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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo a análise do instituto previsto no art. 139, IV, do Código 

de Processo Civil de 2015, o qual incluiu no rol de poderes do juiz a determinação de todas as 

medidas necessárias para assegurar o cumprimento de ordens judiciais, inclusive nas ações que 

tenham por objeto prestação pecuniária. Esse verdadeiro poder geral de efetivação, contudo, 

vem levantando grande discussão não só no meio acadêmico, mas também na prática de órgãos 

jurisdicionais de todo o país, haja vista que algumas das medidas coercitivas por ele 

fundamentadas, não obstante promovam maiores chances de êxito na atividade executiva, vêm 

sendo apontadas como violadoras de direitos fundamentais do executado. Inicialmente, foram 

delineadas concepções gerais acerca da atipicidade dos meios executivos, destacando-se a sua 

evolução na legislação processual e a relevância do dispositivo aqui estudado, além das 

principais características que assumem os direitos fundamentais no ordenamento jurídico atual. 

Em seguida, buscou-se demonstrar como têm se posicionado doutrina e jurisprudência quanto 

à constitucionalidade das medidas apontadas, elencando-se posicionamentos contrários e 

favoráveis à aplicação da norma, bem como julgados que já repercutiram a matéria. Finalmente, 

foram propostas diretrizes para uma adequada utilização da cláusula geral de efetivação 

positivada pelo novo Código, de forma a fomentar a tutela executiva estatal e, ao mesmo tempo, 

evitar-se uma atuação discricionária pelos aplicadores do direito. 

 

Palavras-chave: Execução civil. Poder geral de efetivação. Atipicidade das medidas 

executivas. Direitos fundamentais.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to analyze the institute established by the Article 139, IV, of the 

new Code of Civil Procedure, which included in the list of powers of the judge the ability to 

determine all necessary measures to ensure compliance with judicial orders, including 

execution proceedings to enforce the payment of a certain amount of money. This true power 

of enforcement, however, has been raising a great deal of discussion not only in the academic 

world, but also in the practice of the courts throughout the country, since some of the coercive 

methods it has established, nevertheless promote greater chances of success in execution, have 

been identified as violators of fundamental rights of the debtor. Initially, general conceptions 

about the atypicity of executive methods were outlined, highlighting its evolution in the 

procedural legislation and the relevance of the provision studied here, as well as the main 

characteristics that fundamental rights assume in the current legal order. Next, we sought to 

demonstrate the understanding of both doctrine and jurisprudence about the constitutionality of 

the measures pointed out, listing opposing and favorable positions to the application of the 

norm, as well as precedents that have already reverberated the matter. Finally, guidelines were 

proposed for an adequate use of the general enforcement clause promoted by the new Code, in 

order to foster the state executive protection and, at the same time, to avoid a discretionary 

action by the applicators of the law. 

 

Keywords: Execution proceeding. General power of enforcement. Atipicity of the executive 

methods. Fundamental rights. 
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Introdução 

 

As disposições acerca da tutela executiva consolidadas pelo Código de Processo Civil 

de 1973, especialmente após a edição das leis 11.232/05 e 11.382/06, pareceram, de início, não 

terem sofrido grandes inovações com a entrada em vigor da lei 13.105/15, o Novo Código de 

Processo Civil. Isso porque o Livro II da parte especial do diploma, que trata do processo de 

execução, optou pela manutenção da lógica trazida pela reforma de alguns anos antes, o que se 

verifica também em relação aos dispositivos que regem o cumprimento de sentença. 

Essa primeira análise, contudo, esbarra no que parte da doutrina convencionou chamar 

de revolução silenciosa da execução por quantia1, de modo que, não obstante o antigo CPC 

previsse, em seus artigos 461, § 5º, e 461-A, § 3º, a possibilidade de adoção de medidas 

executivas atípicas no que tange as obrigações de fazer, não fazer e de dar, tal previsão só 

passou a existir para as obrigações de pagamento por quantia após a edição do novo código. 

O artigo 139, inciso IV, inserido na parte geral do Código de Processo Civil de 2015, 

estabelece que incumbe ao juiz “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”, vindo tal norma a ser 

entendida como uma cláusula geral de efetivação ou, como ficou conhecida, um verdadeiro 

poder geral de efetivação do magistrado. 

Essa mudança se mostra relevante especialmente diante do cenário de inefetividade 

que se constata na prática executiva. A título de exemplo, destaca-se pesquisa do IPEA que, 

tomando por base 1.510 execuções fiscais baixadas na Justiça Federal em 2009 – escolhidas, 

aleatoriamente, em um universo de 176.122 feitos –, constatou que, destas, apenas três quintos 

vencem a etapa de citação do devedor, sendo que apenas 0,2% dos casos resulta em total 

satisfação do crédito. A procedência de mecanismos de defesa do executado foi reconhecida 

em apenas 1,3% dos procedimentos2. 

                                                           
1 GAJARDONI, Fernando da Fonseca. A revolução silenciosa da execução por quantia. Disponível em: 
<https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/a-revolucao-silenciosa-da-execucao-por-quantia-24082015>. 
Acesso em 18 de abril de 2018.  
2 VITORELLI, Edilson. Atipicidade dos meios de execução no processo coletivo: em busca de resultados sociais 
significativos. In: Revista de Processo, vol. 275/2018, pp. 273-310, jan./2018. 
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Não obstante o claro desejo do legislador de promover uma maior efetividade à tutela 

executiva no direito brasileiro, o referido dispositivo desencadeou debate doutrinário e 

jurisprudencial acerca de sua constitucionalidade e, ainda, sobre a necessidade de se estabelecer 

parâmetros balizadores de sua aplicação, principalmente após a publicação de decisões judiciais 

que, fundamentadas por esse preceito legal, determinaram medidas como a apreensão de 

passaportes, a suspensão de Carteiras Nacionais de Habilitação e o bloqueio de cartões de 

crédito de devedores. 

Dessa forma, apesar da ausência de posicionamento dos tribunais superiores sobre o 

assunto, as medidas executivas atípicas adotadas por juízos de primeiro grau – algumas, 

inclusive, confirmadas no âmbito dos Tribunais de Justiça – tornaram-se alvo das mais duras 

críticas por parte da doutrina, segundo a qual estar-se-ia diante de uma situação de clara 

violação aos direitos fundamentais, sobretudo à liberdade de locomoção do executado. 

Diante das circunstâncias apresentadas, nas quais a promoção do interesse do credor 

entra em conflito com a preservação de direitos basilares do executado, necessário se faz uma 

análise mais detalhada acerca da cláusula geral de efetivação trazida pelo art. 139, IV, do 

CPC/15, especialmente no que diz respeito à execução das obrigações de pagar quantia. 

Destarte, serão apresentadas concepções iniciais acerca do poder geral de efetivação, 

destacando-se a evolução pela qual passou a processualística civil para que, gradativamente, 

fossem admitidos meios executivos atípicos no ordenamento jurídico brasileiro. Realizar-se-á, 

ainda, um breve estudo sobre a teoria dos direitos fundamentais na atualidade, possibilitando-

se assim a confrontação destes com as medidas coercitivas não positivadas que mais repercutem 

na realidade judiciária. 

Após estabelecidos conceitos preliminares, será possível proceder-se à demonstração 

de como a dogmática jurídica vem se posicionando quanto à validade da norma contida no art. 

139, IV, do CPC/15, sobretudo no que tange à (in)constitucionalidade das medidas executivas 

mitigadoras de direitos fundamentais. Outrossim, serão apresentadas as primeiras 

manifestações do instituto na prática dos órgãos jurisdicionais, trazendo-se ao trabalho julgados 

de juízos monocráticos e órgãos colegiados. 

Finalmente, a partir dos elementos extraídos da doutrina e jurisprudência pátrias, serão 

determinados critérios de aplicação da cláusula geral de efetivação, a serem observados pelo 

aplicador do direito, diante do caso concreto, quando da constatação de inefetividade das 

medidas executivas tipificadas no diploma processual. 
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Capítulo 1. O poder geral de efetivação frente aos direitos fundamentais: concepções 

iniciais 

 

1.1. O poder geral de efetivação 

 

Como exposto, o chamado poder geral de efetivação foi positivado no Código de 

Processo Civil de 2015 em seu artigo 139, inciso IV. Em sua literalidade: 

 

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 da ordem judicial, inclusive nas 
ações que tenham por objeto prestação pecuniária; 

 

Trata-se, portanto, de evolução do instituto já trazido pela Lei n.º 10.444/02, a qual 

alterou o Código de Processo Civil de 1973 para determinar, em seu artigo 461, § 5º, que “para 

a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz, 

de ofício ou a requerimento, determinar todas as medidas necessárias, tais como a imposição 

de multa por tempo de atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de 

obras e impedimento de atividade nociva, se necessário com requisição de força policial” – 

dispositivo este reproduzido no artigo 536, § 1º, do CPC/15. 

Ocorre que, pela leitura dos artigos 461, caput, e 461-A, § 3º, ambos do CPC/73, a 

atipicidade dos meios executivos era prevista na legislação apenas quando do cumprimento das 

obrigações de fazer, não fazer e dar coisa, de modo que o novo diploma processual acaba por 

ampliar esse rol para possibilitar, também, a adoção de medidas não previstas em lei para a 

efetivação das obrigações de pagar quantia. 

Ambos os dispositivos, no entanto, representam uma ruptura em relação à sistemática 

da tipicidade dos meios executivos, esta fortemente influenciada pela matriz liberal que forjou 

o processo civil moderno, a partir do final do século XVIII e ao longo do século XIX. Esse 

modelo, pautado em um discurso de preservação da segurança jurídica, privilegiava as 

disposições do Poder Legislativo e atendia os anseios das elites sociais da época, tendo em vista 
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a maior dificuldade de interferência destas sobre os membros do Poder Judiciário, com 

investidura vitalícia e independência funcional3. 

Com o passar do tempo, essas mesmas elites perceberam que, apesar de exercerem 

maior influência sobre os membros das Casas Legislativas, a manutenção do modelo da 

tipicidade dos meios executivos impedia, por vezes, o bom funcionamento de seus negócios, 

fato este que, aliado à inspiração da doutrina estrangeira, possibilitou a edição da Lei n.º 

8.952/94, a qual prevê a adoção de providências que assegurem o resultado prático equivalente 

nas obrigações de fazer e não fazer, e da já citada Lei n.º 10.444/02, que estendeu essa previsão 

às obrigações de entregar coisa. 

Dessa forma, a única espécie de obrigação que não encontrava respaldo legal para a 

atipicidade da atividade executiva passou a ser, desde 2002, a de pagamento em quantia certa, 

não obstante já fosse possível encontrar autores que sustentassem essa diretriz: 

 

A extensão da atipicidade executiva, ainda que subsidiariamente, à execução por 
quantia certa, veio atender antigo reclamo doutrinário. No regime do CPC/1973 
(LGL\1973\5), não havia previsão expressa nesse sentido e reinava a discordância em 
doutrina. Era minoritária a visão, que tinha como principal representante Marcelo 
Lima Guerra, de admitir-se a atipicidade dos meios executivos de quantia, em nome 
da isonomia e da efetividade da tutela das obrigações pecuniárias. Marcelo Guerra 
Lima sugeria, por exemplo, a fixação de multa coercitiva como um meio de 
incrementar a expropriação forçada (meio executivo típico para a obrigação 
pecuniária). Assim, poderia o devedor ser intimado para indicar bens à penhora, sob 
pena de multa. Não admitia, porém, a fixação da multa para o cumprimento da 
obrigação pecuniária.4 

 

Marcelo Lima Guerra entendia que, ao conferir-se a previsão de atipicidade das 

medidas executivas para as obrigações de fazer, não fazer e entregar coisa, colocar-se-ia o 

credor das obrigações por quantia certa diante de uma situação anti-isonômica, conferindo-lhe 

tratamento desprivilegiado. Em suas palavras: 

 

Ora, não há nenhuma razão para se dispensar um tratamento privilegiado aos credores 
de obrigações de fazer ou não fazer, em relação aos demais. Revela-se, assim, anti-
isonômico que o credor de obrigações de fazer ou não fazer possa receber tutela 
executiva de modo mais eficaz, com a utilização de meios executivos adequados à 
situação concreta e concebidos pelo juiz caso a caso. Impõe-se, portanto, também em 

                                                           
3 VITORELLI, Edilson. Atipicidade dos meios de execução no processo coletivo: em busca de resultados sociais 
significativos. In: Revista de Processo, vol. 275/2018, pp. 273-310, jan./2018. 
4 DIDIER JR., Fredie; DA CUNHA, Leonardo Carneiro; BRAGA, Paula Sarna; DE OLIVEIRA, Rafael 
Alexandria. Diretrizes para a concretização das cláusulas gerais executivas dos arts. 139, IV, 297 e 356, § 1º, 
CPC. In: Revista de Processo, vol. 267/2017, pp. 227-272, mai./2017. 
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face do princípio constitucional da isonomia (igualmente dotado de status de direito 
fundamental), a extensão dos poderes reconhecidos ao juiz no mencionado § 5º do 
art.461 do CPC (LGL\2015\1656), a toda e qualquer situação de tutela executiva, 
independentemente da natureza do crédito a ser satisfeito in executivis.5 

 

Disposições neste sentido são também encontradas em estudo de Michele Taruffo, que 

concluiu por uma tendência internacional de ampliação dos poderes executivos do magistrado6. 

Destacou o autor italiano que o direito americano já autorizava o juiz a adotar as medidas que 

desobstruíssem eventual obstáculo à efetividade dos meios executivos típicos, em consonância 

com o princípio da adequação7, “segundo o qual as regras processuais devem ser adaptadas à 

necessidade do direito material”8. 

 Outro exemplo apontado por Taruffo diz respeito ao direito alemão, que teria adotado 

um regime misto para permitir a condenação do executado ao pagamento de multa pelo 

inadimplemento9 e, inclusive, a ameaça de prisão. 

Gabriela Macedo Ferreira salienta que em outros ordenamentos jurídicos a tendência 

é a flexibilização dos poderes do magistrado para a condução do processo, adequando as 

medidas a serem adotadas às especificidades da relação processual. Assim, para a autora, “a 

concepção de que os atos processuais devem atender rigorosamente determinada forma – 

                                                           
5 GUERRA, Marcelo Lima. Direitos fundamentais e a proteção do credor na execução civil, cit., p.152. 
6 FERREIRA, Gabriela Macedo. Poder geral de efetivação: em defesa da constitucionalidade da técnica de 
execução dos direitos do art. 139, IV, do Código de Processo Civil. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, 
Teresina, ano 22, n.º 5178, 4 set. 2017. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/60190>. Acesso em 18 de abril 
de 2018. 
7 “Sucede que a criação dos procedimentos (mediante os quais os direitos serão tutelados) não se realiza por 
prestidigitação, nem serviria à tutela jurisdicional efetiva e adequada qualquer rito, criado com alto grau de 
abstração em relação à situação jurídica posta sob apreciação judicial. Vigora, em razão disso, o princípio da 
adequação, que se justifica na necessidade de se emprestar a maior efetividade possível ao direito processual.” 
DIDIER JR., Fredie. Sobre dois importantes, e esquecidos, princípios do processo: adequação e adaptabilidade 
do procedimento. Disponível em: <http://www.abdpc.org.br/abdpc/artigos/fredie%20didier_3_-
%20formatado.pdf>. Aceso em 18 de abril de 2018. 
8 DIDIER JR., et al. Diretrizes para a concretização das cláusulas gerais executivas dos arts. 139, IV, 297 e 356, 
§ 1º, CPC. In: Revista de Processo, vol. 267/2017, pp. 227-272, mai./2017. 
9 Não obstante a imposição de multa enquanto medida coercitiva para o cumprimento da obrigação principal de 
dar quantia não seja aceita no ordenamento jurídico brasileiro, entende-se que a mesma pode ser aplicada para 
compelir o devedor a cumprir obrigações de caráter processual, tais como a indicação de bens à penhora e a 
exibição de certidão negativa de ônus. Neste sentido, Fredie Didier Jr.: “Permitir que o juiz, com base no art. 139, 
IV, do CPC (LGL\2015\1656) imponha outra multa, a pretexto de compelir o devedor de quantia ao pagamento, 
viola o princípio da proibição do excesso, visto anteriormente, por constituir bis in idem punitivo. (...) É possível, 
no entanto, valer-se da multa, como medida atípica, em execução pecuniária, como forma de impor o cumprimento 
de deveres processuais do executado – e não o dever de pagar quantia – ou de terceiro.” DIDIER JR., Fredie. et al. 
Diretrizes para a concretização das cláusulas gerais executivas dos arts. 139, IV, 297 e 356, § 1º, CPC. In: Revista 
de Processo, vol. 267/2017, pp. 227-272, mai./2017. 
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tipicidade dos atos – está defasada. O formalismo exagerado é incompatível com a visão social 

do processo e com os princípios constitucionais a ele atrelados”10. 

Chega-se, então, ao objeto de estudo do presente trabalho, consubstanciado na análise 

da interpretação que jurisprudência e doutrina vêm atribuindo à previsão do artigo 139, IV, do 

CPC/15, sobretudo no que diz respeito à adoção de medidas executivas atípicas para o 

cumprimento das obrigações de pagar quantia. Aliás, o referido dispositivo é apontado por 

Fredie Didier Jr. e Antônio do Passo Cabral como uma das duas grandes mudanças em tema de 

execução promovidas pelo CPC/201511, sendo a outra a cláusula geral de negociação processual 

trazida pelo artigo 190 do código. 

A alcunha “poder geral de efetivação”, não obstante já pudesse ser encontrada na 

literatura jurídica sob a vigência do CPC/73 para designar as hipóteses de aplicação de medidas 

executivas atípicas acima tratadas – obrigações de fazer, não fazer e entregar coisa –, ganha 

força a partir da edição do Enunciado n.º 48 da Escola Nacional de Formação e 

Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM), segundo o qual “o art. 139, IV, do CPC/2015 

traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir 

o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença e 

no processo de execução baseado em títulos extrajudiciais”.12 

Desde já, ressalta-se que, apesar de o dispositivo aqui estudado mencionar medidas 

indutivas, coercitivas, mandamentais e sub-rogatórias, essa classificação trazida pelo texto legal 

é apontada por alguns doutrinadores como uma atecnia, haja vista que “medidas mandamentais, 

indutivas e coercitivas são, rigorosamente, a mesma coisa”13, consubstanciando-se todas elas 

em meios de execução indireta do comando judicial.  

Isso não quer dizer, por óbvio, que a cláusula geral de efetivação se restrinja às medidas 

executivas de caráter indireto, sendo elas também aplicáveis aos meios de sub-rogação – 

“aqueles através dos quais o Estado-juiz desenvolve atividade que substitui a atuação do 

                                                           
10 FERREIRA, Gabriela Macedo. Op cit. 
11 DIDIER JR., Fredie; CABRAL, Antônio do Passo. Negócios jurídicos processuais atípicos e execução. In: 
Revista de Processo, vol. 275/2018, pp. 193-228, jan./2018. 
12 O enunciado n.º 48 da ENFAM foi aprovado por cerca de quinhentos magistrados durante o seminário O Poder 
Judiciário e o Novo CPC, realizado entre os dias 26 e 28 de agosto de 2015. 
13 DIDIER JR., et al. Diretrizes para a concretização das cláusulas gerais executivas dos arts. 139, IV, 297 e 356, 
§ 1º, CPC. In: Revista de Processo, vol. 267/2017, pp. 227-272, mai./2017. 
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executado, dispensando-a, e que se revela capaz de produzir resultado prático equivalente ao 

que se teria se o próprio executado tivesse adimplido a prestação”14.  

Não se olvida, contudo, que o grande cerne da polêmica que recai sobre o art. 139, IV, 

do CPC/15, ocupa-se das medidas de execução indireta, especialmente as de caráter coercitivo, 

sendo estas aquelas que “visam garantir o cumprimento das decisões judiciais através de um 

reforço negativo, ou seja, há uma ameaça de um evento de efeitos adversos àquele que deve 

cumprir a decisão, caso não a faça”15. Por essa razão, são essas as medidas sobre as quais o 

presente trabalho se debruçará. 

 

1.2. Direitos fundamentais 

 

Para uma total compreensão do tema que será discutido neste trabalho, necessário se 

faz traçar também noções gerais acerca dos direitos fundamentais sob a ótica contemporânea – 

especialmente aqueles que, porventura, possam vir a ser lesados em decorrência de atos 

criativos dos juízes, ainda que amparados por disposições legais e situações fáticas legítimas. 

Assim, busca-se apresentar concepções iniciais sobre a teoria dos direitos 

fundamentais na atualidade, traçando-se breves comentários acerca do direito à liberdade de 

locomoção – aquele que mais repercute na dinâmica da cláusula geral de efetivação positivada 

pelo art. 139, IV, do CPC/15 – e da característica da relatividade que possuem, argumento este 

que, como será visto, embasa grande parte da discussão que circunda a constitucionalidade das 

medidas fundamentadas pelo referido dispositivo legal. 

 

1.2.1. A evolução dos direitos fundamentais e o pós-positivismo 

 

Os direitos fundamentais, quando analisados sob a perspectiva do direito 

contemporâneo, devem ser entendidos a partir de um pensamento pós-positivista, tomando-se 

como marco temporal para o estudo dessa nova sistemática o fim da Segunda Guerra Mundial. 

Isso porque a Constituição de Weimar, de 1919, não possuía qualquer norma expressa que 

                                                           
14 CÂMARA, Alexandre Freitas. O Novo Processo Civil Brasileiro. 2ª Edição. São Paulo: Ed. Atlas, 2016. 
15 CARREIRA, Guilherme Sarri; E ABREU, Vinícius Caldas da Gama. Dos poderes do juiz na execução por 
quantia certa: da utilização das medidas inominadas. In: Coleção Grandes Temas do Novo CPC – Vol. 11 – 
Medidas Executivas Atípicas. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018. 
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vinculasse diretamente, e em toda a extensão, os órgãos estatais à observância dos direitos 

fundamentais, o que só foi positivado pela Constituição da Alemanha de 194916. 

Dessa forma, não encontrando qualquer óbice no texto constitucional, o Poder 

Legislativo atuante na Alemanha nazista foi responsável pela edição de mais de quatrocentos 

decretos e regulamentações, de escopo nacional, que restringiam todos os aspectos da vida 

pública e privada dos judeus, inclusive as chamadas Leis de Nuremberg17 – local este onde seria 

instalado, em 1945, um tribunal de exceção para o julgamento das práticas adotadas pelo regime 

totalitarista. 

Desde então, pontua a doutrina constitucional que o conceito de direitos fundamentais 

“não se limita à condição de direitos positivados expressa (ou mesmo implicitamente) em 

determinada constituição: um direito fundamental não é, portanto, apenas um direito de matriz 

constitucional”18. Didaticamente, Guilherme Peña de Moraes ensina que “os direitos 

fundamentais são conceituados como direitos subjetivos, assentes no direito objetivo, 

positivados no texto constitucional, ou não, com aplicação nas relações das pessoas com o 

Estado ou na sociedade”19. 

Neste sentido, destaca-se ainda lição de Luís Roberto Barroso, Ministro do Supremo 

Tribunal Federal: 

 

Há razoável consenso de que o marco inicial do processo de constitucionalização do 
Direito foi estabelecido na Alemanha. Ali, sob o regime da Lei Fundamental de 1949 
e consagrando desenvolvimentos doutrinários que já vinham de mais longe, o 
Tribunal Constitucional Federal assentou que os direitos fundamentais, além de sua 
dimensão subjetiva de proteção de situações individuais, desempenham uma outra 
função: a de instituir uma ordem objetiva de valores. O sistema jurídico deve proteger 
determinados direitos e valores, não apenas pelo eventual proveito que possam trazer 
a uma ou algumas pessoas, mas pelo interesse geral da sociedade na sua satisfação. 
Tais normas constitucionais condicionam a interpretação de todos os ramos do 
Direito, público ou privado, e vinculam os Poderes estatais.20 

 

                                                           
16 SARLET, Ingo Wolfgang. O conceito de direitos fundamentais na Constituição Federal de 1988. Disponível 
em: <https://www.conjur.com.br/2015-fev-27/direitos-fundamentais-conceito-direitos-fundamentais-
constituicao-federal-1988>. Acesso em 01 de maio de 2018. 
17 Autoria não identificada. Legislação anti-semita na Alemanha antes da Guerra. Disponível em: 
<https://www.ushmm.org/wlc/ptbr/article.php?ModuleId=10005681>. Acesso em 01 de maio de 2018. 
18 SARLET, Ingo Wolfgang. Op. cit. 
19 DE MORAES, Guilherme Peña. Curso de Direito Constitucional. 8ª Edição. São Paulo: Editora Atlas, 2016, 
p. 571. 
20 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. 4ª Edição. São Paulo: Saraiva, 
2013, pp. 381/382. 
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Sendo assim, entende-se que “os direitos fundamentais são, a um só tempo, categoria 

especial de direitos subjetivos e elementos constitutivos do direito objetivo”21, de modo que 

esses direitos, além de salvaguardarem a dignidade humana de cada um de seus titulares, 

estabelecem também valores cuja afirmação e asseguramento consubstanciam condição de 

legitimação do Estado de Direito22. Nas palavras de Konrad Hesse (1995, p. 118), “ao 

significado dos direitos fundamentais como direitos subjetivos básicos do homem corresponde 

o seu significado como elementos do direito objetivo da comunidade humana, distintamente 

acentuados”. 

Dessa forma, não bastasse ser cada indivíduo titular de direitos básicos e inerentes à 

sua condição humana, o respeito a esses direitos passa a ser conteúdo de observância obrigatória 

por cada um dos Poderes estatais, tornando-se estes vinculados à produção de atos que os 

respeitem e, por consequência, protegendo os membros de uma mesma comunidade dos 

arbítrios que podem ser exercidos por uma dada maioria. Nas palavras de Ingo Wolfgang Sarlet:  

 

Com isso, a exemplo do que de certo modo já vinha ocorrendo em alguns outros 
(embora na época ainda isolados) países, como é o caso dos EUA (mas sem disposição 
constitucional expressa equivalente) os direitos fundamentais passaram a ser 
considerados autênticos “trunfos contra a maioria” (Dworkin), ou, na acepção de 
Robert Alexy, posições jurídicas subtraídas à plena disposição dos poderes 
constituídos. Não é à toa também que a todo momento se invoca a afirmação de 
Herbert Krüger no sentido de que na época de Weimar os direitos fundamentais se 
encontravam na dependência da lei e que com a Lei Fundamental de 1949 a lei é que 
passou a estar na dependência dos direitos fundamentais.23 

 

1.2.2. Direito fundamental à liberdade 

 

A partir da dissonância que apresentam renomados juristas quando da interpretação a 

ser atribuída à norma contida no art. 139, IV, do CPC/15, como se pretende demonstrar ao longo 

deste trabalho, revela-se de grande importância que tracemos breves reflexões acerca do direito 

fundamental à liberdade, sobretudo no tocante ao direito de ir e vir – a liberdade de locomoção. 

A liberdade, conforme preceitua Moraes24, “é derivada do princípio autonomístico da 

determinação individual, não somente a ‘liberdade de querer’, exteriorizada pelo poder de 

                                                           
21 DE MORAES, Guilherme Peña, op. cit., p. 572. 
22 Idem. 
23 SARLET, Ingo Wolfgang. Op. cit. 
24 DE MORAES, Guilherme Peña. Op. cit., p. 604. 
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escolher entre várias possibilidades, mas também a ‘liberdade de atuar’, externada pelo poder 

de fazer tudo o que se quer, removidas quaisquer coações ilegais, ilegítimas ou ilícitas”. Na 

definição de Marilena de Souza Chauí25, trata-se da “consciência simultânea das circunstâncias 

existentes e das ações que, suscitadas por tais circunstâncias, nos permitem ultrapassá-las”. 

O direito à liberdade pode ser classificado como um direito fundamental de primeira 

geração, haja vista que se reveste de caráter negativo e demanda uma abstenção por parte do 

Estado, principal destinatário desses comandos. Esse não agir estatal abrange tanto a liberdade 

interna, caracterizada pela manifestação da vontade no mundo interior do homem, quanto a 

chamada liberdade externa, consubstanciada pela “reprodução externa do querer pessoal”, 

tratando-se esta última, portanto, de uma espécie de liberdade objetiva26. 

É importante observar que, não obstante seja de elementar importância o respeito à 

liberdade interior, a tutela da liberdade pode ser mitigada pela própria previsão legal, revelando-

se esta a possibilidade de fazer ou deixar de fazer tudo aquilo não proibido pela lei. Nas palavras 

de Montesquieu, “a liberdade é o direito de fazer tudo quanto as leis permitem; e, se um cidadão 

pudesse fazer o que elas proíbem, não mais teria liberdade, porque os outros teriam idêntico 

poder”27. 

Sob uma ótica rousseauniana, entende-se que o homem, ao optar por viver em uma 

sociedade politicamente organizada, aceita que sua liberdade individual seja regulamentada 

para que se possa garantir, em nível externo, a manutenção da segurança e do bem-estar social, 

firmando-se assim o contrato social proposto pelo autor: 

 

Ao fazer parte da República, o homem passa do estado natural ao estado civil, 
desfrutando agora de nova identidade. O ser natural, vivendo intuitivamente através 
do impulso de fazer ou não fazer passa, agora, a encarar uma realidade regida por 
princípios divergentes daqueles que o levavam a viver no primitivo estado. O 
indivíduo, no estado civil, abandona a estupidez e, assumindo uma postura inteligível, 
perde a liberdade natural e o direito ilimitado sobre as coisas; há a obtenção, em 
contrapartida, a liberdade e a moral civil e o direito à propriedade que possui.28 

 

                                                           
25 CHAUÍ, Marilena de Souza. Liberdade in Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 1999, p. 357. 
26 RUIZ, Thiago. O direito à liberdade: uma visão sobre a perspectiva dos direitos fundamentais. In: Revista de 
Direito Público, Londrina, v. 1, n. 2, pp. 137-150, mai/ago. 2006. 
27 Idem. 
28 SOARES, Igor Alves Noberto. O Contrato Social, de Jean-Jacques Rousseau, e a Filosofia do Direito. 
Disponível em: <http://www.conteudojuridico.com.br/artigo,o-contrato-social-de-jean-jacques-rousseau-e-a-
filosofia-do-direito,47445.html>. Acesso em 02 de maio de 2018. 
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O direito fundamental à liberdade, expressamente recepcionado pela Constituição da 

República de 1988, pode ser vislumbrado no ordenamento jurídico atual sob diferentes vieses, 

sendo que esse direito, no texto de nossa Lei Maior, compreende de maneira mais objetiva a 

liberdade de ação, de locomoção, de exercício da atividade profissional, de manifestação e de 

pensamento, este último fragmentado em liberdade de consciência e de crença. 

De todas essas manifestações do direito fundamental à liberdade, no entanto, impende 

ressaltar para o estudo aqui tratado a liberdade de locomoção, comumente chamada de “direito 

de ir e vir”, e cujo respaldo legal se encontra na previsão expressa do art. 5º, inciso XV, da 

CRFB/88, segundo o qual “é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo 

qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens”. 

Dessa forma, pela leitura do dispositivo, entende a doutrina constitucional que 

eventual restrição à liberdade de locomoção, via de regra, só será possível quando da decretação 

de estado de sítio, nos termos do art. 139, I, da CRFB/88, ou quando da vigência de estado de 

defesa, na forma do art. 136, § 3º, I, da CRFB/88. Nas palavras de Moraes: 

 

A liberdade de locomoção é desenhada como possibilidade de, em tempo de paz, 
ingresso, circulação interna e saída do território nacional, ressalvada a obrigação de 
permanência em localidade determinada, quando houver a decretação de estado de 
sítio com fundamentação em comoção de grave repercussão nacional ou ocorrência 
de fatos que comprovem a ineficácia de medidas tomadas durante o estado de defesa.29 

 

Por fim, registra-se que tamanha é a importância do bem jurídico tutelado pelo direito 

de ir e vir que a restrição deste ou, até mesmo, a mera ameaça de tal acontecimento é apta a 

desafiar remédio constitucional próprio: o habeas corpus. Assim, na forma do art. 5º, LXVIII, 

da CRFB/88, “conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de 

sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. 

 

1.2.3. Relatividade dos direitos fundamentais 

 

Não obstante a evidente relevância que apresentam os direitos fundamentais para a 

manutenção da ordem jurídica como a conhecemos, desde já se faz mister ressaltar que esses 

direitos não apresentam caráter absoluto. Em verdade, são eles revestidos pela característica da 

                                                           
29 DE MORAES, Guilherme Peña. Op. cit, p. 605. 
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relatividade, admitindo-se a utilização da técnica de ponderação ou, como é tratada por parte 

da doutrina constitucional, de sopesamento de direitos. 

Como se sabe, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 pode ser 

classificada, quanto à sua dogmática, como sendo um diploma eclético (ou heterodoxo), “tendo 

a elaboração constitucional sido resultante do compromisso entre forças políticas diferentes”. 

Não por outra razão, é possível encontrarmos no texto de nossa Lei Maior valores de cunho 

capitalista, como a livre e iniciativa, e, ao mesmo tempo, valores de viés social, entre os quais 

está a valorização do trabalho. 

Resultado direto dessa sistemática adotada pelo Poder Constituinte de 1988 é, 

portanto, a colisão entre direitos fundamentais, de modo que, não raro, é possível nos 

depararmos com hipóteses como a de conflito entre os direitos à informação e à privacidade, 

sobretudo em relação à vida de pessoas famosas, ou, como será adiante demonstrado, entre os 

direitos à liberdade de locomoção e à propriedade e prestação de tutela jurisdicional adequada.  

Assim, consoante leciona Marmelstein (2008, p. 365), “as normas constitucionais são 

potencialmente contraditórias, já que refletem uma diversidade ideológica típica de qualquer 

Estado democrático de Direito. Não é de se estranhar, dessa forma, que elas frequentemente, 

no momento aplicativo, entrem em rota de colisão”.  

Do ensinamento, é possível extrair-se que eventual conflito entre direitos fundamentais 

deverá ser observado tão somente a partir do caso em que se apresente, dele retirando todas as 

circunstâncias fáticas que possibilitem o Estado-juiz, em exame de proporcionalidade, 

demonstrar que a restrição de um direito fundamental se justifica diante da proteção de um 

interesse maior. 

Esse exame de proporcionalidade, nos termos do princípio que leva o mesmo nome, 

deve levar em conta a observância de três subprincípios para que se revele adequada a medida 

a ser tomada pelo magistrando, sendo eles a adequação, a necessidade e a proporcionalidade 

em sentido estrito. Pelos dois primeiros, verifica-se se a valorização de um direito fundamental 

em detrimento de um outro atende a finalidade a que se destina, esta imposta pelas condições 

do caso concreto. 

É a proporcionalidade em sentido estrito, contudo, que legitima o magistrado a 

proceder à técnica de ponderação ou sopesamento de direitos, a qual é definida por Luís Roberto 

Barroso (2009, p. 334) como sendo uma “técnica de decisão jurídica, aplicável a casos difíceis, 
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em relação aos quais a subsunção se mostrou insuficiente”. Será esta aplicável, portanto, diante 

de um quadro de conflito entre normas de mesma hierarquia e igualmente válidas, a fim de que 

se atenda a otimização e a harmonização do direito. Nos termos de José Joaquim Gomes 

Canotilho: 

 

Para a necessidade de as regras do direito constitucional de conflitos deverem 
construir-se com base na harmonização de direitos, e, no caso de isso ser necessário, 
na prevalência (ou relação de prevalência) de um direito ou bem em relação a outro 
(D1 P D2). Todavia, uma eventual relação de prevalência só em face das 
circunstâncias concretas e depois de um juízo de ponderação se poderá determinar, 
pois só nestas condições é legítimo dizer que um direito tem mais peso do que outro 
(D1 P D2) C, ou seja, um direito (D1) prefere (P) outro (D2) em face das 
circunstâncias do caso (C).30 

 

Finalmente, destaca-se que a relatividade dos direitos fundamentais encontra respaldo, 

ainda, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tendo a Corte declarado expressamente 

a inexistência de direitos e garantias individuais com caráter absoluto no ordenamento jurídico 

pátrio: 

 

OS DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS NÃO TÊM CARÁTER 
ABSOLUTO. Não há, no sistema constitucional brasileiro, direitos ou garantias que 
se revistam de caráter absoluto, mesmo porque razões de relevante interesse público 
ou exigências derivadas do princípio de convivência das liberdades legitimam, ainda 
que excepcionalmente, a adoção, por parte dos órgãos estatais, de medidas restritivas 
das prerrogativas individuais ou coletivas, desde que respeitados os termos 
estabelecidos pela própria Constituição. O estatuto constitucional das liberdades 
públicas, ao delinear o regime jurídico a que estas estão sujeitas - e considerado o 
substrato ético que as informa - permite que sobre elas incidam limitações de ordem 
jurídica, destinadas, de um lado, a proteger a integridade do interesse social e, de 
outro, a assegurar a coexistência harmoniosa das liberdades, pois nenhum direito ou 
garantia pode ser exercido em detrimento da ordem pública ou com desrespeito aos 
direitos e garantias de terceiros.31 

 

1.3. Atipicidade dos meios executivos nas obrigações de pagar quantia: a busca por 

resultados e o receio da violação de direitos fundamentais 

 

Apreensão do passaporte, suspensão da carteira de motorista, bloqueio dos cartões de 

crédito, impedimento à participação em concursos e licitações públicas, corte de eletricidade, 

                                                           
30 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional. 7. Ed. Coimbra, Portugal: Livraria Almedina, 2003, 
p. 1274. 
31 MS 23452, Relator Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 16/09/1999, DJ 12-05-2000. 
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exposição da dívida em outdoors e jornais, restrição de uso das áreas de lazer do condomínio 

e, até mesmo, prisão civil por créditos não alimentícios: essas são apenas algumas das medidas 

executivas atípicas de cunho coercitivo sugeridas por grandes nomes da literatura jurídica para 

a implementação da cláusula prevista no art. 139, IV, do CPC/15. 

Sem dúvidas, diligências como estas seriam capazes de infligir verdadeiro temor na 

parte devedora, de modo a fazer com que esta, influenciada pela coerção psicológica, efetue o 

pagamento do crédito exequendo por conta própria, isto é, sem que haja a sub-rogação do 

Estado em sua posição. Tais medidas encontrariam respaldo, por exemplo, no princípio do 

resultado na tutela executiva, sendo frustrados os atos executórios que não tenham como 

desfecho a satisfação da obrigação. Afinal, como preconiza o art. 797 do diploma processual, é 

no interesse do exequente que se realiza a execução. 

Isso não quer dizer, contudo, que a busca pelo adimplemento da dívida contraída seja 

apta a justificar todo e qualquer tipo de meio constritivo que se possa determinar contra o 

executado. Não à toa, acolheu o código de 2015 os princípios da patrimonialidade, segundo o 

qual “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de 

suas obrigações” (art. 789, CPC/15), e da menor onerosidade possível, pelo qual “quando por 

vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo 

menos gravoso para o executado” (art. 805, CPC/15). 

Indo além, no entanto, verifica-se que a imposição de medidas coercitivas pelo órgão 

jurisdicional deve resguardar, também, a dignidade do devedor, não sendo admissível que a 

estes se restrinja direitos e garantias individuais de forma desproporcional e desarrazoada. Por 

essa razão, a atipicidade dos meios executivos nas obrigações de pagar quantia, especialmente 

a partir da sugestão de atos constritivos como os mencionados, vem sendo apontada por parte 

da doutrina processual como ensejadora da violação de direitos fundamentais, face a uma 

suposta atuação discricionária do Poder Judiciário. 

Cumpre ressaltar que, não obstante sejam diversas as possibilidades de aplicação do 

instituto aqui analisado, ganharam maior repercussão na prática judiciária a suspensão de 

documentos pessoais, notadamente o passaporte e a Carteira Nacional de Habilitação, e o 

bloqueio dos cartões de crédito de executados, optando-se por um estudo voltado a tais 

diligências e, portanto, aos direitos fundamentais que com elas se relacionam – o direito 

fundamental à liberdade e, em particular, à liberdade de locomoção.  
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Como visto, os direitos fundamentais podem ser analisados sob um aspecto subjetivo, 

no qual atuam como elemento garantidor da dignidade humana de seus titulares, ou sob um viés 

objetivo, pelo qual configuram condição de legitimação do Estado de Direito, vinculando a 

atuação dos poderes estatais. Dessa forma, o magistrado, ao mitigar direitos de tal natureza, não 

só estaria indo de encontro à preservação das garantias individuais, mas também aos ditames 

previstos no texto constitucional, cuja observância se faz imperativa. 

Outrossim, também se demonstrou que nem mesmo os direitos fundamentais possuem 

caráter absoluto, sendo eles, em verdade, marcados pela característica da relatividade. Sendo 

assim, admitindo-se que a prestação jurisdicional e, sobretudo, a propriedade, também podem 

ser classificadas como espécies de direitos fundamentais, possível seria que se cogitasse a 

aplicação da técnica de sopesamento ou ponderação, de modo a verificar-se, diante do caso 

concreto, qual valor mereceria prevalecer. 

São discussões como esta que permeiam o objeto do presente estudo: se, por um lado, 

medidas como as descritas permitiriam uma maior chance de êxito na tutela executiva, 

afastando-a do estigma de “calcanhar de Aquiles” da atividade jurisdicional, por um outro, 

verifica-se ser justificado o receio que vem demonstrando a comunidade jurídica quanto à 

possível utilização do instituto de forma discricionária, especialmente diante de um cenário 

sociopolítico no qual pouco se valoriza a manutenção de direitos individuais. 
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Capítulo 2. Análise dogmática e jurisprudencial 

 

Introduzidos os conceitos básicos acerca do poder geral de efetivação, bem como dos 

direitos fundamentais com que se relaciona, é possível estabelecer-se agora a controvérsia que 

vêm apontando doutrina e jurisprudência em relação à constitucionalidade das medidas 

executivas atípicas fundamentadas pelo art. 139, IV, do CPC/15, sobretudo no tocante às 

obrigações de pagar quantia. 

Não obstante a extensão da aplicabilidade do instituto ainda não tenha sido 

amplamente discutida no âmbito dos Tribunais superiores, especialmente considerando a 

recente vigência do novo diploma processual civil, desde já são encontradas decisões de juízos 

de primeiro grau que, acolhendo sugestões propostas por alguns autores, e objetivando 

satisfazer o interesse do exequente – em busca, portanto, da efetivação da tutela executiva –, 

determinaram medidas não positivadas no ordenamento jurídico atual, sendo as mesmas 

recebidas com maus olhos por parte da doutrina processual e constitucional. 

Ainda em sede jurisdicional, porém de forma mais tímida, são localizadas também 

decisões em habeas corpus enfrentadas pelo STJ e acórdãos de alguns Tribunais de Justiça que, 

em sede de agravo de instrumento, já versaram sobre a matéria, o que vem a fomentar a 

discussão acima referenciada. 

Dessa forma, propõe-se neste capítulo o estudo das razões avocadas pela dogmática 

jurídica na defesa da constitucionalidade, ou não, dos atos processuais aqui tratados, 

permitindo-se assim, também, a análise de como os órgãos jurisdicionais vêm reagindo à 

matéria, especialmente quanto à potencial ofensa das medidas coercitivas atípicas frente aos 

direitos fundamentais. 

 

2.1. O poder geral de efetivação segundo a doutrina 

 

A atipicidade dos meios executivos nas obrigações de pagar quantia passa a encontrar 

reflexos na dogmática jurídica antes mesmo da vigência do Código de Processo Civil de 2015. 

Um dos primeiros autores a ilustrar a temática foi o professor e magistrado Fernando da Fonseca 

Gajardoni, em artigo intitulado “A revolução silenciosa da execução por quantia”, publicado 

no site JOTA em 24 de agosto de 2015. 
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Este, apesar de escrito cerca de um ano antes da efetiva aplicação de medidas 

executivas atípicas por órgãos jurisdicionais, parecia já demonstrar com clareza a discussão que 

a cláusula enfrentaria na realidade brasileira. Isso porque, como salientou, “a capacidade de a 

interpretação extensiva do dispositivo trazer resultados positivos para a causa da efetividade da 

execução é igualmente proporcional à possibilidade de que sejam excedidos os limites do 

razoável, com a prática de verdadeiros abusos judiciais contra inadimplentes” 32. 

A ideia de Gajardoni para uma concreta aplicabilidade do poder geral de efetivação, 

consoante se extrai dos exemplos por ele oferecidos, parece ser no sentido de que a medida a 

ser implementada será possível desde que guarde relação com a dívida contraída. Seria a 

hipótese, por exemplo, do devedor de uma multa de trânsito que viesse a ter sua CNH suspensa 

ou de uma empresa que, devendo verbas salariais, restasse impedida de contratar novos 

funcionários. Da mesma forma, uma sociedade devedora de financiamento bancário poderia 

ficar impossibilitada de contrair novos empréstimos e, até mesmo, de participar de 

procedimento licitatório. 

Assim, os exemplos fornecidos pelo autor indicam uma busca pela satisfação do 

princípio da proporcionalidade, devendo os atos coercitivos serem adotados na medida em que 

satisfaçam as obrigações que os ensejaram. Somados ao referido princípio, Gajardoni elenca a 

excepcionalidade, a necessidade de fundamentação substancial e o respeito aos direitos e 

garantias assegurados pela Constituição da República como limites para a aplicação do 

instituto. Em suas palavras: 

 

Por isso – a prevalecer a interpretação potencializada do art. 139, IV, do CPC/2015 – 
o emprego de tais medidas coercitivas/indutivas, especialmente nas obrigações de 
pagar, encontrará limite certo na excepcionalidade da medida (esgotamento dos meios 
tradicionais de satisfação do débito), na proporcionalidade (inclusive à luz da regra da 
menor onerosidade ao devedor do art. 805 do CPC/2015), na necessidade de 
fundamentação substancial e, especialmente, nos direitos e garantias assegurados na 
Constituição Federal (v.g., não parece possível que se determine o pagamento sob 
pena de prisão ou de vedação ao exercício da profissão, do direito de ir e vir, etc.).33 

 

Seguindo a linha de pensamento de Gajardoni, porém de forma mais ampla, Daniel 

Amorim Assumpção Neves passa a defender a possibilidade de o magistrado adotar medidas 

                                                           
32 GAJARDONI, Fernando da Fonseca. A revolução silenciosa da execução por quantia. Disponível em: 
<https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/a-revolucao-silenciosa-da-execucao-por-quantia-24082015>. 
Acesso em 14 de maio de 2018. 
33 Idem. 
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executivas como a suspensão da CNH do executado e o bloqueio de seus cartões de crédito, 

desde que demonstrada a existência de patrimônio apto a saldar a dívida e o ânimo de inadimplir 

a obrigação pleiteada. O entendimento foi ilustrado na reportagem “Devedores podem ter 

passaporte e carteira de habilitação apreendidos”34, veiculada no site da revista Valor 

Econômico em 08 de agosto de 2016, sendo este um momento de despertar da doutrina para o 

direcionamento que vinha sendo dado à interpretação do art. 139, IV, do CPC/15. 

Assim, demonstradas as primeiras propostas de aplicação do dispositivo para a prática 

judiciária, em momento também marcado pelo início da adoção dessas medidas por juízos de 

primeiro grau, é possível agora delinear argumentos que grandes autores do processo civil 

utilizam para justificar a constitucionalidade, ou não, dos atos processuais fundamentados pela 

cláusula geral de efetivação aqui tratada, como se passa a expor. 

 

2.1.1. Manifestações contrárias 

 

Dois dos primeiros autores a criticar a cláusula geral de efetivação positivada pelo 

Novo CPC foram os advogados Lênio Luiz Streck e Dierle Nunes, em artigo intitulado “Como 

interpretar o artigo 139, IV, do CPC? Carta branca para o arbítrio?”, cuja publicação se deu em 

25 de agosto de 2016 – mesma data em que foi proferida, pela Juíza Andréa Ferraz Musa, 

decisão suspendendo o passaporte e a CNH de um executado considerado “devedor 

profissional”, além do bloqueio de seus cartões de crédito, como será visto em momento 

oportuno. 

Conforme defendem os juristas, medidas como as apontadas seriam “arbitrárias e 

autoritárias de restrição de direitos fundamentais, com o propósito utilitarista de satisfação de 

obrigações pecuniárias”35, havendo o risco de o artigo 139, IV, “ser transformado em 

instrumento de um quase desforço físico, só que com autorização judicial”36. Dessa forma, a 

maneira correta de interpretar o dispositivo seria a partir da ótica da negociação processual, 

                                                           
34 BACELO, Joice. Devedores podem ter passaporte e carteira de habilitação apreendidos. Disponível em: < 
http://www.valor.com.br/legislacao/4661725/devedores-podem-ter-passaporte-e-carteira-de-habilitacao-
apreendidos##LS >. Acesso em 22 de maio de 2018. 
35 STRECK, Lênio; NUNES, Dierle. Como interpretar o artigo 139, IV, do CPC? Carta branca para o livre 
arbítrio? Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2016-ago-25/senso-incomum-interpretar-art-139-iv-cpc-
carta-branca-arbitrio>. Acesso em 22 de maio de 2018. 
36 Idem. 
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demandando também a participação da parte executada para a fixação de procedimentos 

atípicos, especialmente para a implementação de direitos sociais. Nas palavras dos autores: 

 

[...] parece-nos que as medidas abertas do preceito normativa do CPC, junto com o 
artigo 190, podem gerar negociações executivas de cumprimento, como seria 
recorrente para implementação de direitos sociais (com abertura de verificação das 
potencialidades de cumprimento mediante programas executivos/planificação 
executiva) de demandas de reintegração de posse em caso de ocupações sociais, de 
gradual reestruturação do sistema público de saúde, de imposição de medidas de fazer 
e não fazer no campo ambiental e consumerista etc., que deixem de ser impostas 
unilateralmente do Judiciário e passem a ser dimensionadas mediante a participação 
ativa e em rede de todos os envolvidos.37 

 

A premissa da violação a direitos fundamentais é também trabalhada por Guilherme 

Pupe da Nóbrega, para quem “o artigo 139, IV, do CPC de 2015, está a merecer declaração de 

inconstitucionalidade, sem redução de texto, para o fim de rechaçar a apreensão de passaporte, 

a suspensão do direito de dirigir e a vedação à participação em concurso ou licitação públicos 

como medidas passíveis de serem adotadas pelo juiz”38. 

 Nóbrega, ao desenvolver suas ideias, volta-se especialmente à análise de 

constitucionalidade de duas das medidas executivas atípicas que vinham sendo propostas pela 

doutrina: a suspensão da carteira de habilitação e a impossibilidade de o executado participar 

de licitação ou concurso públicos. Sustenta, para tanto, que a primeira destas diligências 

acabaria por cercear o direito de locomoção, enquanto a segunda inviabilizaria a promoção do 

interesse público ao impedir que um possível melhor candidato concorresse no certame, sendo 

o amplo acesso aos cargos públicos uma “regra a somente encontrar flexibilização por força da 

lei e da razoabilidade, como reforçam as súmulas 1439 e 68340 e a súmula vinculante 4441, todas 

editadas pelo STF”42. 

A inconstitucionalidade da interpretação que vêm sendo dada ao dispositivo poderia 

ser revelada, ainda, a partir de sua mens legis, uma vez que o termo “inclusive nas ações que 

                                                           
37 Idem. 
38 DA NÓBREGA, Guilherme Pupe. Reflexões sobre a atipicidade das técnicas executivas e o artigo 139, IV, do 
CPC de 2015. Disponível em: <http://www.migalhas.com.br/ProcessoeProcedimento/106,MI243746,21048-
Reflexoes+sobre+a+atipicidade+das+tecnicas+executivas+e+o+artigo+139>. Acesso em 22 de maio de 2018. 
39 “Não é admissível, por ato administrativo, restringir, em razão da idade, inscrição em concurso para cargo 
público”. 
40 “O limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima em face do artigo 7º, inciso XXX, da 
Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”. 
41 “Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público”. 
42 DA NÓBREGA, Guilherme Pupe. Idem, não paginado. 
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tenham por objeto prestação pecuniária”, constante do art. 139, IV, do CPC/15, “já estava na 

redação original do PL 166/2010 e, embora tenha despertado alguns debates durante a 

tramitação do CPC (LGL\2015\1656), não se encontram evidências de que o legislador 

pretendesse, conscientemente, produzir uma revolução a partir de uma locução tão 

elementar”43. 

Isso porque, consoante argumenta Vitorelli, a construção interpretativa atribuída ao 

poder geral de efetivação não teria respaldo em qualquer outra norma regulamentadora do 

processo executivo, seja ele deflagrado por título judicial ou extrajudicial, vislumbrando-se na 

prática um ajuste dos termos trazidos pela lei para a satisfação de um resultado previamente 

desejado, operando-se uma “análise superficial e utilitarista de busca de resultados que 

desprezem a necessária leitura constitucional”44. 

 Outrossim, a suposta atuação discricionária de magistrados na aplicação do instituto 

aqui estudado acabaria por mitigar o modelo democrático e constitucional do processo, 

transformando-se o órgão jurisdicional, na visão de Natascha Anchieta e Igor Raatz, em um 

“justiceiro de toga”, “acima dos direitos fundamentais processuais das partes e que se apresenta 

como baluarte da moral”45. Segundo os advogados, permitir que o procedimento executivo 

atinja qualquer bem da vida que não o patrimônio do devedor é tornar a sentença condenatória 

uma sentença mandamental, o que não se coaduna com a legislação vigente: 

 

[...] enquanto as sentenças mandamentais atuam sobre a vontade do devedor, as 
sentenças condenatórias atuam sobre o patrimônio legítimo do devedor. [...] 

O artigo 139, IV, do CPC, ao autorizar a utilização de medidas coercitivas para 
assegurar o cumprimento de ordem judicial nas ações que tenham por objeto prestação 
pecuniária, não transformou as sentenças condenatórias em mandamentais ou revogou 
as regras erigidas em favor da responsabilidade patrimonial do devedor. Portanto, a 
expressão “ordem judicial” não pode ser lida como “ordem para pagar”, sob pena de 
restrições à liberdade do executado, mas, sim, como mandamentos vocacionados a dar 
efetividade à tutela jurisdicional executiva, como é o caso do art. 774, V, CPC, com 
base na qual o juiz pode determinar que o executado indique os bens passíveis de 
penhora, sob pena de multa. [...] Como se vê, nenhum dos meios de coerção tipificados 
no Código de Processo Civil no âmbito das obrigações pecuniárias tem o condão de 

                                                           
43 VITORELLI, Edilson. Atipicidade dos meios de execução no processo coletivo: em busca de resultados sociais 
significativos. In: Revista de Processo, vol. 275/2018, pp. 273-310, jan./2018. 
44 Idem. 
45 ANCHIETA, Natascha; RAATZ, Igor. Da capacidade de invenção dos juristas brasileiros e o fenômeno da 
transformação das ações condenatórias em mandamentais: ou o que Pontes de Miranda e Olvídio Baptista da 
Silva diriam a respeito das leituras (equivocadas) do art. 139, IV, do Codigo de Processo Civil brasileiro. In: 
Revista de Processo, vol. 276/2018, pp. 153-181, fev./2018. 
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permitir ao juiz superar os limites inerentes à execução e sequer visam a atingir a 
pessoa do devedor. A coerção sempre recai sobre o patrimônio.46 

 

Cumpre ressaltar que até mesmo Fredie Didier Jr., um dos defensores da aplicabilidade 

da cláusula geral de efetivação, entende que medidas como a retenção de documentos pessoais 

e dos cartões de crédito do executado inadimplente revelam-se demasiadamente gravosas, 

havendo afronta não só ao direito fundamental à liberdade, mas também aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade: 

 

Ainda que adequadas fossem, a retenção de CNH e do passaporte não parecem ser 
medidas necessárias (no sentido de exigíveis), uma vez que outras medidas podem, 
em tese, ser utilizadas sem causar igual gravame ao executado – como, por exemplo, 
a simples restrição de uso do cartão de crédito. A retenção de documentos pessoais é 
medida que termina por restringir a liberdade de ir e vir do executado, mostrando-se, 
a princípio, não razoável, por ir de encontro ao dever de equivalência, e 
desproporcional, por restringir demais o direito à liberdade em favor do direito de 
crédito pecuniário do exequente.47 

 

Por fim, muito embora não trate especificamente dos direitos fundamentais, uma 

última crítica a merecer menção diz respeito ao fim almejado pelo aplicador do direito quando 

da adoção de medidas coercitivas atípicas, especialmente aquelas limitadoras da liberdade de 

locomoção, de modo que a finalidade dos magistrados, ao as aplicarem, não seria constranger 

o executado ao adimplemento da dívida, mas sim imputar-lhe sanção pelo descumprimento de 

atos já determinados48, passando o procedimento executivo a recair sobre a pessoa do devedor 

– e não mais sobre o seu patrimônio. 

Conforme elucidam Guilherme Sarri Carreira e Vinícius Caldas da Gama e Abreu, “o 

que difere uma medida coercitiva de uma medida punitiva é, sem sombra de dúvidas, a sua 

finalidade, razão pela qual deve-se observar se a sua fixação busca obter um resultado a se 

                                                           
46 ANCHIETA, Natascha; RAATZ, Igor. Idem. 
47 DIDIER JR., Fredie et al. Diretrizes para a concretização das cláusulas gerais executivas dos arts. 139, IV, 297 
e 536, § 1º, CPC. In: Revista de Processo, vol. 267/2017, pp. 227-272, mai/2017. 
48 Daniel Amorim Assumpção Neves, em sentido contrário, discorre que “a única hipótese de se considerar 
qualquer medida executiva, de qualquer natureza, inclusive as coercitivas, como espécie de sanção civil, é 
acolhendo-se a tradicional lição de Liebman, para quem a própria execução é uma sanção imposta pela sentença 
condenatória.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Medidas executivas coercitivas atípicas na execução de 
obrigação de pagar quantia certa – art. 139, IV, do novo CPC. In: Coleção Grandes Temas do Novo CPC – Vol. 
11 – Medidas Executivas Atípicas. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018. P. 639. 
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realizar ou se pune uma conduta já realizada, sendo coercitiva no primeiro caso e punitiva no 

segundo, lembrando que sempre haverá coerção nas medidas punitivas”49. 

Dessa forma, conclui-se que, para a corrente doutrinária que entende pela 

impossibilidade de aplicação de medidas coercitivas como a suspensão da carteira de motorista, 

a apreensão do passaporte, o bloqueio de cartões de crédito e a vedação à concorrência em 

concursos e licitações públicas, entre outras, tais diligências ensejariam a violação de direitos 

fundamentais do executado, sobretudo a sua liberdade, não sendo compatíveis com o princípio 

da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CRFB/88).  

Outrossim, a determinação de diligências como estas revelariam posição sancionatória 

do magistrado quando da resolução da questão, não guardando respeito com os princípios da 

menor onerosidade do executado e da patrimonialidade. Desta feita, seriam tais medidas 

desproporcionais e não razoáveis, demonstrando verdadeira atuação discricionária do órgão 

julgador. 

 

2.1.2. Manifestações favoráveis 

 

Se, por um lado, as medidas executivas atípicas propostas por Fernando da Fonseca 

Gajardoni e Daniel Amorim Assumpção Neves – já acolhidas em algumas decisões 

jurisdicionais, inclusive –, são apontadas como inconstitucionais pela doutrina que defende a 

taxatividade dos meios previstos no Código de Processo Civil, por outro, é também possível 

encontrarmos dissertações que sustentam a plena validade da norma contida no art. 139, IV, do 

diploma, desde que respeitadas algumas balizas quando de sua aplicação. 

Esse entendimento pode ser observado, desde logo, a partir da edição do Enunciado 

n.º 48 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM), 

consoante exposto no capítulo 1, além de encontrar parâmetros no Enunciado n.º 12 do Fórum 

Permanente de Processualistas Civis, segundo o qual “a aplicação das medidas atípicas sub-

rogatórias e coercitivas é cabível em qualquer obrigação no cumprimento de sentença ou 

execução de título executivo extrajudicial. Essas medidas, contudo, serão aplicadas de forma 

                                                           
49 CARREIRA, Guilherme Sarri; E ABREU, Vinícius Caldas da Gama. Dos poderes do juiz na execução por 
quantia certa: da utilização das medidas inominadas. In: Coleção Grandes Temas do Novo CPC – Vol. 11 – 
Medidas Executivas Atípicas. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018. P. 246. 
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subsidiária às medidas tipificadas, com observação do contraditório, ainda que diferido, e por 

meio de decisão à luz do art. 489, § 1º, I e II”50. 

Deste enunciado, portanto, é possível concluir que o Fórum de Processualistas Civis 

entende ser plenamente válida a cláusula geral de efetivação, desde que empregada de forma 

subsidiária, por meio de decisão fundamentada e após a observância do contraditório. Tais 

elementos, somados aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – nesta incluídas a 

necessidade, a adequação e a proporcionalidade em sentido estrito –, parecem indicar 

parâmetros de aplicação do instituto, tema a ser melhor abordado no capítulo 3. 

No momento, impende ressaltar que medidas como a suspensão de documentos 

pessoais, dentre os quais o passaporte e a CNH de executados, bem como o impedimento de 

participação em concursos e licitações públicas, são consideradas, pelos autores aqui estudados, 

como não violadoras do núcleo essencial de direitos fundamentais por si só, em plena 

dissonância do segmento doutrinário analisado no item anterior. 

Para tanto destaca-se, de início, o artigo jurídico intitulado “Poder geral de efetivação: 

em defesa da constitucionalidade da técnica de execução dos direitos do art. 139, IV, do Código 

de Processo Civil”, publicado pela Juíza Federal Gabriela Macedo Ferreira no site JUS 

NAVIGANDI em agosto de 2017. Nele, a magistrada sustenta que a norma positivada pelo 

código de 2015 representa uma técnica legislativa constitucional que, além de garantir uma 

maior chance de sucesso no procedimento executivo, é capaz também de promover direitos 

fundamentais, sobretudo no tocante ao “direito fundamental à execução”. 

Conforme argumenta Ferreira, a atuação de um Poder Judiciário sem autoridade, que 

não efetiva o direito por ele próprio declarado, acaba por fomentar a cultura do “ganhou, mas 

não levou”, cuja percepção se tornou ainda mais clara a partir do modelo sincrético de processo. 

Por essa razão, o Novo Código de Processo Civil, atento à realidade da prática judiciária 

brasileira, teria adotado a efetividade como um dos valores centrais de sua sistemática, sendo 

infundado o receio de uma atuação discricionária dos magistrados, tendo em vista serem 

“sujeitos investidos pelo Estado para o exercício do poder estatal de solucionar os conflitos e 

promover a pacificação social”51. 

                                                           
50 Enunciado aprovado durante o V Encontro do Fórum Permanente de Processualistas Civis, ocorrido nos dias 1º, 
2 e 3 de maio de 2015, sob a coordenação de Fredie Didier Jr., e com a presença de duzentos e noventa e seis 
processualistas de todo o país. Os enunciados são aprovados somente pela unanimidade dos membros do grupo 
temático – no caso, o grupo de execução – e, ainda, dos membros na plenária. 
51 FERREIRA, Gabriela Macedo. Op. cit. 
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Assim, a satisfação da pretensão pelo Estado-juiz seria parte integrante do direito 

fundamental à tutela jurisdicional, previsto no art. 5º, XXXV, da CRFB/88, não havendo óbices 

para que o magistrado, ao verificar serem inadequadas ou insuficientes as medidas executivas 

típicas, determinar outras que melhor atendam o caso concreto. Defende-se, portanto, uma 

superação da visão clássica de que o direito de ação corresponderia ao direito de se obter uma 

sentença de mérito, sendo a condenação apenas uma técnica processual para a obtenção do 

direito material. 

Dessa forma, para a autora, medidas restritivas de direitos individuais poderão ser 

aplicadas após um sopesamento entre o direito fundamental à tutela executiva – esta inserida 

no conceito de prestação jurisdicional – e os direitos fundamentais do executado que se 

proponha resguardar, havendo prévia análise da situação fática para que se possa chegar a um 

resultado proporcional. Em suas palavras: 

 

Admitir, excepcionalmente, a adoção pelo juiz de medidas restritivas de direitos 
individuais – inclusive as mais polêmicas como depósito em juízo de carteira de 
habilitação e passaporte e a proibição de participar de licitações – não implica, de 
forma peremptória, o aniquilamento de direitos individuais. Esses direitos deverão 
dialogar no caso concreto com o direito igualmente fundamental à tutela executiva, 
devendo o afastamento de um ou outro ser sopesado pelo juiz, observados certos 
limites, sem que isso implique na inconstitucionalidade, ainda que sem redução de 
texto do art. 139, IV do CPC.52 

 

Posicionamento similar foi apresentado por Lucélia de Sena Alves e Tiago Augusto 

Leite Retes durante a realização do XXV Congresso do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-

Graduação em Direito (CONPEDI), realizado em dezembro de 2016. Os autores, não obstante 

também defendam o sopesamento de direitos fundamentais, sempre pautado pelo princípio da 

proporcionalidade, entendem que os direitos individuais do executado deverão ser analisados 

frente a um outro direito fundamental individual, cujo titular é o exequente da dívida, sendo ele 

o direito de propriedade previsto no art. 5º, caput, da CRFB/88: 

 

Ocorre que, se o direito de ir e vir encontra matriz constitucional, listado no rol dos 
chamados direitos fundamentais, igualmente é o caso do direito de propriedade, 
previsto no caput do art. 5º da Constituição. 

Não conseguimos ver subsistir o argumento de impossibilidade de ser apreendido o 
passaporte e suspensa a CNH simplesmente pelo fato de estar sendo promovida uma 
restrição ao direito constitucional de ir e vir, já que, do outro lado, está a pretensão de 

                                                           
52 Idem. 
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satisfazer-se uma obrigação pecuniária, que, em última análise, encontra guarida 
também em direito fundamental, isto é, o direito constitucional de propriedade.53 

 

Um outro argumento em favor da validade da técnica executiva prevista no art. 139, 

IV, do CPC/15, é trazido por Daniel Amorim Assumpção Neves, o qual pondera que, ao mesmo 

tempo em que se critica a atipicidade das medidas executivas nas obrigações de pagar quantia, 

o próprio diploma processual teria previsto outros meios coercitivos capazes de restringir 

direitos individuais54, não se encontrando nem na doutrina, nem na jurisprudência pátrias 

qualquer tipo de crítica em relação à constitucionalidade de tais diligências: 

 

A remoção de pessoas e coisas naturalmente restringe o direito de ir e vir, o 
desfazimento de obra pode restringir o direito de propriedade e/ou de posse; o 
impedimento de atividade nociva, amplo como previsto na lei, pode restringir 
diferentes espécies de direito. Tais medidas, que já estavam previstas no art. 461, § 
5º, do CPC/1973, desde 1994, e continuam a ser previstas no art. 536, § 1º, do Novo 
CPC, nunca enfrentaram críticas na doutrina por restringirem o exercício de direitos 
do executado na busca de satisfação de obrigação de fazer, não fazer e de entregar 
coisa. Exatamente qual o fundamento para tal crítica na execução de obrigação de 
pagar quantia certa? 

[...] Ademais, existem duas medidas executivas coercitivas típicas na execução de 
pagar quantia certa que inegavelmente tem como objetivo a restrição de direito do 
executado como forma de pressioná-lo ao pagamento. Tanto o protesto de sentença 
previsto no art. 517, do Novo CPC, como a inclusão do executado em cadastro de 
inadimplentes, prevista no art. 782, §§ 3º a 5º, do Novo CPC, buscam por meio da 
restrição do direito de crédito do executado compeli-lo ao cumprimento de sua 
obrigação pecuniária.55 

 

O autor ressalta que grande parte das medidas executivas previstas no corpo da 

legislação processual demanda, para a sua concretização, o exercício da força estatal, havendo 

autorização expressa para tanto no art. 536, § 1º, do CPC. Logo, considerando que a maior parte 

das medidas coercitivas atípicas sequer precisariam do uso da força para que fossem 

implementadas, seriam estas menos invasivas que aquelas positivadas pelo legislador, não 

                                                           
53 ALVES, Lucélia de Sena; RETES, Tiago Augusto Leite. O poder geral de efetivação das decisões judiciais na 
execução da pagar quantia certa: uma análise crítica acerca do art. 139, IV, do Novo Código de Processo Civil. 
Disponível em: <https://www.conpedi.org.br/publicacoes/02q8agmu/6p264t76/33nw90lTews90jQq.pdf>. Acesso 
em 23 de maio de 2018. 
54 Conforme anota Leonardo Greco, “quanto ao protesto e à negativação, não atingem apenas o patrimônio, mas 
também a honra, a reputação e o crédito do devedor dos quais depende o exercício regular do direito ao trabalho 
ou ao desempenho de atividade lícita, componentes do mínimo existencial do executado. (GRECO, Leonardo. 
Coações indiretas na execução pecuniária. In: Coleção Grandes Temas do Novo CPC – Vol. 11 – Medidas 
Executivas Atípicas. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018. Pp. 415-416. 
55 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Medidas executivas coercitivas atípicas na execução de obrigação de 
pagar quantia certa – art. 139, IV, do novo CPC. In: Coleção Grandes Temas do Novo CPC – Vol. 11 – Medidas 
Executivas Atípicas. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018. P. 632. 
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havendo o que se falar quanto ao recaimento da obrigação sobre a pessoa do devedor – 

inobservância ao princípio da patrimonialidade. 

Finalmente, no que tange o suposto caráter sancionatório que teriam as medidas, 

conforme visto no item anterior, destaca Daniel Amorim que “a sanção civil material, que 

decorre da mera crise de inadimplemento, e encontra-se totalmente regulamentada pelo direito 

material, não se confunde com a ‘sanção executiva’, que consiste na imposição de medidas pelo 

juiz para que, com ou sem o concurso de vontade do executado, o direito do exequente seja 

satisfeito”56, não se devendo confundir a natureza jurídica das medidas. 

A afirmativa seria corroborada, por exemplo, pelo fato de que a sanção executiva, ao 

contrário da sanção civil, teria caráter temporário, perdurando tão somente até a satisfação da 

obrigação ou até a constatação pelo juízo de que a medida executiva determinada não cumpriu 

sua função no caso concreto, podendo ser determinadas desde que a situação fática revele a 

expectativa de cumprimento voluntário da obrigação.  

Ademais, a própria prisão civil do devedor de alimentos, não obstante se assemelhe a 

uma punição pelo não cumprimento do dever alimentício de forma espontânea, não possui o 

condão de satisfazer o crédito exequendo, devendo ser considerada, assim como as medidas 

executivas atípicas, como mero meio coercitivo. No mesmo sentido, aliás, se posiciona o 

Superior Tribunal de Justiça: 

 

[...] o instituto da prisão civil por inadimplemento voluntário e inescusável de 
obrigação alimentícia – permitido pelos arts. 5º, LXVII, da CF, 7º, 7, da Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), 18 e 19 da Lei 
5.478/68 e 733, § 1º, do CPC – não constitui sanção penal, não ostentando, portanto, 
índole punitiva ou retributiva, mas, ao revés, é uma medida coercitiva, imposta com a 
finalidade de compelir o devedor recalcitrante a cumprir a obrigação de manter o 
sustento dos alimentandos.57 

 

Por todo o exposto, conclui-se que a corrente doutrinária que admite a aplicação de 

medidas coercitivas atípicas possivelmente mitigadoras de direitos individuais o faz com a 

plena consciência de que direitos inerentes ao executado estarão sendo limitados, não obstante 

entendam também ser este o objetivo dos meios executivos indiretos. Em verdade, necessário 

seria que se procedesse à técnica de ponderação de direitos fundamentais, pela qual se 

                                                           
56 Ibidem, p. 639. 
57 STJ, 3ª Turma, HC 181.231/RO, Rel. Min. Vaco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), j. 
05/04/2011, DJe 14/04/2011. 
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vislumbraria, ao menos em tese, possível a adoção das diligências aqui descritas, desde que não 

fossem estas aptas a atingir o núcleo essencial do direito sopesado. 

 

2.2. Análise jurisprudencial 

 

2.2.1. Aplicação do poder geral de efetivação por juízos de primeiro grau 

 

Passados pouco mais de dois anos desde o início da vigência do Novo Código de 

Processo Civil, a decisão judicial que mais repercute o assunto da adoção de medidas executivas 

atípicas no cumprimento de obrigações de pagar quantia permanece sendo aquela exarada nos 

autos do processo n.º 4001386-13.2013.8.26.0011, publicada em 25 de agosto de 2016 pela 

juíza Andréa Ferraz Musa, da 2ª Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros, em São Paulo. 

Isso porque, muito embora sejam encontrados autores que defendem a aplicação de 

medidas como a impossibilidade de participação em licitação e concurso públicos, o corte de 

energia em empresas e, até mesmo, a prisão civil como forma de coagir o devedor de obrigação 

de pagar quantia ao adimplemento – ainda que não seja esta revestida de caráter alimentar –, o 

que se observa na prática forense é a reprodução das constrições determinadas pela magistrada 

nos autos do processo acima mencionado, sendo estas as que merecem maior destaque. 

Trata-se de processo de execução promovido pela empresa Grand Brasil Litoral 

Veículos e Peças Ltda. em face de Milton Antônio Salerno, em busca da satisfação de um 

crédito exequendo no valor de R$ 253.299,42 (duzentos e cinquenta e três mil, duzentos e 

noventa e nove reais e quarenta e dois centavos). Consoante consignou a juíza, a ação perdurava 

desde o ano de 2013, já tendo sido tomadas, à época, todas as medidas executivas típicas 

cabíveis para o caso, não havendo outra alternativa senão a aplicação da cláusula geral de 

efetivação. Nas palavras da magistrada: 

 

Assim, as medidas excepcionais terão lugar desde que tenha havido o esgotamento 
dos meios tradicionais de satisfação do débito, havendo indícios que o devedor usa a 
blindagem patrimonial para negar o direito de crédito do exequente. Ora, não se pode 
admitir que um devedor contumaz, sujeito passivo de diversas execuções, utilize de 
subterfúgios tecnológicos e ilícitos para esconder seu patrimônio e frustrar seus 
credores. [...] 

O caso tratado nos autos se insere dentre as hipóteses em que é cabível a aplicação do 
art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil. Isso porque o processo tramita desde 
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2013 sem que qualquer valor tenha sido pago ao exequente. Todas as medidas 
executivas cabíveis foram tomadas, sendo que o executado não paga a dívida, não 
indica bens à penhora, não faz proposta de acordo e sequer cumpre de forma 
adequadas as ordens judiciais, frustrando a execução. 

Se o executado não tem como solver a presente dívida, também não tem recursos para 
viagens internacionais, ou para manter um veículo, ou mesmo manter um cartão de 
crédito. Se, porém, mantiver essas atividades, poderá quitar a dívida, razão pela qual 
a medida coercitiva poderá se mostrar efetiva. 

 

Por essas razões, e invocando os princípios da proporcionalidade e da menor 

onerosidade do devedor, determinou a juíza a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação 

do executado, a suspensão de seu passaporte e o cancelamento de seus cartões de crédito, até 

que fosse adimplida a obrigação pleiteada. Ressaltou, ademais, a necessidade de observância 

dos direitos e garantias assegurados pela Constituição da República para a escolha da medida 

executiva eleita, de modo que os meios por ela adotados não ofenderiam quaisquer direitos 

fundamentais. 

Não obstante os efeitos da decisão proferida tenham sido cassados em sede de habeas 

corpus58, no qual o Desembargador Marcos Ramos invocou o art. 8º do diploma processual 

para determinar a restituição da CNH e do passaporte do executado, diversos outros julgados 

em primeiro grau utilizaram-se da mesma ferramenta para compelir os chamados “devedores 

profissionais” a cumprirem com suas obrigações. 

Exemplo mais recente pode ser encontrado em decisão constante dos autos n.º 

200.2001.026.611-8, em trâmite perante a 9ª Vara Cível da Comarca de João Pessoa/PB, de 

lavra da juíza Renata da Câmara Pires Belmont, em 02 de fevereiro de 2018. Neste caso, o que 

se tem é a execução de título judicial em decorrência de sentença prolatada 04 de dezembro de 

2001, há mais de dezesseis anos, sendo que nenhuma das medidas típicas determinadas pelo 

juízo mostrou-se apta a satisfazer o crédito exequendo. 

Consignou a magistrada que, após realizar-se a penhora de um apartamento e a penhora 

no rosto dos autos de ação trabalhista em face da empresa CIGA – Construções e Incorporações 

Ltda., e diante da ausência de êxito na efetivação de tais diligências, necessário se fez a 

desconsideração da personalidade jurídica para que a execução pudesse atingir, também, o 

patrimônio do sócio Bartolomeu de Medeiros Guedes Junior, fato este ocorrido ainda em 2011. 

                                                           
58 Decisão liminar no HC n.º 2183713-85.2016.8.26.0000, 30ª Câmara de Direito Privado do TJSP, Rel. Des. 
Marcos Ramos.  
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Não obstante, duas novas tentativas de penhora online, três audiências de conciliação, 

a penhora de uma sala comercial e a constrição de quatro veículos automotores do sócio – estes, 

por sua vez, antigos e já penhorados em processos diversos –, também não foram capazes de 

satisfazer a pretensão do exequente, o qual juntou aos autos, ainda, a informação de que o 

executado havia acabado de promover grandiosa festa de quinze anos para a sua filha, conforme 

notícia publicada em uma revista social local. 

Destaca-se tais elementos porque, além de demonstrarem o esgotamento das medidas 

executivas positivadas em nossa legislação para a hipótese, fazem crer que o sócio da empresa 

inadimplente possuía patrimônio apto a saldar a dívida pleiteada, mesmo que os bens não 

pudessem ser encontrados em seu nome. Dois dias após tomar conhecimento da penhora de sua 

sala comercial, aliás, verificou-se que o executado decidiu transferir as cotas que possuía em 

outras sociedades para seu filho, o que a juíza entendeu ser uma conduta afrontosa ao Poder 

Judiciário e frontalmente conflitante com o princípio da boa-fé processual. 

Por essas razões, e considerando também precedentes de outros Tribunais, determinou 

a decisão que fossem suspensos o passaporte e o a carteira de motorista do executado 

Bartolomeu de Medeiros Guedes Junior, além do bloqueio de seus cartões de crédito e da 

expedição de ofício ao Ministério Público, para investigação da eventual prática da conduta 

prevista no art. 347 do Código Penal – crime de fraude processual. 

Destaca-se que julgados nesse sentido podem também ser encontrados em âmbito 

trabalhista, sendo um exemplo a ordem de suspensão da CNH proferida pela Juíza Titular da 

14ª Vara do Trabalho de Goiânia, Antônia Helena Gomes Borges Taveira, nos autos da 

execução trabalhista n.º 0011798-02.2014.5.18.0004, uma vez constatado terem sido 

infrutíferas as diversas diligências típicas já realizadas. 

 

2.2.2. A reação dos Tribunais 

 

Das decisões proferidas por órgãos de segundo grau que, até o momento da escrita do 

presente trabalho, tratam da aplicação do art. 139, IV, do CPC/15, verifica-se que a maior parte 

daquelas que entendem pela impossibilidade de se determinar medidas executivas atípicas 

como as aplicadas pelos juízos monocráticos – vale dizer, a apreensão de passaportes, a 

suspensão de CNH e o bloqueio de cartões de crédito – provém do Tribunal de Justiça do Estado 
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de São Paulo, sendo encontrados, em mesmo sentido, acórdãos proferidos pela 26ª, 36ª e 38ª 

Câmaras de Direito Privado do órgão. 

Nesta linha, colaciona-se aqui a ementa do Agravo de Instrumento n.º 2055346-

09.2017.8.26.0000, precedente que incorpora a fundamentação de outros julgados da Corte: 

 

Ação monitória. Cumprimento de sentença – Decisão que deferiu a suspensão da 
carteira nacional de habilitação do executado – Insurgência do devedor – Cabimento 
– Conquanto o art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, autorize que 
magistrado imponha medidas coercitivas atípicas para assegurar o cumprimento da 
ordem de pagamento, é certo que a sanção deve ser capaz de pressionar o devedor a 
cumprir a obrigação, encontrando limite nos direitos e garantias assegurados na 
Constituição Federal e no Diploma Processual, sob pena de representar verdadeira 
sanção de ordem pessoal – Interpretação sistemática dos artigos 5º, da Constituição 
Federal, 8º e 805, do Código de Processo Civil – Hipótese em que a suspensão do 
direito de dirigir do executado não guarda relação com a satisfação do crédito 
perseguido, além da possibilidade de repercutir no tratamento médico que realiza em 
outro município – Ademais, é certo que o credor não está desamparado em seu direito 
de buscar a satisfação do crédito, pois o magistrado já deferiu a inclusão do nome do 
devedor em cadastros de inadimplentes – Decisão reformada – Recurso provido.59  

 

No mesmo sentido, já entendeu a 3ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito 

Federal e Territórios (TJDFT) que “a suspensão do direito de dirigir não se harmoniza ao 

comando contido no art. 139, IV, do CPC, tratando-se de medida desconexa e excessiva que 

não pode ser determinada como meio de coercer o devedor, pois interfere na liberdade do 

indivíduo, que só pode ser limitada diante de norma expressa que discipline a matéria, com a 

garantia do devido processo”60. 

O posicionamento até aqui exposto, no entanto, não é estanque em nossos Tribunais. 

Exemplo claro da dissonância que se encontra na jurisprudência é o caso do Agravo de 

Instrumento n.º 0711590-68.2017.8.07.0000, julgado pela 6ª Turma Cível do TJDFT, no qual 

se encontra divergência de votos dos membros do colegiado acerca da aplicabilidade do poder 

geral de efetivação. 

Trata-se de recurso contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, na 

qual foram negados os pedidos formulados pelo exequente de inscrição da parte executada no 

cadastro de inadimplentes, de apreensão da sua CNH e passaporte e, ainda, de bloqueio de seus 

                                                           
59 Agravo de Instrumento n.º 2055346-09.2017.8.26.0000 – Rel. Des. Renato Rangel Desinano 
60 3ª Turma Cível, TJDFT. AI n.º 0042806-25.2016.8.07.0000. Rel. Desembargador Alvário Ciarline. 
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cartões de crédito, não obstante não tenham sido encontrados quaisquer bens consideráveis em 

nome da devedora nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e ERIDF. 

Nos termos do voto da Desembargadora Vera Andrighi, relatora do caso, a adoção de 

medidas como a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte da executada “não guardam 

qualquer relação com a pretensão do credor ou com o objeto da ação, nem há qualquer elemento 

que permita concluir que serão hábeis a conferir efetividade ao processo, portanto inadequadas 

e desproporcionais”. Entendeu, contudo, pela inclusão do nome da devedora no cadastro de 

inadimplentes, nos termos do art. 782, § 3º, do CPC/15. 

Cumpre ressaltar que, muito embora a relatora saliente que esses meios seriam 

desproporcionais por não guardarem relação com o objeto da referida ação, o que se percebe é 

que esse entendimento se estenderia a todo e qualquer processo de execução de obrigação de 

pagar quantia, tendo a magistrada, inclusive, proferido voto no mesmo sentido nos autos do 

Agravo de Instrumento n.º 0710751-43.2017.8.07.0000. 

Ocorre que tal posicionamento não é unânime sequer dentro da 6ª Turma Cível do 

TJDFT, de modo que, consoante voto do Desembargador Esdras Neves nos autos do AI 

primeiramente citado, “as medidas de coerção ora tratadas não são capazes de ferir o direito de 

ir e vir da executada, visto que não a impede de se locomover por outros meios de transporte 

diversos do veículo automotor particular, nem de realizar operações de compra e venda 

utilizando-se de outras formas de pagamento diversos dos cartões de crédito”. 

Para justificar seu voto, utilizou-se o magistrado dos critérios propostos por Fernando 

da Fonseca Gajardoni para uma adequada aplicação do art. 139, IV, do CPC/15, tema a ser 

tratado de forma mais aprofundada no capítulo 3 do presente trabalho. Realizou, assim, uma 

análise quanto à excepcionalidade da medida, à proporcionalidade, à necessidade de 

fundamentação e à obediência a direitos fundamentais, daí extraindo as conclusões a seguir 

expostas. 

Primeiramente, entendeu o Desembargador que a excepcionalidade da medida reflete 

o princípio básico da menor onerosidade do devedor, de forma que os meios executivos atípicos 

não poderiam ser adotados senão após as técnicas executivas convencionais. O referido 

princípio se coadunaria, também, à análise de proporcionalidade do ato, ultrapassando-se o 

limite de verificação dos elementos necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido 

estrito para uma averiguação de efetividade da medida a ser imposta. 
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O dever de fundamentação, por sua vez, decorreria da própria sistemática adotada pelo 

CPC/15, em seu art. 489, § 1º, especialmente considerando tratar-se medida notoriamente 

invasiva da esfera individual do executado. Resta, assim, proceder-se a um estudo de obediência 

das medidas executivas atípicas pleiteadas pelo executado frente aos direitos fundamentais. 

Conforme salienta o magistrado, inexistem no ordenamento jurídico pátrio direitos 

fundamentais de caráter absoluto, sendo possível que o direito à moradia seja relativizado 

quando da penhora de um bem que não constitua bem de família ou, ainda, que o direito à 

imagem, assegurado pelo art. Art. 5º, V, da CRFB/88, seja mitigado por ocasião da inclusão do 

nome do executado em cadastro de inadimplentes – hipóteses estas autorizadas pela legislação 

infraconstitucional. 

Além disso, destaca que a retenção de passaporte, “apesar de restringir a liberdade de 

locomoção, não representa ofensa à dignidade da pessoa humana, sobretudo ante sua natural 

utilização para viagens de mero lazer”, o que não se verificaria na hipótese de viagens de 

trabalho. Ressalta, por fim, que a adoção de medidas atípicas certamente colidirá com algum 

direito fundamental, haja vista a própria natureza coercitiva do instituto, mas que isso não 

significa, sob forma alguma, a completa mitigação do direito. Nas palavras do Desembargador: 

 

Conclui-se então que a simples alegação de ofensa a direitos e garantias fundamentais 
não é suficiente para indeferir medidas executivas atípicas, devendo cotejar os 
elementos do caso para verificar se, de modo concreto, a limitação é aceitável ou não, 
preservando o núcleo de cada direito e a dignidade da pessoa humana. 

 

Este entendimento se coaduna àquele proferido pela 14ª Câmara Cível do Tribunal de 

Justiça do Estado do Paraná, nos autos do Agravo de Instrumento n.º 0041463-

42.2016.8.16.0000, no qual o colegiado, por unanimidade, entendeu que a cláusula geral de 

efetivação seria aplicável ao chamado “devedor profissional” e determinou, assim, a suspensão 

da CNH e do passaporte do executado até o pagamento ou parcelamento da dívida exequenda, 

ou a comprovação da efetiva impossibilidade financeira e da incontestável necessidade de 

exercício dos direitos temporariamente suspensos. 

Aqui, a tutela executiva se deu em razão do não pagamento pela compra de animais da 

espécie zebu, sendo certo que, iniciado o procedimento de cumprimento de sentença, logo 

restaram esgotadas as diligências possíveis para dar prosseguimento à execução a partir de 

medidas de sub-rogação. Conforme constatou a Desembargadora Themis de Almeida Furquim 

Cortes, relatora do caso, a análise dos autos revelava clara má-fé do executado que, possuindo 
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condições financeiras – especialmente considerando tratar-se de criador de bovinos –, persistia 

no não adimplemento da dívida assumida. 

Nesse caso, no entanto, a relatora apresentou em seu voto também um conteúdo 

relacionado à realidade social brasileira, destacando que o processo de execução por vezes 

acaba gerando na parte exequente uma sensação de impunidade, sob a lógica do “ganhou, mas 

não levou”. Assim, não obstante parcela dos juristas entendam pela inconstitucionalidade das 

medidas executivas atípicas que vêm sendo adotadas por parte dos nossos Tribunais, entende a 

Desembargadora que tal posicionamento acabaria por estimular um comportamento abusivo 

dos devedores, principalmente daqueles que, possuindo patrimônio, o camuflam para que não 

venham a sofrer constrições. Em suas palavras: 

 

No entanto, ao mesmo passo em que queremos e também cobramos uma mudança 
fática imediata no modo de pensar e agir da parte transviada da população, com a 
respectiva correção daqueles que se opõem aos bons costumes e às regras legais e 
necessárias ao convívio social, praticamos, incentivamos ou toleramos as pequenas 
corrupções do cotidiano, procurando, quase sempre, criticar, buscar brechas e criar 
óbices à aplicação dos mecanismos existentes ou criados pela legislação em vigor para 
impor aos transgressores de regras legais ou sociais o seu devido cumprimento. (...) 

Não é demais anotar, se sequência à linha de argumentação iniciada anteriormente, 
que o cenário desenhado nos autos sempre foi o fraco do sistema processual, tornando 
axiomática a máxima “ganhou, mas não levou”, já que as regras de experiência, 
subministradas pelo que de ordinário acontece na sociedade (CPC/15, art. 375), nos 
mostram que, não raro, parte dos inadimplentes, por lógica os que possuem condições 
financeiras para saldar os seus compromissos financeiros, utilizam artifícios ilícitos 
para blindar o seu patrimônio e negar o direito de crédito ao credor (vg. transferência 
de pessoa jurídica para física ou vice-versa, para parentes ou estranhos a fim de evitar 
a constrição).61 

 

Também neste sentido, ressalta-se do voto que a relatora justifica a plena 

aplicabilidade da cláusula geral de efetivação a partir da própria exposição de motivos do 

diploma processual civil de 2015, segundo o qual “um sistema processual civil que não 

proporcione à sociedade o reconhecimento e a realização dos direitos, ameaçados ou violados, 

que têm cada um dos jurisdicionados, não se harmoniza com as garantias constitucionais de um 

Estado Democrático de Direito”, frisando especialmente, no que tange a eventual suspensão de 

                                                           
61 Agravo de Instrumento n.º 0041463-42.2016.8.16.0000, TJPR, 14ª Câmara Cível, Rel. Des. Themis de Almeida 
Furquim Cortes. 
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passaporte, que tal diligência encontraria amparo na interpretação do art. 20, VII, do Decreto 

n.º 5.978/0662. 

Destaca-se que, assim como no acórdão anteriormente tratado, neste também se 

percebe a necessidade de esgotamento das medidas executivas típicas para que se possa 

proceder à aplicação do art. 139, IV, do CPC/15. Neste último julgado, no entanto, fica claro o 

entendimento da magistrada no sentido de que a atipicidade dos meios executivos que importem 

potencial mitigação a direitos fundamentais somente poderia ser imaginada nas situações em 

que figurassem os chamados “devedores profissionais” – aqueles que promovem a “blindagem” 

do seu patrimônio com o objetivo de não pagarem seus débitos. 

Entendimento semelhante a este foi adotado nos autos do agravo de petição n.º 

0262100-72.1997.5.09.0022, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, cuja 

ementa assim dispõe: 

 

AGRAVO DE PETIÇÃO. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO DO 
EXECUTADO. Atualmente é inquestionável a possibilidade de se utilizar meios 
atípicos, geralmente de coerção indireta, visando ao cumprimento das obrigações 
judicialmente fixadas, o que é reafirmado com o artigo 139, IV, do CPC/2015. 
Contudo, tais medidas encontram limites no ordenamento jurídico como um todo e, 
especialmente, nas garantias constitucionais do devedor. Neste contexto, entendo que 
a medida pretendida, bloqueio (ou cancelamento) de todos os cartões de crédito de 
titularidade dos executados, deve ser adotada apenas em situações excepcionais, 
quando evidenciado que, apesar da dívida, os executados ostentam alto padrão de 
vida, ignorando voluntariamente o débito e apresentando indícios de ocultação 
patrimonial. No caso em análise não há nos autos qualquer indicativo neste sentido, 
razão pela qual incabível a medida. Agravo de Petição do exequente a que se nega 
provimento.63 

 

Finalmente, ressalta-se que a possibilidade de aplicação das medidas aqui estudadas 

foi também admitida em decisões de outros órgãos colegiados do Tribunal de Justiça do Estado 

de São Paulo, que não aqueles tratados no início desta seção, o que demonstra a ausência de 

uniformidade sobre a matéria nesta Corte. Colaciona-se, neste sentido, os seguintes julgados: 

 

Ação civil pública. Cumprimento de sentença. Apreensão de Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) e passaporte. Art. 139, inc. IV, do NCPC. Medida excepcional 
tendente à efetividade da prestação jurisdicional. Ausência de violação aos princípios 
da dignidade da pessoa humana, razoabilidade, proporcionalidade e direito de ir e vir. 

                                                           
62 O Decreto n.º 5.978 de 04 de dezembro de 2006 dá nova redação ao Regulamento de Documentos de Viagem e 
estabelece em seu art. 20, VII, que “são condições para a obtenção do passaporte comum, no Brasil: (...) VII – não 
ser procurado pela Justiça nem impedido judicialmente de obter passaporte.”  
63 Agravo de Petição n.º 0262100-72.1997.5.09.0022, TRT-9, Rel. Des. Thereza Christina Gosdal. 
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Menor onerosidade, ademais, que não pode ser invocada para eximir o devedor de 
obrigação que lhe é afeta. Poder-dever de cautela. Decisão mantida. Recurso não 
provido.64  

 

HABEAS CORPUS - RESTRIÇÃO DE SAÍDA DO PAÍS SEM PRÉVIA 
GARANTIA DA EXECUÇÃO – BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO – 
BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS – SUSPENSÃO DA CNH – MEDIDAS 
ALICERÇADAS NO ART. 139, IV, DO NCPC. 1 - Paciente que nos autos da ação 
de execução de título extrajudicial não nomeou bens para garantia do Juízo. Medida 
adotada como meio de satisfação da execução, legalmente disponibilizada no 
ordenamento (art. 139, IV, do NCPC). Ausência de ilegalidade, arbitrariedade, efeito 
teratológico ou mesmo impedimento ao regular direito de ir e vir do paciente. Habeas 
corpus que não se presta como sucedâneo recursal. Inadequação da via eleita. 
"MANDAMUS" NÃO CONHECIDO.65 

 

Assim, a partir da análise das decisões proferidas em segundo grau sobre a matéria, 

algumas conclusões podem ser extraídas daquelas que se manifestam favoravelmente às 

medidas executivas atípicas adotadas pelo Poder Judiciário. 

Destarte, verifica-se que a utilização da cláusula geral de efetivação, ao contrário do 

que aponta parte da doutrina, não revela um amplo poder discricionário do juiz aplicador da 

medida, haja vista que, em ambos os casos analisados sob o prisma amostral, os magistrados 

entenderam pela observância de critérios de aplicação do instituto, consubstanciados, 

especialmente, no prévio esgotamento dos meios executivos típicos e, ainda, na relevante 

suspeita de que o executado camufla seu patrimônio para que não sofra constrições, causando 

frustração à parte exequente que sabe tratar-se de devedor não insolvente. 

Outrossim, salientam os juízes que diligências como a mera apreensão de passaporte 

ou suspensão da CNH, não obstante mitiguem direitos individuais do executado, são passíveis 

de serem adotadas mediante a técnica de ponderação de direitos fundamentais, sob a égide do 

princípio da proporcionalidade, e após detida análise do caso concreto. Assim, medidas como 

as mencionadas não seriam capazes de constranger a liberdade de locomoção do devedor que, 

de fato, não possuísse quaisquer bens, não podendo de igual forma ostentar carros luxuosos ou 

viagens de lazer. O mesmo não se diria, no entanto, quanto ao executado que necessitasse desses 

meios para trabalhar ou, ainda, para tratar uma enfermidade. 

                                                           
64 TJ-SP - AI: 20840729020178260000 SP 2084072- 90.2017.8.26.0000, Relator: Oswaldo Luiz Palu, Data de 
Julgamento: 31/05/2017, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31/05/2017 
65 TJ-SP 21777835220178260000 SP 2177783-52.2017.8.26.0000, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de 
Julgamento: 08/11/2017, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2017 
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Pelo exposto, o que se aduz dos acórdãos em perspectiva é que, não obstante entendam 

os magistrados ser plenamente possível a aplicação do instituto trazido pelo art. 139, IV, do 

CPC/15, a adoção das medidas por ele permitidas não se escusa de um prévio estudo casuístico 

que garanta a inofensividade do meio frente ao núcleo essencial mínimo dos direitos 

fundamentais que possuem todas as pessoas, sejam elas devedoras ou não, buscando-se assim 

uma harmonização entre o dispositivo legal e as disposições da Lei Maior. 

 

2.3. Entendimentos preliminares do STJ em sede de habeas corpus 

 

Muito embora o Superior Tribunal de Justiça não tenha, ainda, proferido decisão em 

que se aprofundasse na temática da extensão das medidas executivas atípicas fundamentadas 

pela cláusula geral de efetivação, um posicionamento preliminar sobre a matéria pode ser 

observado a partir de recentes julgados do órgão em sede de habeas corpus66, nos quais os 

pacientes, tendo sofrido a suspensão de seus passaportes e, principalmente, de suas carteiras 

nacionais de habilitação, pleiteiam a cassação das decisões que teriam cerceado o exercício da 

liberdade de locomoção. 

Um primeiro julgado a ser observado diz respeito ao RHC n.º 88.490-DF, no qual o 

recorrente Valmir Antônio Amaral, responsável pela exploração do transporte público em 

Brasília por quase quarenta anos, se insurge contra acórdão proferido pelo TJDFT que manteve 

a suspensão de sua CNH, conforme havia sido decidido em processo de execução de título 

extrajudicial, haja vista que “todas as medidas típicas foram adotadas, ao tempo em que o juízo 

a quo constatou que o executado/paciente possui alto padrão de vida, incompatível com a 

alegada ausência de patrimônio para arcar com o pagamento da dívida”. 

Da mesma forma, entendeu Maria Isabel Gallotti, Ministra Relatora do Recurso em 

HC, que “manter ou restringir a carteira nacional de habilitação – CNH do impetrante não 

impede o direito de locomoção protegido pelo instituto do habeas corpus”, tendo o referido 

remédio constitucional sido utilizado como substitutivo do recurso próprio: o agravo de 

instrumento. Assim, verifica-se que a decisão datada de 30 de outubro de 2017 negou 

                                                           
66 Conforme leciona Luiz Henrique Volpe Camargo, “quando a liberdade de ir e vir for violada por medida atípica 
imposta a partir do inc. IV do art. 139 existe a possibilidade de utilização do habeas corpus para proteger o direito 
de ir e vir, nos termos do artigo 5º, LXVII, da Constituição Federal c/c arts. 647 e 648 do Código de Processo 
Penal. 
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seguimento ao recurso, sendo mantida a medida executiva atípica determinada pelo juízo de 

primeiro grau. 

Hipótese análoga pode ser observada no HC n.º 428.553-SP, de relatoria do Ministro 

Paulo de Tarso Sanseverino. Neste caso, enfatizou o magistrado “o fato de que há julgados no 

âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a imposição de medida cautelar de 

suspensão do direito de dirigir veículo automotor, não tem o condão, por si só, de caracterizar 

ofensa ou ameaça à liberdade de locomoção do paciente, razão pela qual não é cabível o manejo 

de habeas corpus”, também concluindo pela manutenção da decisão proferida pelo juízo a quo. 

Enfim, o entendimento que vem demonstrando a Corte quanto à violação do direito 

fundamental de liberdade de locomoção, quando da suspensão da carteira de motorista de 

executados, pode ser sintetizado pela ementa constante do HC n.º 411.519-SP, de relatoria do 

Ministro Moura Ribeiro, não conhecido pela unanimidade da Terceira Turma do Tribunal. In 

verbis: 

 

PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO 
PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. PRECEDENTES. EXECUÇÃO DE TÍTULO 
EXTRAJUDICIAL. APLICAÇÃO DE MEDIDA ATÍPICA DO INCISO IV DO 
ART. 139 DO NCPC. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE 
HABILITAÇÃO DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DIREITO DE 
IR E VIR. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 

1. Não é admissível, em regra, a utilização de habeas corpus como sucedâneo de 
recurso ordinário cabível. Precedentes. 2. A jurisprudência desta eg. Corte Superior 
tem orientação no sentido de que é inadequada a utilização de habeas corpus quando 
não há, sequer remotamente, ameaça ao direito de ir e vir do paciente, como na 
hipótese de restrição do direito de dirigir veículo automotor. 3. O Habeas Corpus não 
é sucedâneo do recurso adequado. 4. Habeas corpus não conhecido.67 

 

No que tange a apreensão de passaporte do executado, destaca-se no âmbito do 

Superior Tribunal de Justiça o HC n.º 443.348-SP e o RHC n.º 97.876-SP, ambos de relatoria 

do Ministro Luis Felipe Salomão. 

No primeiro caso, a decisão de suspensão da CNH e do passaporte do executado foi 

proferida em sede de agravo de instrumento, tendo a 1ª Câmara de Direito Privado do TJSP 

entendido que as medidas se justificariam ante a inexistência de bens do executado a serem 

penhoráveis e, portanto, o insucesso do cumprimento de sentença, que tivera início em meados 

do ano de 2013. Alegou-se, em sede de habeas corpus, que a liberdade de locomoção do 

                                                           
67 Habeas Corpus n.º 411.519-SP, STJ, 3ª Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro. 
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paciente estaria sendo violada, registrando-se que o mesmo já havia marcado viagem para Los 

Angeles, junto a três outras pessoas, para comparecimento em compromisso inadiável. 

Não obstante, entendeu o Ministro relator, em decisão liminar proferida em 09 de abril 

de 2018, que a hipótese apresentada não ensejaria violação ao direito de ir e vir da parte 

executada68, de modo que “não se considera ilegal, em análise adstrita à cognição sumária, a 

retenção de passaporte, notadamente quando a própria parte interessada, ao defender a 

desproporcionalidade da medida, deixou de apontar o valor devido, limitando-se a registrar que 

é devedor em ação de danos em fase de cumprimento de sentença”. 

Em relação ao RHC n.º 97.876-SP, no entanto, o mesmo Ministro faz ponderações em 

relação à apreensão do passaporte. Apesar de reconhecer que a suspensão da CNH não causa 

embaraço à liberdade de locomoção do executado, uma vez que “segue o detentor da habilitação 

com capacidade de ir e vir, para todo e qualquer lugar, desde que não o faça como condutor do 

veículo”, consignou o magistrado que “medidas de incursão na esfera de direitos do executado, 

notadamente direitos fundamentais, carecerá de legitimidade e configurar-se-á coação 

reprovável, sempre que vazia de respaldo constitucional ou previsão legal e na medida em que 

não se justificar em defesa de outro direito fundamental”. 

Com efeito, asseverou que a apreensão de passaporte é medida excepcional, carecendo 

da demonstração de sua absoluta necessidade e utilidade, sob pena de violação do devido 

processo constitucional. No caso dos autos, a decisão que deferiu o pedido da parte exequente 

de apreensão do passaporte e suspensão da CNH não obedeceu o princípio do contraditório e 

sequer apresentou qualquer fundamento que legitimasse as diligências, aproximando-se estas 

de “medidas punitivas, sancionatórias, impostas ao executado pelos descumprimentos, 

embaraços e indignidades cometidas no curso do processo”. 

Entretanto, ressalvou o Ministro que a apreensão de passaporte não configura medida 

coercitiva ilegal em toda e qualquer hipótese, sendo admissível desde que se afigure 

proporcional mediante o caso apresentado. Em suas palavras: 

 

[...] anoto que o reconhecimento da ilegalidade da medida consistente na apreensão 
do passaporte do paciente, na hipótese em apreço, não tem qualquer pretensão em 
afirmar a impossibilidade dessa providência coercitiva em outros casos e de maneira 

                                                           
68 O entendimento também foi aplicado pelo Ministro relator ao se pronunciar acerca da revisão de decisão que 
determina o bloqueio de cartões de crédito em sede de habeas corpus, sendo “temerário e desarrazoado concluir 
que a apreensão da carteira de motorista e o bloqueio de cartão de crédito cristalizam situações que impedem o 
direito de ir e vir do paciente”. 
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genérica. A medida poderá eventualmente ser utilizada, desde que obedecido o 
contraditório e fundamentada e adequada a decisão, verificada também a 
proporcionalidade da providência. 

Com efeito, o que substancia a coação à liberdade de locomoção, ilegal e abusiva, é a 
decisão judicial de apreensão de passaporte como forma de coerção para 
adimplemento de dívida civil representada em título executivo extrajudicial, tendo em 
vista a evidente falta de proporcionalidade e razoabilidade entre o direito submetido 
(liberdade de locomoção) e aquele que se pretende favorecer (adimplemento de dívida 
civil), diante das circunstâncias fáticas do caso em julgamento.69 

 

Por essas razões, deliberou a 4ª Turma do STJ, por unanimidade, pelo parcial 

provimento do recurso em habeas corpus para desconstituir a medida executiva consistente na 

apreensão do passaporte, determinando-se a sua devolução, e mantendo o não conhecimento do 

writ em relação à apreensão da CNH – haja vista o entendimento pacificado da Corte de que a 

diligência não teria o condão de violar o direito fundamental à liberdade de locomoção. 

Dessa forma, apesar de não ter se manifestado sobre a extensão do poder geral de 

efetivação de forma exauriente, sobretudo em sede de recurso especial, parece-nos que o 

Superior Tribunal de Justiça vem adotando posição no sentido de admitir que as polêmicas 

medidas atípicas aplicadas em primeiro grau, com o apoio de parte da doutrina processual, são 

plenamente possíveis, desde que observados alguns limites pelo magistrado – assunto a ser 

melhor tratado, como dito anteriormente, no capítulo 3 do presente trabalho. 

 

2.4. O STF e a ADI n.º 5941 

 

Conforme exposto anteriormente, a matéria aqui tratada ainda não foi objeto de ampla 

discussão pelos tribunais superiores, seja em controle concreto ou abstrato de 

constitucionalidade, sendo encontrados tão somente posicionamentos preliminares do Superior 

Tribunal de Justiça em sede de habeas corpus. Não obstante, verifica-se que o Partido dos 

Trabalhadores (PT) ajuizou, em 11 de maio de 2018, ação direta de inconstitucionalidade (ADI) 

com objetivo de fazer declarar a inconstitucionalidade parcial da norma contida no art. 139, IV, 

do CPC/15, ainda que sem redução de texto. 

Subscrita pelos advogados Rodrigo Bittencourt Mudrovitsch, Victor Hugo Gebdhard 

de Aguiar e Guilherme Pupe da Nóbrega – este último, como visto, um dos grandes defensores 

da inconstitucionalidade das medidas executivas atípicas em âmbito doutrinário –, a petição 

                                                           
69 Recurso em Habeas Corpus n.º 97.876-SP, STJ, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão. 
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inicial tem vistas a “rechaçar, como possíveis medidas coercitivas, indutivas ou sub-rogatórias 

[...] a apreensão de carteira nacional de habilitação e/ou suspensão do direito de dirigir, a 

apreensão do passaporte, a proibição de participação em concurso público e a proibição de 

participação em licitação pública”. 

Conforme argumentam os juristas, a suspensão ou apreensão de documentos pessoais 

ensejaria não só uma violação ao princípio da patrimonialidade, mas também uma afronta à 

liberdade de locomoção do executado, além de serem elas desnecessárias e desproporcionais: 

 

[...] não se está aqui a se defender a perpetuação do inadimplemento ou, tampouco, 
que o devedor possa furtar-se do cumprimento das obrigações que assumiu. O que não 
se poder admitir, contudo, é que seja dado respaldo constitucional a interpretação de 
texto legal que resulte em ofensa clara aos direitos fundamentais do devedor e se 
aproxime perigosamente do instituto romano da obligatio personae, em que aquele 
que devia respondia com seu próprio corpo. [...] 

A desnecessidade se mostra evidente porque o credor dispõe de diversos institutos 
(e.g. penhora, arresto, fraude contra credores, fraude à execução) para compelir o 
devedor a honrar a obrigação que assumiu, sem falar em medidas atípicas 
constitucionalmente admissíveis. 

Lado outro, a desproporcionalidade da medida surge porque, como já brevemente 
abordado, limitar a liberdade de locomoção de alguém pela simples existência de 
dívida não saldada remonta a prática deveras antiga e há muito superada. 

 

Da mesma forma, vedar a participação em concursos e licitações públicas acarretaria 

a não observância do princípio da ampla acessibilidade aos cargos públicos, uma vez que as 

funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos previstos em lei 

(art. 37, I, da CRFB/88), bem como a não satisfação do interesse público, não se garantindo a 

proposição de ofertas mais vantajosas no âmbito licitatório. 

Finalmente, sustentam os advogados que restrições como as apontadas entrariam em 

confronto direto com os princípios do devido processo legal e do contraditório, previstos no art. 

5º, LIV e LV, da CRFB/88, tendo em vista que “mercê de sua envergadura, medidas como as 

referidas amiúde devem encerrar objeto autônomo; é falar, não há contraditório e ampla defesa 

em suas dimensões devidas quando a parte é confrontada e surpreendida, em processo judicial 

que veicula pretensões as mais diversas e variadas, com o iminente tolhimento de sua 

liberdade”. 

Frente a tais fundamentos, pugna o partido pela declaração de nulidade sem redução 

de texto do art. 139, IV, do CPC/15, e de outras seis disposições do mesmo diploma legal, “de 

modo a rechaçar, como possíveis medidas coercitivas, indutivas ou sub-rogatórias oriundas da 
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aplicação daqueles dispositivos, a apreensão de carteira nacional de habilitação e/ou suspensão 

do direito de dirigir, a apreensão de passaporte, a proibição de participação em concurso público 

e a proibição de participação em licitação pública”. 

A ADI, distribuída sob o n.º 5941, encontra-se sob a relatoria do Min. Luiz Fux, tendo 

este decidido que, em decorrência da relevância da matéria, deverá o rito processual ser 

abreviado na forma do art. 12 da Lei 9.868/99, a fim de que possa o Plenário proferir decisão 

de mérito em caráter definitivo. Até o momento da escrita deste trabalho, no entanto, aguarda-

se a prestação de informações pelos Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, 

além do Presidente da República, sendo certo que, na forma da lei, concluídas estas diligências, 

novo prazo deverá ser aberto para manifestação do Procurador-Geral da República e do 

Advogado-Geral da União. 
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Capítulo 3. Diretrizes para uma adequada aplicação do poder geral de efetivação 

 

Apresentada a controvérsia acerca da constitucionalidade da técnica executiva prevista 

no art. 139, IV, do CPC/15, é possível agora traçarmos pontos em comum encontrados tanto na 

doutrina pátria quanto em decisões proferidas pelos órgãos jurisdicionais, especialmente no que 

tange as balizas a serem observadas para uma correta aplicação do poder geral de efetivação. 

Evidentemente, isso não quer dizer que seja possível alinhar o pensamento de juristas 

que entendem pela afronta, ou não, de direitos fundamentais quando da aplicação das medidas 

atípicas que impliquem a suspensão de documentos pessoais ou, até mesmo, a possibilidade de 

concorrência em licitações e concursos públicos. Em verdade, o que se propõe demonstrar é 

que, ainda que se entenda pela inconstitucionalidade sem redução de texto do dispositivo, 

permaneceria o dever do magistrado de verificar, no caso concreto, se a adoção de outros meios 

executivos atípicos, ainda que não violadores de direitos individuais, atenderia de maneira 

adequada os fins a que se destinaria, sob pena de inobservância, ao menos, do princípio da 

menor onerosidade do devedor. 

Posto em outros termos, o que se tem na atualidade é um cenário de ausência de 

manifestação dos tribunais superiores acerca de quais e em que extensão as medidas atípicas 

ensejariam a nulidade da decisão que as tenha determinado, sendo certo que, entendendo-se não 

ser a norma processual inteiramente inválida – isto é, admitindo-se não ser o presente caso de 

inconstitucionalidade total do dispositivo –, a cláusula geral de efetivação permanecerá 

produzindo efeitos e incumbirá ao juiz justificar a aplicação de qualquer medida executiva não 

tipificada na legislação vigente, seja ela qual for. 

Nesse sentido, aliás, Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha, Paulo Sarno 

Braga e Rafael Alexandria de Oliveira desenvolveram artigo no qual, não obstante sustentem 

que a retenção de documentos pessoais afigura-se desproporcional e capaz de ensejar a violação 

de direitos fundamentais, apresentam um rol de trinta e uma diretrizes para a concretização da 

cláusula geral executiva, abordando de forma específica a sua aplicação frente a determinadas 

situações, como a sua relação ante a cláusula de negociação processual. 

Com efeito, o novo diploma processual civil consagrou, em seu art. 489, § 1º, o dever 

de fundamentação das decisões judiciais, de modo a positivar, em âmbito infraconstitucional, 

disposição já prevista no art. 93, IX, da CRFB/88. Assim, conforme destaca Aury Lopes Jr., 

“não há mais espaço para o juiz exegeta, paleopositivista e burocrata, fiel seguidor do senso 
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comum teórico dos juristas”, devendo o magistrado explicitar, por exemplo, o porquê de ter 

deferido eventual requerimento de medida executiva atípica pela parte, bem como a sua 

negativa. 

Dessa forma, ao decidir se uma determinada diligência atinge seu fim ou, ao menos, 

se respeita o ordenamento jurídico vigente – neste incluídos os direitos fundamentais –, estar-

se-ia diante daquilo que Guilherme Gonçalves Alcântara e Daniel Colnago Rodrigues 

convencionam chamar de “(b)ônus argumentativo do juiz”, de modo que a cláusula geral de 

efetivação deve “ser compensada por uma maior carga argumentativa da decisão definidora do 

mecanismo atípico, sem descuidar-se, ainda, da recorribilidade inafastável que comportam tais 

pronunciamentos judiciais”70. 

Não se olvida, no entanto, que esse dever de fundamentação fica ainda mais evidente 

quando admitida a constitucionalidade dos meios atípicos trabalhados no decorrer do presente 

trabalho, os quais ensejariam análise mais detida dos autos para a utilização do instituto pelo 

juiz. Por essa razão, com objetivo de demonstrar de forma mais clara as limitações a que se 

submete o instituto, opta-se aqui por um estudo segundo a corrente que defende ser inteiramente 

válida a norma contida no art. 139, IV, do CPC, não obstante as disposições a serem elencadas 

se adequem a qualquer medida fundamentada pelo dispositivo. 

 Tal posicionamento merece acolhida, ainda, por se perceber uma inclinação do 

Superior Tribunal de Justiça em admitir a tese de que medidas como a apreensão de passaporte 

e a suspensão da carteira de motorista de executados são, ao menos, possíveis, desde que 

respeitados alguns limites a serem observados pelo magistrado. Quanto a esta última constrição, 

aliás, a Corte mostra ter firmado entendimento no sentido de não ser a impossibilidade de 

conduzir veículos automotores apta a violar a liberdade de locomoção da parte devedora, não 

se vislumbrando outras razões para que não possa ser aplicada senão o desrespeito às balizas a 

serem elencadas. 

Feitas essas considerações iniciais, passamos ao estudo das limitações que a cláusula 

geral de efetivação deve enfrentar para que seja utilizada de maneira não só satisfativa, mas 

também constitucional. 

                                                           
70 ALCÂNTARA, Guilherme Gonçalves; RODRIGUES, Daniel Colnago. O (b)ônus argumentativo necessário à 
aplicação das medidas executórias atípicas – notas para um instrumentalismo processual constitucionalmente 
adequado. In: Revista Eletrônica de Direito Processual da UERJ. Rio de Janeiro, Ano 11, Vol. 18, N. 2, maio a 
agosto de 2017. 
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3.1. Observância ao princípio da proporcionalidade 

 

Uma primeira baliza limitadora a ser observada pelo magistrado, quando da aplicação 

do poder geral de efetivação, pode ser extraída a partir do próprio dispositivo legal que cuida 

do instituto, o qual determina que as medidas a serem implementadas devem ser “necessárias 

para assegurar o cumprimento de ordem judicial”. Assim, desde logo destaca-se como 

parâmetro a ser observado pelo juiz o princípio da proporcionalidade, nele incluídos os 

subprincípios da necessidade, da adequação e da proporcionalidade em sentido estrito – 

conforme visto no capítulo 1. 

Tal como ilustram alguns dos acórdãos apresentados no capítulo anterior, trata-se de 

princípio apto a definir se uma determinada medida executiva atípica é capaz de compelir o 

devedor ao adimplemento da dívida, sem que com isso lhe seja gerado ônus incompatível com 

suas condições e, ainda, com o objeto da demanda. 

Fredie Didier Jr., citando os ensinamentos de Humberto Ávila, assim define a 

aplicação prática do princípio: 

 

Segundo Humberto Ávila, o postulado da proporcionalidade se manifesta nas 
“situações em que há uma relação de causalidade entre dois elementos empiricamente 
discerníveis, um meio e um fim, de tal sorte que se possa proceder aos três exames 
fundamentais: o da adequação (o meio promove o fim?), o da necessidade (dentre os 
meios disponíveis e igualmente adequados para promover o fim, não há outro meio 
menos restritivo do(s) direito(s) fundamental(is) afetado(s)?) e o da proporcionalidade 
em sentido estrito (as vantagens trazidas pela promoção do fim correspondem às 
desvantagens provocadas pela adoção do meio?).71 

 

Do exposto aduz-se, portanto, que a técnica de sopesamento de direitos deve ensejar 

análise do subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito, verificando o magistrado, no 

caso concreto, se as vantagens promovidas pela medida executiva eleita superam eventuais 

prejuízos causados ao executado. Neste sentido, como salienta Ferreira, “também no juízo de 

proporcionalidade, deve-se atentar que a maior importância do bem jurídico protegido (tutela 

                                                           
71 DIDER JR., Fredie; et al. Diretrizes para a concretização das cláusulas gerais executivas dos arts. 139, IV, 297 
e 356, § 1º, CPC. In: Revista de Processo, vol. 267/2017, pp. 227-272, mai./2017. 
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do crédito alimentar, destinado à saúde e educação, por exemplo) poderá justificar maior 

gravidade da medida executiva empregada”72. 

Assim, em uma primeira análise, parece-nos elementar que o depósito em juízo de 

documentos pessoais, o bloqueio de cartões de crédito e o impedimento de participação em 

concurso ou licitação públicas afiguram-se mecanismos não aptos a compelir o executado de 

boa-fé – ou, nas palavras de Marcelo Abelha Rodrigues, o executado “decente” – a pagar 

quantia que não pode naquele momento, sendo incapazes de justificar eventuais constrições a 

serem sofridas pelo mesmo. 

 Isso não quer dizer, contudo, que tal entendimento seja absoluto. Do princípio da 

proporcionalidade, como será visto, é possível extrairmos outros parâmetros de aplicação da 

cláusula geral de efetivação que indiquem, frente à situação demonstrada nos autos, a 

necessidade de se determinar medidas que, não implicando prejuízo desarrazoado ao devedor, 

possam promover uma maior chance de êxito na obtenção do crédito exequendo, incluindo-se 

nessas hipóteses os exemplos acima delineados. 

Construção teórica clara do que se pretende demonstrar é descrita pelo advogado 

Sérgio Bermudes, em debate com o também advogado José Roberto de Albuquerque Sampaio 

e com os Desembargadores do TJRJ Luiz Roberto Ayoub e Márcia Cunha Silva Araújo de 

Carvalho. Não obstante entendam os juristas que a apreensão de documentos pessoais do 

devedor violaria o seu direito fundamental à liberdade de locomoção, propõe o primeiro a 

hipótese do executado que, não tendo seu passaporte depositado em juízo, faz uso deste para 

levar ao exterior joias que poderiam ser objeto de penhora, ocultando assim patrimônio apto a 

satisfazer a dívida. 

Neste caso, ponderam os juristas que a situação narrada seria de abuso do direito pela 

parte executada, devendo eventual medida coercitiva ser determinada conforme as 

especificidades que se extraia do caso concreto. Assim, segundo Bermudes, deve o magistrado 

exercer a jurisdição consoante a plasticidade do direito, não sendo possível afirmar que “toda 

vez que o juiz cassa o passaporte, ele exorbita dos seus poderes” – posicionamento cujo teor 

apresentaria certa dose de radicalismo. 

Hipótese análoga é apresentada, ainda, por Rodrigues: 

 

                                                           
72 FERREIRA, Gabriela Macedo. Idem. Não paginado. 
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Por outro lado, é preciso deixar claro que isso não quer dizer que a apreensão de 
passaporte, proibição de ir ao estádio, apreensão da carteira de motorista, etc., não 
possam ser, em algum caso concreto, uma medida processual coercitiva para assegurar 
o cumprimento de uma ordem judicial nos termos do artigo139, IV. Isso é outra 
estória. Já dissemos que não é o nome da medida que define a sua função, se coercitiva 
ou punitiva. 

Enquanto vou proferindo esta palestra fico aqui imaginando uma hipótese de um 
devedor/executado que vive de comprar e vender bens no exterior, numa espécie de 
“sacoleiro internacional”, e, não declara nada e oculta tudo o que vende. Nesta 
hipótese, noticiada e explicada esta situação pelo exequente, e sendo infrutífero os 
meios executivos típicos de sub-rogação, vejo como perfeitamente cabível, e com 
natureza coercitiva, a medida imposta de apreensão do seu passaporte que implicará 
em uma pressão psicológica para se obter um comportamento de cumprir a obrigação 
que lhe foi imposta pela ordem judicial. A casuística é riquíssima e certamente todos 
estes exemplos poderão ter realmente um papel coercitivo.73 

 

3.2. Subsidiariedade das medidas executivas atípicas 

 

Uma outra baliza limitadora a ser observada para a adequada instrumentalização da 

cláusula geral de efetivação é aquela trazida pelo já mencionado Enunciado n.º 12 do Fórum 

Permanente de Processualistas Civis, segundo o qual as medidas executivas atípicas “serão 

aplicadas de forma subsidiária às medidas tipificadas”, dele sendo possível extrair-se, portanto, 

a característica da subsidiariedade dos meios atípicos de execução.  

No mesmo sentido, aliás, disciplina Didier que “a execução para pagamento de quantia 

deve observar, primeiramente, a tipicidade dos meios executivos, sendo permitido, 

subsidiariamente, o uso de meios atípicos de execução, com base no art. 139, IV, CPC”. 

Conclui-se, portanto, que a utilização de diligências coercitivas que não aquelas previstas no 

diploma processual deve ser realizada com viés excepcional, “apenas caso o itinerário típico se 

mostre frustrado”. 

Dessa forma, o que se observa é o dever do magistrado de esgotar as medidas 

executivas diretas e indiretas previstas na legislação vigente para que, não se vislumbrando 

outras alternativas, se proceda à análise do caso concreto em consonância com os limites até 

aqui apontados, verificando-se assim se a situação fática comporta a adoção de medidas 

inovadoras e capazes de promover uma melhor chance de adimplemento pelo executado. 

                                                           
73 RODRIGUES, Marcelo Abelha. O que fazer quando o executado é um cafajeste? Apreensão de passaporte? Da 
carteira de motorista? In: Coleção Grandes Temas do Novo CPC – Vol. 11 – Medidas Executivas Atípicas. 
Salvador: Ed. Juspodivm, 2018. P. 75-92. 
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Com efeito, não nos parece razoável e, tampouco, proporcional, que se possa cogitar 

o uso da técnica de sopesamento de direitos antes mesmo de concluir-se frustradas as tentativas 

de obtenção do crédito pelas vias executivas típicas, sendo certo que, ultrapassadas estas, e não 

havendo manifestação do executado nos autos no sentido de sua insolvência, fortes seriam os 

indícios de que este busca esquivar-se de sua obrigação, com vistas à suspensão e posterior 

extinção do processo. 

Esse posicionamento, contudo, encontra críticas por parte da doutrina, segundo a qual 

a necessidade de esgotamento das medidas executivas trazidas pelo código, frente a um cenário 

de aproveitamento do executado quanto à demora no processamento pelo órgão jurisdicional, 

acarretaria ônus desarrazoado para a parte exequente. Nos termos de Ferreira: 

 

Há, em sentido diverso, o posicionamento de Luiz Guilherme Marinoni, segundo o 
qual, na lógica do sistema processual, não há vantagem no pagamento imediato da 
condenação. Tendo o condenado ciência de que a satisfação do crédito declarado na 
sentença demorará para ser efetivada, preferível esperar que o lesado suporte o tempo 
e o custo da execução por expropriação. Além disso, lembra que o simples fato de o 
infrator poder trabalhar com dinheiro durante o tempo de demora pode lhe trazer 
benefício, com igual prejuízo ao lesado. Com base nessa premissa, defende a 
desnecessidade de esgotamento dos meios executivos típicos para aplicação de multa 
na execução de pagamento de quantia.74 

 

Finalmente, registra-se também posicionamento ponderado entre as correntes acima 

descritas, conforme defendido por Marcos Youji Minami, pelo qual “as medidas de efetivação 

devem ser vistas como exceção, mas podem ser aplicadas tanto na hipótese de o itinerário típico 

ser ineficiente, quanto no caso de o devedor se valer de ardis para não realizar a prestação 

devida”75. 

Frente às razões acima expostas, Leonardo Greco leciona que “não se pode falar, 

portanto, especialmente na execução pecuniária, de modo irrestrito, em atipicidade dos meios 

executórios, mas em relativa atipicidade subsidiária e excepcional desses meios”76, não se 

considerando possível a sua aplicação quando outras medidas executivas, sejam elas típicas ou 

menos gravosas, se revelarem aptas à satisfação da dívida exequenda. 

                                                           
74 FERREIRA, Gabriela Macedo. Op. cit. 
75 MINAMI, Marcos Youji. Uma justificativa às medidas executivas atípicas – da vedação ao non factibile. In: 
Coleção Grandes Temas do Novo CPC – Vol. 11 – Medidas Executivas Atípicas. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018. 
P. 60-74. 
76 GRECO, Leonardo. Coações indiretas na execução pecuniária. In: Coleção Grandes Temas do Novo CPC – 
Vol. 11 – Medidas Executivas Atípicas. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018. P. 431. 
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3.3. Análise quanto à conduta do executado no caso concreto 

 

Seguindo a linha de pensamento segundo a qual a prestação jurisdicional – nesta 

incluída a tutela executiva – configura um direito fundamental do exequente, bem como o é o 

direito de propriedade decorrente do crédito a ser satisfeito, verifica-se serem estes aptos a 

servir de objeto da técnica de sopesamento de direitos pelo magistrado (observância ao 

subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito), sendo um outro parâmetro de aplicação 

da cláusula geral de efetivação a verificação, no caso concreto, da existência de indícios que o 

executado atua com má-fé, camuflando seu patrimônio para que não venha a sofrer 

expropriações, não obstante possua quantia suficiente para saldar o crédito exequendo. 

Ilustrativamente, Gabriela Macedo Ferreira narra a hipótese do executado que, não 

tendo patrimônio algum registrado em seu nome, transita em automóvel de luxo e realiza 

diversas viagens internacionais, sendo tais fatos de conhecimento público. Superadas as 

medidas executivas típicas – respeitado, portanto, o limite da subsidiariedade –, seria justo que 

o processo de execução fosse suspenso ou, ainda, extinto, sem a satisfação do credor, com vistas 

a resguardar direitos individuais da parte inadimplente? 

O exemplo aqui demonstrado aponta a existência de uma de duas figuras tratadas por 

Marcelo Abelha Rodrigues ao cuidar do poder geral de efetivação, quais sejam o devedor e o 

executado cafajestes, conforme ocultem seu patrimônio antes ou depois de deflagrado o 

procedimento executivo. Em suas palavras: 

 

Eis aí a diferença entre o devedor cafajeste e o executado cafajeste. O primeiro 
aliena/oculta/blinda o que possui antes mesmo de ser executado ou réu em um 
processo em que a dívida lhe seja cobrada, e o segundo aliena/oculta/blinda depois de 
ser réu ou executado. O primeiro é cafajeste profissional o segundo é amador. Sim, 
porque no primeiro caso o credor/exequente só poderá valer-se da infindável ação 
pauliana para reconhecer a ineficácia dos atos jurídicos já cometidos e que são 
pretéritos ao processo, e, no segundo caso haverá a fraude à execução que, em tese, 
sempre em tese, é um caminho que pode ter fim pelo reconhecimento da ineficácia do 
ato de alienação/blindagem/ocultação.77 

 

O executado cafajeste, portanto, é aquele que tem como objetivo obter a suspensão do 

processo, ante a falta de bens expropriáveis, na forma do art. 921, III, do CPC/15, para após 

                                                           
77 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Op. cit. 
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cinco anos de paralisação vê-lo extinto pela ação da prescrição intercorrente, nos moldes do art. 

924, V, do mesmo diploma, permitindo-se assim que recupere todo o patrimônio outrora 

camuflado. 

Thiago Rodovalho, ao tratar do assunto, atribui a esse tipo de executado a 

nomenclatura “devedor ostentação”, sendo este aquele que “deve, não nega – até porque não 

pode (há coisa julgada contra ele) e também porque não precisa (o sistema no mais das vezes 

ineficiente o protege) –, mas não paga, o que não o impede de levar uma vida de luxo, 

incompatível com a sua situação de suposta falta de bens”78. 

Cumpre ressaltar, ainda, a diferenciação que Rodrigues delineia entre o executado 

“decente” e o já citado executado “cafajeste” – ou, nas palavras de Rodovalho, “ostentação”. 

Enquanto o primeiro reconhece a sua dívida e faz tudo o que se põe a se alcance para promover 

a sua quitação, este último passa por miserável no processo de execução ao mesmo tempo em 

que, socialmente, ostenta condição luxuosa. É dizer: 

 

[...] executado decente, ou seja, [...] se constrange por ser devedor inadimplente, que 
não dorme direito porque sabe que deve a alguém, que se arrepende do que fez, que 
se oferece para pagar a dívida de mil jeitos e maneiras de acordo com suas 
possibilidades, que não tem vergonha de mostrar seu patrimônio e demonstrar por A 
mais B que aquela situação não poderia ser evitada, enfim que demonstra uma postura 
de alguém que realmente reconhece que não conseguiu gerir adequadamente seu 
patrimônio e que o débito sobre sua cabeça é um martírio penoso de suportar. Enfim, 
que mesmo sendo inadimplente gostaria de pagar o que deve. 

[...] não podemos aceitar executados cafajestes que se comportam como um ladrão 
que esconde seu patrimônio propositadamente para desta forma impedir que o 
processo atua coativamente para expropriar seu patrimônio e assim saldar os seus 
débitos para com o exequente. 

[...] imaginem o quão se sentem aviltados o Estado-juiz do processo ou o exequente 
que assistem de camarote os absurdos atos do executado que, embora inadimplente 
no processo e quase favorecido pela contagem do prazo prescricional decorrente da 
suspensão do processo, ostentar uma vida real, fora do processo, de viagens para o 
exterior, de festas, colunas sociais e jantares em bons restaurantes, guiando carros de 
luxo e demonstrando nas redes sociais que o seu cotidiano é oposto à sua realidade 
processual. No processo é um pobre coitado, e na vida real apresenta uma condição 
oposta. 79 

 

                                                           
78 RODOVALHO, Thiago. O necessário diálogo entre a doutrina e a jurisprudência na concretização da 
atipicidade dos meios executivos. Disponível em: <https://www.jota.info/o-necessario-dialogo-entre-doutrina-e-
jurisprudencia-na-concretizacao-da-atipicidade-dos-meios-executivos>. Acesso em 13 de junho de 2018. 
79 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Op. cit. 
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Frente ao exposto, conclui-se que a prova nos autos de que o executado possui 

patrimônio apto a saldar a dívida exequenda80, não obstante busque demonstrar o oposto, é 

indício apto a fundamentar a decisão do magistrado quando da verificação da proporcionalidade 

em sentido estrito, sendo elemento a favorecer a aplicação da cláusula geral de efetivação 

mediante a técnica de sopesamento dos direitos fundamentais.  

Como já visto em outros exemplos narrados neste trabalho, trata-se de forte argumento 

doutrinário para a justificação de algumas das medidas indiretas atípicas consideradas mais 

graves, não sendo razoável, e nem proporcional, admitir-se a manutenção de uma vida luxuosa 

para o executado enquanto o exequente, muitas vezes necessitando da quantia a ser paga, 

encontra-se impedido de acessar o seu crédito pelos diversos mecanismos de fraude contra ele 

empregados. 

 

3.4. Observância ao princípio do contraditório  

 

O princípio do contraditório, corolário do princípio do devido processo legal, encontra 

expresso respaldo constitucional no art. 5º, LV, da Lei Maior, pelo qual “aos litigantes, em 

processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e 

ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. No Código de Processo Civil de 2015, 

o instituto ganha especial destaque nos artigos 7º, segundo o qual compete ao juiz zelar pelo 

efetivo contraditório, e 9º, cuja literalidade dispõe que “não se proferirá decisão contra uma das 

partes sem que ela seja previamente ouvida”. 

Conforme conceitua Canuto Mendes de Almeida, trata-se da “ciência bilateral dos atos 

e termos processuais e possibilidade de contrariá-los”, sendo a garantia processual pela qual 

confere-se às partes a possibilidade de efetiva participação na convicção do magistrado. Para 

tanto, o princípio do contraditório pode ser compreendido a partir do binômio informação e 

possibilidade de reação, devendo as partes terem ciência de todos os atos processuais e, da 

mesma forma, sendo-lhes permitido contraditar todos aqueles argumentos já trazidos aos autos. 

                                                           
80 No mesmo sentido, Leonardo Greco: “Na execução pecuniária, parece-me evidente a impossibilidade material 
ou jurídica que impede o emprego de coações indiretas, se o devedor não tem bens que possam responder pela 
dívida. É diferente, se existem indícios de ocultação de bens, em que temporariamente tais condições podem ser 
impostas, na expectativa de que induzam o devedor a revelar a sua existência e localização, devendo, entretanto, 
ser revogadas, se se revelarem totalmente ineficazes.” (GRECO, Leonardo. Coações indiretas na execução 
pecuniária. In: Coleção Grandes Temas do Novo CPC – Vol. 11 – Medidas Executivas Atípicas. Salvador: Ed. 
Juspodivm, 2018. P. 431. 
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Evidentemente, o contraditório não se restringe ao processo de conhecimento, sendo 

indispensável a sua observância também quando da prestação da tutela executiva. Não à toa, 

aliás, a legislação processual prevê mecanismos de defesa do executado, quais sejam a 

impugnação ao cumprimento de sentença, quando tratar-se de título executivo judicial, os 

embargos à execução, quando tratar-se de título executivo extrajudicial, e a exceção de pré-

executividade, quando a ação executiva carecer de condições de procedibilidade. 

No que tange a aplicação do poder geral de efetivação, o respeito ao contraditório 

ganha especial relevância para fazer com que o magistrado, antes de determinar as medidas 

executivas atípicas que repute necessárias, intime a parte que por elas será prejudicada para 

prévia manifestação – ainda que a aplicação do art. 139, IV, do CPC/15, ao caso concreto ocorra 

por uma atuação ex officio do juízo. Não por outra razão, aliás, estabelece Didier que “na 

escolha da medida executiva atípica deve-se observar o contraditório, ainda que diferido”. 

Com efeito, a oportunidade de manifestação do executado, na forma do art. 9º do 

diploma processual, é ferramenta apta a evitar que medidas constritivas como o depósito da 

carteira de motorista em juízo venham a afetar, exemplificativamente, um motorista de táxi, 

cujo único meio de subsistência advenha da direção de veículos automotores. Não obstante 

recaia sobre o executado, nesta hipótese, o ônus de comprovar o alegado, verifica-se que 

eventual decisão proferida em sentido análogo ao do caso narrado violaria os primados da 

proporcionalidade e da razoabilidade, conforme já demonstrado. 

Outrossim, é possível que a intimação da parte executada para prévia manifestação nos 

autos surta efeito prático, de modo que, antes mesmo de proferida a decisão que determinasse 

medidas executivas atípicas, viesse ao processo a notícia de adimplemento da obrigação, 

configurando-se uma “última oportunidade” para que o executado, sobretudo aquele 

considerado “profissional” ou “cafajeste”, satisfaça o crédito pretendido pelo exequente sem 

que, para tanto, sofra atos de coerção. 

 

3.5. Aplicação do poder geral de efetivação nas obrigações de prestar alimentos 

 

Uma outra situação importante a ser analisada diz respeito à hipótese do devedor de 

alimentos que, não obstante já tenha tido decretada a sua prisão civil, ainda assim se recusa a 

pagar a quantia devida ao menor alimentante. Como se sabe, a referida medida executiva 

indireta encontra respaldo constitucional no art. 5º, LXVII, da CRFB/88, bem como no art. 528 
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do CPC/15, sendo certo que o parágrafo quinto deste último dispõe que “o cumprimento da 

pena não exime o executado das prestações vencidas e vincendas”. 

Assim, ainda que o dispositivo trate a medida como “pena”, resta claro que a prisão 

civil do devedor de alimentos constitui mero meio executivo de coerção, não se verificando 

para o caso qualquer ofensa ao princípio da patrimonialidade da execução e, tampouco, o 

adimplemento da dívida pelo cumprimento de tal decisão judicial. 

Nesse sentido, entende-se que o texto constitucional buscou proteger o melhor 

interesse do alimentando, com vistas a garantir a sua dignidade, ainda que para isso seja 

necessária a restrição do direito de locomoção do devedor de alimentos. Isso porque, consoante 

demonstrado no capítulo 1 deste trabalho, nenhum direito fundamental resguarda caráter 

absoluto, sendo de primordial importância, na forma da jurisprudência do STF, uma 

coexistência harmoniosa das liberdades. 

Destaca-se, ainda, lição do jurista alemão Konrad Hesse, segundo o qual a restrição de 

um direito fundamental somente seria possível quando a medida se revelasse essencial ao 

alcance do resultado prático de um direito, respeitados os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Segundo o autor: 

 

A limitação de direitos fundamentais deve, por conseguinte, ser adequada para 
produzir a proteção do bem jurídico, por cujo motivo ela é efetuada. Ela deve ser 
necessária para isso, o que não é o caso, quando um meio mais ameno bastaria. Ela 
deve, finalmente, ser proporcional em sentido restrito, isto é, guardar relação 
adequada com o peso e o significado do direito fundamental. (HESSE, 1998, p. 256). 

 

Dessa forma, não se pode chegar a outra conclusão senão a de que o legislador 

constituinte entendeu ser tamanha a importância da execução de alimentos que esta permitiria, 

até mesmo, a mitigação do direito fundamental à liberdade de locomoção do executado para 

que houvesse uma maior probabilidade de sucesso na prestação da tutela devida ao alimentante. 

Considerando que o artigo 528, § 3º, do CPC/15, disciplina que “se o executado não 

pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o 

pronunciamento judicial na forma do § 1º, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) 

meses”, bem como que o enunciado n.º 309 da súmula do STJ estabelece que “o débito 

alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações 

anteriores ao ajuizamento da execução e as que vencerem no curso do processo”, não havendo 

previsão de renovação de tal modo executivo, conclui-se que findos os meios executivos típicos 
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não restaria alternativa ao aplicador do direito senão a adoção da cláusula geral de efetivação, 

admitidas, até mesmo, medidas consideradas violadoras do direito de ir e vir.  

Ora, se é possível restringir-se a liberdade de locomoção do devedor de alimentos por 

meio da prisão civil, verifica-se ser também permitida pelo ordenamento jurídico pátrio 

eventual apreensão de passaporte ou suspensão de CNH desse tipo de devedor, desde que tais 

medidas se revelem úteis à prestação das parcelas alimentícias em atraso. 

Decisão análoga à da hipótese apresentada foi tomada pela juíza Vânia Jorge da Silva, 

da 6ª Vara de Família e Sucessões de Goiânia, conforme notícia veiculada pelo Tribunal de 

Justiça do Estado de Goiás. No caso, o executado, alimentante de uma menina de apenas onze 

anos, mesmo intimado para pagar a quantia fixada pelo juízo, deixou de apresentar justificativa 

ou comprovante do feito, sendo que, uma vez preso, continuou se negando a pagar o débito em 

questão. Realizadas pesquisas nos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD, ainda, 

verificou-se que o devedor era microempresário e havia transferido os bens de sua propriedade, 

restando zeradas as suas contas bancárias. 

Por essa razão, a magistrada julgou parcialmente procedente os pedidos formulados 

pela advogada da exequente, consubstanciados no bloqueio dos cartões de crédito do executado 

e na suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação, tendo sido deferida esta última medida 

coercitiva e, também, sendo emitida precatória para a inclusão do devedor nos cadastros 

restritivos de crédito. 

 

3.6. Sanções premiais: uma outra visão sobre a cláusula geral de efetivação 

 

Não obstante o debate que vem sendo travado entre a doutrina e os órgãos 

jurisdicionais acerca da constitucionalidade de algumas medidas fundamentadas pelo art. 139, 

IV, do CPC de 2015, bem como das limitações a que se submeteria tal dispositivo, observa-se 

ser de fundamental relevância entender-se, logo de início, toda a extensão de alcance que possui 

o poder geral de efetivação, sobretudo no que tange as execuções por quantia, extraindo-se do 

instituto outras finalidades que justifiquem a sua inserção no corpo do novo diploma processual 

civil. 

Para isso destaca-se, desde já, a fala de Fredie Didier Jr. – um dos idealizadores do 

projeto do novo CPC – em evento promovido pela Escola da Magistratura do TRF da 4ª 
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Região81, abordando a temática da cláusula geral de efetivação ainda no ano de 2015, sob a 

vigência do Código de Processo Civil de 1973. Tratou o palestrante, portanto, das possibilidades 

de aplicação do artigo 461, § 5º, da legislação vigente à época, ainda que as discussões trazidas 

sejam de todo importantes também para a execução por quantia. 

Conforme ensina Didier, a referida norma processual foi revolucionária, consagrando 

a generalização da tutela específica nas obrigações de fazer e não fazer e, ainda, prevendo para 

estas a existência de medidas executivas atípicas, a serem adotadas de ofício, pelo juiz, ou a 

requerimento do exequente, desde que adequadas e razoáveis à concretização do direito 

pretendido. 

Fica claro na fala do doutrinador, contudo, que o poder geral de efetivação era visto 

no meio jurídico, ainda quando da aplicação do CPC de 1973, de maneira muito restritiva, de 

modo que a maior parte dos juristas enxergavam – e, talvez, ainda enxerguem – a adoção de 

medidas executivas indiretas tão somente pela imposição do medo. Não à toa, os julgados que 

ganharam notoriedade na jurisprudência pátria foram relacionados, especialmente, à apreensão 

de passaportes e à suspensão da CNH, o que demonstra o temor que se pode infligir sobre o 

executado caso este opte por desrespeitar uma decisão judicial. 

Tal forma de aplicação do instituto, no entanto, não revela a totalidade de sua potencial 

eficácia, haja vista que, como ilustra Didier, as medidas executivas indiretas podem buscar o 

adimplemento da obrigação desejada também a partir do prêmio. Isso porque o poder geral de 

efetivação, na forma prevista pelo código, abrange também medidas cuja “consequência 

consiste em uma vantagem, um prêmio, ou seja, em algo que leve a uma situação favorável 

àqueles que optar por se coadunar à decisão judicial”82. 

A título exemplificativo, destaca-se a hipótese de o juiz isentar o pagamento das custas 

processuais no caso de cumprimento integral da obrigação, de imediato, o que caracterizaria 

uma promessa de recompensa judicial harmoniosa com o art. 139, IV, do CPC de 2015 – 

disposição esta encontrada no código vigente em relação ao cumprimento de mandado de 

pagamento expedido no curso de ação monitória, na forma do art. 701, § 1º. 

                                                           
81 DIDIER JR., Fredie. O poder geral de efetivação da tutela específica (palestra). Escola de Magistratura do TRF 
da 4ª Região. Curitiba/PR, 17 e 18 de outubro de 2013. 
82 DIDER JR., Fredie; et al. Diretrizes para a concretização das cláusulas gerais executivas dos arts. 139, IV, 297 
e 356, § 1º, CPC. In: Revista de Processo, vol. 267/2017, pp. 227-272, mai./2017. 
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Como é sabido, o Código de Processo Civil de 2015 consagrou, em seu artigo 6º, o 

princípio da cooperação, segundo o qual o processo resultaria da atividade cooperativa 

triangular – exercida, portanto, entre juiz e partes – para o atingimento da finalidade a que se 

dispõe. Dessa forma, caberia ao magistrado atuar de maneira ativa na relação processual, 

buscando a concretização de uma tutela célere, efetiva e adequada, sendo o oferecimento de 

incentivo processual claro exemplo da atuação cooperativa do magistrado no procedimento 

executivo. Nas palavras de Cláudio Tessari: 

 

Outra característica importante que pode ser identificada em nosso novo 
ordenamento processual é a cooperação que diz respeito a todos os sujeitos do 
processo, sendo que “em relação ao Estado-juiz, a cooperação exige que o 
magistrado exerça posição de agente-colaborador da relação processual, isto é, de 
participante ativo do contraditório e do procedimento, e não de mero fiscal passivo 
de regras, mero espectador. 

[...] a espécie/modelo de processo cooperativo impõe ao juiz uma conduta clara, 
transparente, colaborativa, preventiva, sendo que ao exigir maior eficiência da 
prestação jurisdicional, o cooperativismo, sem dúvida, impõe o reconhecimento da 
possibilidade de adaptação de procedimentos processuais no âmbito do CPC/15 
(LGL\2015\1656), sempre que o procedimento abstrato – predisposto pelo 
legislador – se revelar inapto a tutelar, com indispensável efetividade ou eficiência, 
o direito material.83 

 

Resta claro, portanto, que ao incluir no ordenamento jurídico brasileiro a previsão de 

um poder geral de efetivação, relativo inclusive às execuções por quantia, o legislador não 

buscou, em momento algum, que o referido instituto se tornasse premissa para o arbitramento 

de medidas violadoras dos direitos fundamentais, principal argumento daqueles que contestam 

a sua constitucionalidade. Ao contrário, tal cláusula processual possibilitou até mesmo a adoção 

de meios executivos que pudessem beneficiar o executado, com vistas a garantir uma maior 

efetividade da tutela executiva. 

A temática foi melhor abordada por Didier, em conjunto com Cunha, Braga e Oliveira, 

no já mencionado artigo jurídico “Diretrizes para a concretização das cláusulas gerais 

executivas dos arts. 139, IV, 297 e 536, § 1º, CPC”, no qual os autores elencam, como uma das 

diretrizes que intitulam a dissertação, o fato de que “os arts. 139, IV, 297 e 536, § 1º, CPC 

(LGL\2015\1656), autorizam a fixação de medidas atípicas de coerção indireta, inclusive as 

sanções premiais”. 

                                                           
83 TESSARI, Cláudio. Os poderes do juiz de adaptação de procedimentos processuais no âmbito do CPC/15 como 
uma forma de preservar os direitos fundamentais das partes. In: Revista de Processo, vol. 278/2018, pp. 55-70, 
Abril/2018. 
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Dessa forma, convencionaram os juristas chamar essas medidas de incentivo de 

sanções premiais, ou sanções positivas, sendo um outro exemplo fornecido pelos autores a 

redução, pela metade, dos honorários advocatícios fixados inicialmente pelo juízo, em caso de 

pagamento integral do débito pecuniário na execução por quantia certa fundada em título 

extrajudicial, não obstante seja a disposição tipificada no art. 827, § 1º, do CPC/15. 

Edilton Meirelles, no entanto, faz importante ressalva quanto à imposição de vantagens 

processuais à parte executada pautada no sacrifício de direitos inerentes ao exequente ou a 

terceiro, entre as quais se incluiriam os já citados exemplos de perda de custas pela Fazenda 

Pública e redução de remuneração do advogado, caso não fossem estes previstos em lei84. 

Assim, para o autor, uma medida de caráter positivo possivelmente aplicada pelos juízes seria 

a dilatação de prazos processuais, caso o devedor renuncie a qualquer medida de impugnação 

ou de resistência à decisão judicial, não vindo o Poder Judiciário a prestar “caridade com o 

chapéu alheio”: 

 

Sem expresso respaldo em lei, todavia, ao juiz não cabe fazer “caridade com o chapéu 
alheio”. Ou seja, a princípio, ao magistrado é vedado conceder isenções tributárias 
sem previsão legal, suprimir remuneração de outrem sem autorização legal (caso dos 
honorários advocatícios), ou mesmo impor ao credor uma desvantagem processual 
não prevista em lei ou em contrato. 

Poder-se-ia chegar a conclusão oposta se se entendesse que o disposto no inc. IV do 
art. 139 do CPC teria concedido ao juiz um poder geral de imposição de medidas 
indutivas, podendo, assim, estabelecer sacrifícios às situações jurídicas de outrem. 
Contudo, com essa posição não concordamos, pois não nos parece que o legislador 
quis conceder um “cheque em branco”, de natureza verdadeiramente legislativa, ao 
juiz em relação às medidas indutivas. As medidas indutivas, assim, impostas pelo juiz 
somente podem ser aquelas que o ordenamento jurídico, de forma implícita, autoriza 
que seja adotada ou que expressamente faculta ao juiz a escolha dentre várias opções 
previamente estabelecidas.85 

 

Isso não quer dizer, contudo, que as medidas executivas atípicas indiretas não possam 

causar constrangimento à parte executada, afinal, consoante salienta Alexandre Freitas Câmara, 

“chama-se meio de coerção ao mecanismo empregado pelo Estado-juiz para constranger 

                                                           
84 Não obstante, ressaltam Mazzei e Rosado que “não há impedimento a que o juiz, para fins de cumprimento da 
decisão que ordena o pagamento, como medida indutiva, inste o devedor a participar ativamente do procedimento 
para adimplemento da dívida.” (MAZZEI, Rodrigo Reis; ROSADO, Marcelo da Rocha. A cláusula geral de 
efetivação e as medidas indutivas no CPC/15. In: Coleção Grandes Temas do Novo CPC – Vol. 11 – Medidas 
Executivas Atípicas. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018. P. 515. 
85 MEIRELES, Edilton. Medidas sub-rogatórias, coercitivas, mandamentais e indutivas no código de processo 
civil de 2015. In: Revista de Processo, vol. 247, 2015, p. 231-246. 
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psicologicamente o executado, a fim de que este pratique os atos necessários à realização do 

crédito exequendo”86.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
86 CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 2ª edição. São Paulo: Atlas, 2016. P. 320. 
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Considerações finais 

 

O presente estudo teve por objetivo demonstrar impactos e reflexões iniciais acerca da 

norma positivada pelo art. 139, IV, do CPC/15, a qual revelaria um poder geral de efetivação 

do magistrado na condução da tutela executiva. Decorridos pouco mais de dois anos desde a 

vigência do diploma, e já tendo a matéria enfrentado suas primeiras decisões judiciais, a análise 

quanto à extensão do instituto revela-se de especial importância, sobretudo considerando que 

algumas das medidas adotadas, em sede de cumprimento de obrigações por quantia, foram 

apontadas como violadoras de direitos fundamentais, o que enseja exame mais detido quanto à 

constitucionalidade das mesmas. 

Destarte, foram apresentadas características gerais sobre a cláusula geral de efetivação, 

traçando-se a evolução das medidas executivas atípicas no âmbito do processo civil brasileiro 

e a relevância do tema para a realidade jurídica, vindo o dispositivo a suprir antigo clamor 

social. Outrossim, delineou-se concepções acerca dos direitos fundamentais sob a perspectiva 

contemporânea, destacando-se que estes não só possuem a função de estabelecer valores a 

serem observados pelos Poderes Públicos, mas também de definir e salvaguardar direitos 

individuais, preservando-se assim a dignidade da pessoa humana. 

Em seguida, tomando por base as medidas propostas pela doutrina para a aplicação do 

instituto – algumas, inclusive, acolhidas por órgãos jurisdicionais –, buscou-se demonstrar 

como renomados processualistas vêm se posicionando em relação à validade de atos como a 

suspensão da CNH de executados, a retenção de seus passaporte, o bloqueio de seus cartões de 

crédito e, inclusive, o impedimento de participação em licitações e concursos públicos, 

encontrando-se posição pela qual tais diligências atingiriam a liberdade de locomoção dos 

devedores e, em sentido contrário, corrente que sustenta a constitucionalidade das medidas, pela 

técnica da ponderação, em respeito aos direitos fundamentais de propriedade e de prestação 

jurisdicional, dos quais seriam titulares os exequentes. 

Foram apresentados, ainda, julgados proferidos por juízos de primeiro grau que 

determinaram meios coercitivos como os acima elencados, verificando-se não haver consenso 

em nossos Tribunais de Justiça, já em sede recursal, quanto à proporcionalidade das constrições 

frente à busca pela satisfação do crédito exequendo. Ainda assim, elucidou-se que o Superior 

Tribunal de Justiça, em habeas corpus, vem se posicionando pela possibilidade de aplicação de 

tais medidas atípicas, desde que respeitados alguns critérios, e destacando-se, especificamente 
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no que toca a suspensão da carteira de motorista, a inexistência de violação à liberdade de 

locomoção do devedor. 

Finalmente, tendo em vista tratar-se de instituto recentemente adotado pela legislação 

processual, determinou-se critérios para uma correta utilização do poder geral de efetivação, 

independentemente dos meios executivos a serem fixados pelo órgão jurisdicional, de modo 

que, ainda que sejam estes inaptos à violação de direitos fundamentais, deverá o magistrado 

observar os princípios da proporcionalidade, do contraditório e da subsidiariedade, além de 

analisar a postura que assume o executado no caso concreto. Tais limites encontrariam exceção 

tão somente na hipótese de prestação alimentícia ou se a diligência a ser aplicada 

consubstanciasse uma vantagem à parte devedora, quando estar-se-ia diante de uma sanção 

premial. 

Dessa forma, o estudo possibilitou constatar que, não obstante o processo executivo 

receba a alcunha de “calcanhar de Aquiles” da prestação jurisdicional, diversos vêm sendo os 

esforços da doutrina e da jurisprudência pátrias para a obtenção de melhores resultados na 

satisfação de créditos exequendos, em consonância com o princípio da efetividade, sendo um 

desses mecanismos o emprego do art. 139, IV, do novo CPC. Ainda assim, diante de um cenário 

sociopolítico no qual pouco se valoriza a manutenção de direitos individuais, percebe-se ser 

grande a preocupação da classe jurídica quanto às possíveis mitigações dessas garantias, 

especialmente se confrontadas com valores meramente patrimoniais. 

Por todo o exposto, conclui-se que a extensão da cláusula geral de efetivação 

positivada pelo diploma de 2015 é matéria ainda controversa, sendo a constitucionalidade de 

alguns dos atos por ela fundamentados tema a ser discutido de forma mais ampla por nossos 

Tribunais superiores, inclusive em sede de ADI. Certo é, contudo, que o dispositivo aqui 

analisado constitui importante ferramenta na busca por uma tutela executiva justa, a qual não 

admite ilegalidades e abusos por qualquer das partes. 
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