não fazer.” Entendimento compendiado na Súmula editada em 25.11.2009, 
anos após a entrada em vigor da Lei 11.232/2005, o qual continua válido em 
face do ordenamento jurídico em vigor. Esclarecimento do decidido pela 2ª 
Seção no Eag 857.758-RS. 2. Hipótese em que não houve intimação 
específica para o cumprimento da obrigação de fazer sequer em nome do 
advogado. A intimação do conteúdo da sentença, em nome do advogado, 
para o cumprimento da obrigação de pagar, realizada na forma do art. 475-J 
do CPC, não é suficiente para o início da fluência da multa cominatória 
voltada ao cumprimento da obrigação de fazer. 3. Recurso especial provido. 

 

Assim, na vigência do CPC de 1973, continuou prevalecendo em nossos 

tribunais o entendimento majoritário de que é condição necessária para a cobrança 

de astreintes pelo descumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer a 

intimação pessoal do devedor, de acordo com o consubstanciado na súmula 410 do 

Superior Tribunal de Justiça. 
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O novo Código de Processo Civil, não obstante trouxe novamente 

questionamentos sobre o tema, estabelecendo no seu artigo 513, parágrafo 

segundo, inciso I, que trata do cumprimento da sentença, que “o devedor será 

intimado para cumprir a sentença”, “pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu 

advogado constituído nos autos”. Dessa forma, parte da nossa doutrina 

processualista entende que com o novo CPC houve a superação do entendimento 

sumulado, que estabelecia ser indispensável à prévia intimação pessoal do devedor 

para cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou de não 

fazer, exceto se o mesmo não tiver procurador constituído, se representado pela 

Defensoria Pública ou se o requerimento ocorrer após um ano do trânsito em julgado 

da sentença. Todavia, para outra parte, mesmo com a vigência do novo CPC, o 

entendimento consolidado na Súmula 410 continua válido, sendo imprescindível a 

intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de 

obrigação de fazer ou de não fazer, sendo esta condição necessária para que se 

reconheça a sua exigibilidade. 

Da mesma maneira, a nossa jurisprudência tem decidido nos dois sentidos, 

como se infere da análise do no julgamento do (EREsp 1360577/MG, Rel. Ministro 

Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, 

julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019), que entende que a Súmula 410 do STJ 

continua em vigor mesmo após a entrada em vigor do novo CPC: 

 

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE 
FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DA 
INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. SÚMULA 410 DO STJ. 1. É 
necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa 
pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a 
edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 
do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do 
novo Código de Processo Civil. 2. Embargos de divergência não providos.  

 

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal manifestou-se em sentido contrário 

no julgamento do (TJ-DF 20170110280383 DF 0017585-08.2014.8.07.0001, Rel. 

Ministro João Egmont, julgado em 07/02/2018, 2ª Turma Cível, Publicado no DJE: 

20/02/2018. pág. 208/234), entendendo que com a entrada em vigor do novo CPC, a 

Súmula 410 do STJ foi superada, porque a jurisprudência consolidada na referida 

súmula se refere ao CPC/73 e se aplica somente às execuções iniciadas sob a 

égide do antigo código, como afirma o trecho abaixo: 
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DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE 
SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. NÃO 
OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO LÓGICA. INEXISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE 
FAZER. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. 
DESNECESSIDADE. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. ADVOGADO. 
ART. 513, § 2º, I, CPC. INTIMAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. 
NECESSIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ADEQUAÇÃO. 
RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que 
extinguiu o cumprimento de sentença. 1.1. A apelante alega que a 
impugnação ao cumprimento de sentença é intempestiva e houve 
preclusão, bem como que a intimação para o cumprimento da 
obrigação de fazer não é pessoal, mas sim por publicação pelo diário 
oficial (art. 513, § 2º, I, CPC), ficando superada a súmula 410 do 
STJ.2.Não há se falar em intempestividade da impugnação ao cumprimento 
de sentença tendo em vista que a intimação para o pagamento do débito foi 
disponibilizada no diário oficial de 25/07/16 e a impugnação foi protocolada 
dia 10/08/16, ou seja, antes do final do prazo, que ocorreria em 17/08/16. 3. 
Inexiste preclusão lógica ou consumativa uma vez que as mencionadas 
petições informam o cumprimento da obrigação de fazer e não de 
pagamento, portanto, é totalmente compatível a apresentação posterior de 
impugnação a esta última. 4. Com o advento do art. 513, § 2º, inc. I, do novo 
CPC, no cumprimento de sentença, o devedor deverá ser intimado por seu 
advogado mediante publicação no Diário da Justiça para o cumprimento de 
qualquer mandamento obrigacional contido em provimento judicial. 5. 
Descabe se falar, também, em intimação pessoal das demandadas 
para o cumprimento da multa cominatória, na forma da Súmula 410 do 
STJ. A jurisprudência consolidada na citada súmula se refere ao 
CPC/73, e se aplica apenas às execuções iniciadas sob a égide do 
antigo código.6. Nesse sentido, o STJ já se manifestou: (...) 10. Apelo 
improvido.  
 
 
 

Não obstante o Código de Processo Civil de 2015 ter possibilitado que, para 

a cobrança de multa, a intimação poderá ser feita por meio do advogado, diversas 

decisões dos nossos tribunais, seguem aplicando o Enunciado no 410 da Súmula do 

Superior Tribunal de Justiça, que tem o entendimento de que a intimação pessoal é 

condição necessária para que as astreintes se tornem exigíveis, sem apresentar 

nenhuma justificativa para afastar a aplicação do artigo 513, parágrafo 2º, I, do novo 

CPC (FROTA JÚNIOR, 2019, p. 127). 

 

 

9. APRESENTAÇÃO DOS DADOS (RESULTADOS) 

 

Entre os principais resultados obtidos neste estudo, podemos destacar que 

em relação à evolução histórica das astreintes no Brasil, a qual surgiu no direito 

Francês no século XIX, sendo incorporada pela nossa legislação desde as 

Ordenações Filipinas, mas somente após o advento do Código de Defesa do 



19 

 

Consumidor (Lei no 8.078/90), da Lei no 8.953/94 e da Lei no 10.444/02, veio a 

assumir efetiva importância para o nosso ordenamento jurídico. 

Em relação ao conceito das astreintes, com base no relatado no item 3, 

podemos concluir que se trata de uma medida coercitiva judicial, que cria uma 

situação que força o executado a cumprir obrigações de fazer ou de não fazer ou de 

entrega de coisa, determinada na decisão judicial.  

No item 4, verificamos que em relação ao valor das astreintes, o novo CPC 

não trouxe nenhuma previsão legal para sua fixação, no entanto, por se tratar de 

uma medida coercitiva, vimos que o juiz ao definir o valor da multa, deverá observar 

os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, utilizando-se de critérios 

objetivos. Assim, balizados por tais princípios e critérios, o juiz, na aplicação da 

multa coercitiva, deverá adotar a medida mais justa ao caso concreto com o objetivo 

de compelir o devedor a cumprir a obrigação, mas sem correr o risco de 

proporcionar o enriquecimento sem causa do credor em detrimento do 

empobrecimento da outra parte.  

Dessa forma, a multa deve ter um valor alto o suficiente para assustar, 

constranger psicologicamente o devedor, mas não pode ir um centavo além do 

necessário para que tal pressão aconteça (CÂMARA, 2007, p. 54). 

Pelo estudo do item 5 averiguamos que apesar de ser um tema 

controvertido, o § 2º do art. 537, do Novo CPC, prevê que o credor do valor integral 

gerado pela frustração da multa será a parte prejudicada, ou seja, a parte que sofreu 

os danos decorrentes do desrespeito à decisão judicial, não sendo atribuída 

nenhuma parcela para o Estado, conforme era o desejo do nosso Senado Federal, 

na primeira versão do anteprojeto do novo CPC9, que pretendia que o valor da multa 

fosse destinado ao autor até o montante equivalente ao valor da obrigação e, o 

excedente, ao Estado. 

Já no item 6 vimos que pela análise literal do § 1º do artigo 537, poderíamos 

chegar à conclusão que o legislador permitiria somente à revisão da multa vincenda, 

excluindo a permissão de revisão a multa vencida, mas, conforme ensinamentos de 

Humberto Theodoro Júnior, ainda na fase de projeto do novo CPC, 
                                                           
9
Art. 503, § 5º: “O valor da multa será devido ao autor até o montante equivalente ao valor da 

obrigação, destinando-se o excedente à unidade da Federação onde se situa o juízo no qual tramita o 
processo ou à União, sendo inscrito como dívida ativa – disponível em: 
<https://www.senado.gov.br/senado/novocpc/pdf/Anteprojeto.pdf>. Acesso em 03 out. 2019. 
 

https://www.senado.gov.br/senado/novocpc/pdf/Anteprojeto.pdf
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A regra geral traçada pelo Projeto é, de fato, a de que a modificação ou a 
eliminação da multa não afetará, em princípio, as prestações vencidas. Mas, 
se houver justa causa demonstrável pelo devedor para explicar o 
descumprimento da obrigação, o poder do juiz de modificar ou dispensar a 
multa poderá ser exercitado, tanto em relação às sanções vincendas, como 
às vencidas (THEODORO JÚNIOR, 2015). 

 

Constatou-se que em relação à periodicidade da multa, ela pode ser diária, 

modelo mais comum, ou, ainda, por minuto, por hora, por semana, por quinzena, por 

mês ou fixa e única.  

Finalmente, no item 8, que trata do objetivo principal desse estudo, 

descobriu-se que mesmo com a vigência do inciso I, § 2º, do artigo 513 do novo 

CPC, existem divergências de nossos tribunais sobre a necessidade ou não da 

prévia intimação pessoal do devedor acerca da decisão que impõe a cobrança de 

multa, quando o ato a ser comunicado se referisse a uma obrigação material. 

Não dá para se compreender porque a intimação da parte não pode ser 

realizada na pessoa do advogado quando o ato a ser comunicado se referisse a 

uma obrigação material, pois veiculasse obrigação material ou processual, as 

intimações deveriam ser sempre realizadas na pessoa do patrono, que representa a 

parte em Juízo. Não faz muito sentido que o advogado tivesse o “poder” (ou 

“encargo”) de ser intimado de importantíssimos atos do processo (que poderiam 

acarretar gravíssimas consequências fáticas para seu constituinte), mas não o 

tivesse para aqueles que veiculassem uma obrigação material (como a intimação 

para pagar quantia ao final do processo condenatório ou para desempenhar uma 

obrigação de fazer ao cabo de um processo mandamental) (MARZAGÃO, 2013, p. 

196). 

Como bem esclarece o Professor Clóvis Smith Frota Júnior, quando o novo 

Código de Processo Civil quis exigir a intimação pessoal como condição para o 

cumprimento de sentença, estabeleceu-o expressamente, como ao disciplinar o 

cumprimento de sentença relativo aos alimentos (art. 528). Também, de forma 

excepcional, o Código só exige a intimação para o cumprimento de sentença, em 

qualquer de suas modalidades, para a hipótese de ser ele requerido mais de um ano 

após o trânsito em julgado (art. 513, § 4º) (FROTA JÚNIOR, 2019, p. 124-125). 

Então, se os objetivos das reformas imprimidas pelo novo Código de 

Processo Civil é o de alcançar a tutela adequada, tempestiva e efetiva, mais célere e 
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menos burocrática, constata-se que a intimação do devedor, via advogado, acerca 

da imposição da multa do parágrafo 1º do artigo 536 e 537, do novo CPC, para o 

caso de descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, se mostra como meio 

mais adequado de cientificar a parte, inexistindo razões para que o judiciário divirja 

em relação à forma de validade para intimação da obrigação de pagar quantia certa 

em relação à intimação oriunda de obrigações de fazer e não fazer (PEREIRA, 

2016). 

Dessa forma, como salienta o Professor Clóvis Smith Frota Júnior 

 

Espera-se que em julgamentos futuros, empreendendo uma análise mais 
detida a respeito do tema – e, sobretudo, considerando as disposições 
constantes dos artigos 513, §§ 2.

o
 e 4.

o
, e 528 do novo Código -, a Corte 

dirija seu olhar ao presente, para então revisar seu entendimento e, 
inclusive, cancelar ou modificar o teor do enunciado n. 410 de sua Súmula 
(FROTA JÚNIOR, 2019, p. 128). 

 

Assim, em nome da segurança jurídica, da previsibilidade das decisões e da 

isonomia é preciso que o Superior Tribunal de Justiça defina com urgência se 

continuará adotando o entendimento da Súmula 410, ou se irá superá-lo 

definitivamente. Optando o STJ pela superação do precedente, deve aquele Tribunal 

adotar a técnica do overruling com todos os seus rigores: cancelamento expresso do 

precedente (no caso, da Súmula 410), explicitação das razões que embasam sua 

superação (fundamentação adequada) e indicação clara da nova orientação. 

(REDONDO, 2013, p. 65 – 89 apud REALE, 2016, p. 165). 

 

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O objetivo central deste artigo foi estudar e conhecer o instituto das astreintes 

para angariarmos conhecimentos e informações necessárias sobre esse valioso 

instrumento colocado à disposição do judiciário, com a finalidade de garantir a 

efetividade das decisões judiciais. 

Por essa razão, nesse estudo, discorremos brevemente sobre a origem, a 

evolução histórica, o conceito e algumas particularidades das astreintes, para 

entender o porquê de sua existência, de seu desenvolvimento e de sua importância 

para o nosso ordenamento jurídico, principalmente após a entrada em vigor do novo 

Código de Processo Civil de 2015. 
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Entendemos que o novo CPC foi implantado com o objetivo de garantir maior 

celeridade processual e uma efetiva resolução dos conflitos, para atender ao 

princípio da razoável duração do processo, estabelecido no Art. 5º, inciso LXXVIII, 

da Constituição Federal de 1988, que assim estabelece: “a todos, no âmbito judicial 

e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que 

garantam a celeridade de sua tramitação”. 

Em relação às astreintes, houve um inegável avanço no novo Código de 

Processo Civil, que procurou, especificamente em seus artigos 497, 500, 536, 537, 

806 e 814, disciplinar o assunto, no entanto apuramos que, especificamente em 

relação à necessidade ou não da intimação pessoal da parte a respeito da fixação 

da multa coercitiva, ainda encontramos decisões divergentes em nossos Tribunais, 

que insistem em continuar aplicando a Súmula 410 do STJ, mesmo com a vigência 

do CPC/ 2015. 

José Miguel Garcia Medina ensina que o novo ordenamento jurídico 

 

Exige do processualista um novo modo de pensar, distinto daquele apegado 
a premissas dogmáticas antigas, que influenciavam o sistema jurídico de 
outrora. Por isso, não é possível analisar um problema novo valendo-se de 
uma metodologia antiga, assim como não se pode empregar os antigos 
conceitos jurídicos para explicar os novos fenômenos (MEDINA, 2004, p. 25 
apud FARIA & PEDRON, 2019). 
 

Dessa forma, esperamos que nos julgados futuros de nossos Tribunais, a 

questão da intimação pessoal devedor acerca da imposição da multa, possa ser 

vista com um modo de pensar desapegado a premissas dogmáticas antigas, e, com 

base nas disposições constantes dos artigos 513, §§ 2.o e 4.o, e 528 do novo Código 

de Processo Civil, possa ser feita via advogado, pois, assim, atende ao espírito 

inovador do novo CPC, que busca uma prestação jurisdicional mais célere e menos 

burocrática.  
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