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prefácio

A obra que se publica é o resultado da dissertação de mestrado 
do professor André Bragança Brant Vilanova em que fez demorada 
pesquisa sobre o instituto jurídico-processual (de origem francesa) das 
astreintes com a qual obteve o seu título de mestre em Direito Proces-
sual pela Faculdade Mineira de Direito da PUC Minas. O estudo das 
astreintes é aqui destinado a examinar a sua aplicação no processo ci-
vil brasileiro à égide do paradigma de Estado Democrático de Direito 
adotado no Brasil a partir da Constituição de 1988 (art. 1º – caput). O 
eminente professor, após observar que as astreintes se tornam, no curso 
da história do Direito, uma das mais importantes modalidades coerciti-
vas de cumprimento das decisões jurisdicionais como sanção pecuniária 
ao inadimplente de obrigações normativamente irrenunciáveis, percorre 
a trajetória desse instituto e suas repercussões jurídicas nas legislações 
estrangeiras e nacional. 

É deveras cuidadoso e exaustivo o trabalho empreendido pelo autor, 
uma vez que, ao lado de coligir e comentar obras clássicas que cuidaram 
do tema, pôde mostrar, com rara clareza, as afinidades teóricas do ins-
tituto com outros que lhe são contíguos (a zwangsgeld e a zwangshaft 
do direito alemão e a contempt of court do direito anglo-americano), en-
fatizando também seus vértices no direito romano, italiano, holandês, 
belga, luxemburguês e sul-americano. Trata-se de um estudo minucioso 
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sem radicalização conclusiva, como deve ser uma dissertação em cursos 
de Mestrado.

O tema dissertado ganha atratividade científica nos trechos em 
que o autor conjectura uma proveitosa comparação das recepções do 
instituto nos ordenamentos jurídicos francês e brasileiro, uma vez que 
as obras que encaminham o exame do tema não o tinham feito na 
perspectiva de Estado Democrático de Direito, como posto pela Cons-
tituição Brasileira de 1988. A proximidade das duas legislações quanto 
ao manejamento das astreintes (principalmente a sua qualidade de total 
independência ante perdas e danos que possam ser objeto mediato do 
pedido julgado ou a ser julgado por sentença terminativo-definitiva e 
no âmbito de execução respectiva) foi destacada com apoio bibliográfi-
co pertinente, embora as dificuldades enfrentadas pelo autor, ao longo 
da dissertação, não deixaram de apresentar um grande desafio para o 
pesquisador. A primeira novidade que a obra ora dada à publicação 
traz para as cogitações do direito processual contemporâneo, máxime 
o brasileiro, é que as astreintes no direito francês não assumem caráter 
interdital (aplicação manu militari ou ex-officio), mas só exigíveis após 
passagem pelo contraditório, caso aí verificados os requisitos probatí-
cios de sua procedibilidade legal. 

É esse aspecto da incidência do direito fundamental ao contradi-
tório como atributo de legitimidade construtiva das decisões e entrave 
à prática da interditabilidade jurisdicional que interessou ao professor 
André Bragança para refletir as astreintes em perspectiva da processu-
alidade constitucional brasileira no recinto jurídico-paradigmático do 
Estado Democrático. O que se deduz de sua dissertação sobre tema 
tão controvertido é que a teoria da produção, atuação, aplicação, mo-
dificação ou extinção, de direitos no Estado Democrático de Direito, 
este como continente (espacialidade jurídica) do contingenciamento 
de atos, direitos e procedimentos (conteúdos) formalizados na cártula 
constitucional (LEI), não permite adjacentes ou aporíticos loci decisó-
rios advindos de juízos da livre judicância (jurisdição), onde os meios 
cognitivos de operacionalização de direitos se exercitem pela maiêutica 
da mente dogmática e já pré-compreensiva da auctoritas monopolizado-
ra privilegiada dos sentidos da normatividade constituída. Aliás, é esta 
a proposição da teoria neoinstitucionalista do processo na atualidade 
democrática não paideica. 
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Vê-se da proveitosa dissertação que, ao se distanciar das correntes 
doutrinárias, nacionais e estrangeiras, para enfocar o tema das astreintes 
no paradigma da constitucionalidade democrática brasileira, o professor 
André Bragança busca novas compreensões para a “efetividade” jurídico-
-processual em conceito de ganho sistêmico a que alude a teoria neoinsti-
tucionalista do processo como decorrência da operacionalização da esta-
talidade aos moldes acima delineados, não significando, portanto, mera 
concreção de direitos materiais (historiais) pela adução instrumental do 
decisor ativista-garantista (em carne e osso) do ordenamento jurídico. 
Por isso é que, a cada dia, avultam em significância as conquistas teóricas 
contidas na Constituição Brasileira de 1988 que ainda suplicam reflexões 
continuadas pelas novas gerações de juristas brasileiros, a exemplo do 
autor deste denso e oportuno trabalho acadêmico, para sairmos do sono 
secular e letárgico da repressiva doutrina da “Ciência Dogmática do 
Direito” que, lamentavelmente, ainda é, por milhares de obras jurídicas, 
homologatória das estruturas universalistas (liberais) e comunitaristas 
(republicanistas) de Estado, o eixo de sustentação de um autoritarismo 
que se pretende perenizante e irremovível na enunciação dos sistemas 
jurídicos.

Quando se fala da pretendida perpetuidade desse autoritarismo pelos 
seguidores da “Ciência Dogmática do Direito”, a dissertação aponta o 
CPC brasileiro de 1939 como introdutor das astreintes, o que nos mostra 
o quanto têm elas de compatibilidade com paradigmas de Estado tota-
litário ou disfarçadamente democrático, nos quais as chamadas “tutelas 
de urgência” não alcançam a imediata implementação, para todos, de 
direitos fundamentais. Assim, o que se depreende em nossos dias, com a 
vigência da CB/88, é que ainda o direito é operado em “cânones” de Es-
tado Liberal e Social de Direito, dando-nos a impressão de que a jaula da 
dogmática jurídica é uma prisão inexpugnável, cuja abolição não interessa 
aos adeptos do “modelo civil do processo”, que assegura a perpetuação 
dos conflitos sob o manto retórico de resolução (não solução!) das lides. 

Por fim, o trabalho do professor André Bragança é uma relevantíssi-
ma contribuição de incentivo à pesquisa jurídica de temas complexos que 
exigem urgentíssima incursão em paradigma processual de Estado De-
mocrático de Direito, disponibilizando, como defluem deste congruente 
trabalho, leituras elucidadoras de interfaces dos institutos que ainda se 
acham blindados a novas revisitações com graves prejuízos à compreen-
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são e prática da democracia jurídica em todos os níveis da construção, 
atuação e aplicação do direito no Brasil.
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