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RESUMO 

 

Execução é o meio pelo qual o Poder Judiciário efetiva suas determinações, entregando, ao 

postulante, o bem da vida almejado. Ocorre que no Brasil não raramente a atividade satisfativa 

não é exitosa, de sorte que o jurisdicionado, embora com direito reconhecido, permanece sem 

sua concretização. Desde o sincretismo processual há um grande esforço para se criar um 

sistema mais efetivo. Com isso, aumenta-se, cada vez mais, o poder-dever de satisfação 

atribuído aos juízes, o que gera perplexidade na doutrina, mormente quando se trata de clausulas 

gerais, abertas à interpretação do julgador. O presente trabalho possui como objetivo analisar a 

atividade executiva no Ordenamento Jurídico brasileiro, bem como refletir sobre a 

possibilidade de utilização de meios atípicos de coerção, a partir de sua crise de ineficiência. 

Analisa-se sua legitimidade, balizamento e limites que se lhe impõe.  

 

 

Palavras-Chave: Direito processual civil. Execução. Atividade satisfativa. Efetivação da tutela 

jurisdicional. Cláusulas gerais executivas. Poder geral de efetivação. Jurisatisfação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Execution is the means by which the Judiciary Branch accomplish its determinations, 

delivering, to the postulant, the desired good life. It turns out that in Brazil the satisfactory 

activity is not successful, although the court with the recognized rights remais without its 

implementation. Since procedural syncretism there has been a great effort to create a more 

effective system. With this, the power-duty of satisfaction attributed to the judges is increased 

which creates perplexity in the doctrine, specially when it comes to general clauses, open to the 

interpretation of the judge. The present work aims to analyze an executive activity in the 

Brazilian Legal System, as well as to reflect on the possibility of using atypical means of 

coercion, starting from its crisis of inefficiency. Its legitimacy, guidelines and limits imposed 

by it are analyzed.  

 

 

Keywords: civil procedural law. Execution. Satisfying activity. Effectiveness of jurisdictional 

protection. General executive clauses. General effectuation power. Jurisatisfaction. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A atividade executiva é meio pelo qual se busca efetivar as disposições de direito 

material. Tendo em vista que o processo é um instrumento para a satisfação do direito 

substancial, ao demandar perante o Poder Judiciário, os interessados visam a obter uma solução 

efetiva dos direitos lesados ou ameaçados de lesão e, por conseguinte, a satisfação plena do 

direito deduzido. 

Dessa forma, a ciência processual deve se preocupar não só com apreciações e 

definições do direito postulado, mas também proporcionar a concretização do resultado útil do 

processo, para que suas decisões se tornem efetivas, minorando as casuísticas dos casos 

concretos. 

Diante disso, uma análise da celeridade, tempestividade e efetividade da tutela 

jurisdicional (art. 6º do CPC) engloba perquirir a efetividade da atividade satisfativa, por ser 

essencial para um acesso à justiça efetivo.  

A partir dessas premissas, propõe-se desenvolver um trabalho para análise da atividade 

executiva com a verificação da eficiência – ou da ineficiência – das formas tipificadas no 

ordenamento jurídico brasileiro. Busca-se aprofundar o estudo com o exame das possibilidades 

inerentes à utilização das medidas executivas atípicas, sua legitimidade, suas diretrizes e seus 

limites, quando a adstrição do magistrado aos meios já tipificados restar infrutífera.  

A pesquisa está focada na análise da atividade satisfativa do direito processual civil 

brasileiro. Especificamente, busca-se verificar se a utilização dos meios atípicos de coerção 

pode, quando necessários, proporcionar uma maior efetividade da tutela jurisdicional e a 

satisfação do direito material de forma célere, efetiva e tempestiva. 

No estudo da atividade executiva verificam-se diversas medidas com o intuito de 

concretizar o direito material. Todavia, questiona-se se as previsões contidas no Código 

Processual Civil são adequadas, suficientes e eficientes. Com a pesquisa, pretende-se 

problematizar e refletir a respeito das possibilidades existentes e viáveis em caso de 

inadequação, insuficiência e/ou ineficiência das medidas tipificadas na norma. Além disso, ao 

aprofundar o tema, constata-se séria e fundada controvérsia sobre a legitimidade e limites para 

a atividade criativa do magistrado. A jurisprudência não é pacífica, havendo variações e 

decisões discricionárias; na doutrina, também há diversos entendimentos. Daí porque há a 

necessidade de uma reflexão crítica e aprofundada de acordo com os ditames da dogmática, 

ciência processual e da hermenêutica. 
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Em última análise, os meios executivos atípicos envolvem a garantia de um processo 

justo e seu equacionamento com os ditames de um Estado Democrático de Direito para minorar 

a crise de ineficiência decorrente das execuções frustradas. 

O presente trabalho foi desenvolvido primordialmente por meio do método de pesquisa 

bibliográfica qualitativa. O critério para seleção das fontes foi a identificação e utilização de 

autores de referência sobre o tema. Para aprofundamento, basear-se-á na legislação em vigor, 

na jurisprudência e na doutrina especializada a fim de perquirir os contornos da temática, 

sobretudo, uma visão analítica e crítica. 

A pesquisa estrutura-se em três capítulos. No primeiro, expõe conceitos, definições e 

abordagens doutrinárias sobre os principais tópicos acerca da atividade satisfativa, baseados em 

diversos autores de referência no tema.  

O segundo capítulo visa a identificação de entendimentos doutrinários controversos e 

turbulentos sobre o tema, apontando lições especificamente voltadas ao tema.  

No terceiro capítulo, busca-se analisar alguns casos concretos de aplicação prática das 

medidas executivas atípicas nos casos concretos perante os tribunais. O tema já foi tratado em 

grande parte dos tribunais brasileiros. Assim como na doutrina, na jurisprudência o tema 

também guarda polêmica. O assunto não é pacífico e percorre turbulências. Há diversos casos 

marcantes que ganharam espaço nas notícias sob as mais variadas críticas e são eles que se 

pretende analisar especificamente.  

Por fim, a conclusão finda os questionamentos apresentados neste presente trabalho 

no sentido de intentar responder (i) se os meios atípicos fossem mais utilizados haveria maior 

satisfação e menos execuções frustradas; (ii) se seria possível estabelecer alguma relação entre 

os meios executivos atípicos com as execuções frustradas em razão de condutas fraudulentas e, 

se positiva a resposta, se eles poderiam repercutir nas demandas executivas com a redução das 

execuções frustradas; (iii) se os meios executivos atípicos teriam a aptidão de impedir ou 

dificultar expedientes de ocultação patrimonial realizada pelo devedor na atividade executiva; 

(iv) se as medidas atípicas poderiam ser utilizadas como um instrumento hábil a combater a 

crise de ineficiência da atividade executiva; (v) por serem atípicos, quais os limites de tais 

mecanismos e qual a sua legitimidade; e (vi) se a satisfação do direito material em si legitimaria 

a atuação do Poder Judiciário à margem da legislação em vigor.  
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2. ATIVIDADE EXECUTIVA JURISDICIONAL 

 

2.1.  ASPECTOS INTRODUTÓRIOS 

 

A Revolução Francesa, ocorrida no século XVIII, possibilita identificar o surgimento 

de três princípios essenciais para a estruturação dos direitos fundamentais, de modo que o 

primeiro deles – liberdade –, resultou na consagração de direitos civis e políticos clássicos, 

denominados por Paulo Bonavides1 como direitos de primeira dimensão. Tais direitos, 

conforme preleciona Gilmar Mendes,2 são oponíveis, sobretudo, ao Estado, criando obrigações 

de não fazer, de não intervir sobre aspectos da vida pessoal de cada indivíduo.  

Com base nisso, o liberalismo tende a mitigar a atuação do poder estatal, que deve ser 

adstrita às formas previamente previstas na Constituição e nas Leis, porquanto tais fontes 

normativas emanam no povo, a partir de seu latente poder constituinte, que se revela por meio 

dos representantes eLeitos.  

Entretanto, considerando a dinâmica social e jurídica, mostra-se impossível a 

possibilidade de o legislador prever cada especificidade concreta que pode ocorrer na 

sociedade. Dessa forma, seria impossível, também, criar um ordenamento jurídico capaz de 

suprir cada nuance específica das ocorrências fáticas3.  

Assim, a ideia de Montesquieu4, de que o juiz deve ser a boca que pronuncia as Leis, 

sendo um ser, basicamente, inanimado, um mero aplicador do texto no caso concreto, que 

outrora tinha sua plausibilidade, cede diante das circunstâncias imprevisíveis que podem 

ocorrer na dinâmica social.   

A ideia de adstrição do magistrado às letras da Lei surge para mitigar a possibilidade 

de arbítrio. Contudo, em uma ordem jurídica constitucional, a Constituição é um relevante 

contrapeso à atuação discricionária das autoridades estatais.  

É sempre relevante frisar que o juiz, assim como nenhuma autoridade pública, não 

pode possuir uma atuação arbitrária e desregrada, sem compromisso com o ordenamento 

jurídico e constitucional. Surge, com isso, o dever doutrinário e jurisprudencial de criar critérios 

balizadores acerca da atuação subjetiva e criacional do magistrado. 

 
1 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 15. ed. , 2004, p. 563. 
2 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional, São Paulo: 

Saraiva, 7. ed., 2012. p. 205. 
3 MARINONI, Luiz Guiilherme. Precedentes obrigatórios, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 87. 
4 MONTESQUIEU, Barão de (Charles-Louis de Secondat). Do espírito das leis. São Paulo: Abril Cultural, 1973, 

passim. 
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Superado isso, o Estado quando provocado, tem o dever de interferir na esfera 

individual, substituir a vontade dos jurisdicionados e pôr fim a lide surgida,5 porquanto é o 

provedor jurisdicional, e a autotutela, em regra, é inadmitida.6  

Contudo, além da declaração do direito, é necessário que haja a efetivação do que foi 

reconhecido judicialmente. O judiciário precisa ir além de dizer o direito, necessita concretizar 

suas decisões, entregar ao jurisdicionado o bem da vida almejado.  

O dever de concretização das decisões é considerado como “juris-satisfação” e é 

compreendido com grande importância pela doutrina, como será examinado adiante.  

Acerca do dever de realização, confira-se lição de Fredie Didier Jr.:7 

 

O direito a uma prestação precisa ser concretizado no mundo físico; a sua 

efetivação/satisfação é a realização da prestação devida. Quando o sujeito passivo não 

cumpre a prestação, fala-se em inadimplemento ou lesão. Como a autotutela, em regra, 

é proibida, o titular desse direito, embora tenha a pretensão, não tem como, por si, agir 

para efetivar o seu direito. Tem, assim, de recorrer ao Poder Judiciário, buscando essa 

efetivação, que, como visto, ocorrerá com a concretização da prestação devida. Busca, 

portanto, a tutela jurisdicional executiva. 

 

A partir do dever de efetivação das decisões do Poder Judiciário, é importante analisar 

se os meios coercitivos atribuídos pela legislação processual são suficientes para se garantir a 

satisfação.  

No âmbito dessa reflexão, há uma tendência de ampliação ao poder de efetivação do 

magistrado, que pode se valer de medidas executivas que não estejam exaustivamente previstas 

no Diploma Processual por meio das chamadas cláusulas gerais executivas. Grandes debates 

doutrinários e jurisprudenciais ganham espaço ao se examinar os meios atípicos de execução, 

bem como seus limites, critérios e parâmetros.  

Todos os conceitos serão criteriosamente abordados ao longo deste trabalho. 

Esta pesquisa se dedica à análise dessas discussões, além de desenvolver reflexões e 

críticas acerca do tema.  

 

2.2.  O PROCESSO CIVIL CONSTITUCIONAL  

 

 
5 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil, Salvador: JusPodivm, 10. ed., 2018. 

p. 60. 
6 A depender da circunstância fática em que se insere, a autotutela pode ensejar a caracterização exercício arbitrário 

das próprias razões, crime previsto no art. 345 do Código Penal. 
7 DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. 

Curso De Direito Processual Civil, vol. 5, Salvador: Jusdivm, 8. ed., 2017, p. 44. 
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 Na sistemática jurídica contemporânea, é notória a preocupação do legislador 

com a tutela constitucional das normas infraconstitucionais. É perceptível o reforço de uma 

obviedade: as Leis e todo ordenamento jurídico subordinam-se e relacionam-se com a 

Constituição. Não por acaso, dispõe o art. 1º do CPC/15:  

 

Art. 1º. O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os 

valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República 

Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código. 

 

O dispositivo frisa o caráter normativo presente na Constituição Federal de 1988, que 

vai além de conteúdos compromissórios e organizacionais. A CFRB/88 possui normas 

imperativas que exigem sua obediência por todo o ordenamento jurídico, prevendo direitos e 

obrigações. Bem como sua observância e supremacia ao momento de aplicação e interpretação 

das Leis.  

Acerca da força normativa que possui a atual Constituição, expõe Eduardo Cambi:8  

 

Afirmar que as normas constitucionais têm força normativa é reconhecer que a 

Constituição não é apenas uma carta de intenções políticas, mas que está dotada de 

caráter jurídico imperativo. Se a Constituição vale como uma Lei, as regras e os 

princípios constitucionais devem obter normatividade, regulando jurídica e 

efetivamente as condutas e dando segurança a expectativas de comportamentos.  

 

Ainda sobre o dever de interpretação e aplicação das normas conforme a Constituição, 

é importante colacionar a lição de Fredie Didier Jr.:9  

 

O artigo enuncia a norma elementar de um sistema constitucional: as normas jurídicas 

derivam da Constituição e devem estar em conformidade com ela. Essa norma decorre 

do sistema de controle de constitucionalidade estabelecido pela Constituição Federal.  

Embora se trate de uma obviedade, é pedagógico e oportuno o alerta de que as normas 

de direito processual civil não podem ser compreendidas sem o confronto com texto 

constitucional.  

 

A Constituição, em sentido material, é composta por normas que impõe limites à 

atuação estatal ante o indivíduo, prescrevendo seus direitos fundamentais.10 Assim sendo, 

 
8 CAMBI, Eduardo. Neocostitucionalismo e neoprocessualismo. Salvador: Revista do Programa de Pós-Graduação 

em Direito da Universidade Federal da Bahia. Homenagem ao Professor Luiz de Pinho Pedreira. 2008. p. 98. 
9 DIDIER JR., Fredie. Curso De Direito Processual Civil, vol. 1, Salvador: Juspodivm, 21. ed., 2019, p. 47. 
10 Conceito de Gilmar Mendes e Paulo Gustavo Branco, segundo os quais: “compõem a Constituição também, sob 

esse ponto de vista, as normas que limitam a ação dos órgãos estatais, em benefício da preservação da esfera de 

autodeterminação dos indivíduos e grupos que se encontram sob a regência desse Estatuto Político. Essas normas 

garantem às pessoas uma posição fundamental ante o poder público (direitos fundamentais)”. MENDES, Gilmar 

Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional, São Paulo: Saraiva, 7. ed., 2012. p. 84. 
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naturalmente se extraem algumas consequências para o momento de criação, interpretação e 

aplicação da norma infraconstitucional. 

Acerca dessas consequências, confira-se a lição de Dider Jr.:11 

 

Encaradas as normas constitucionais processuais como garantidoras de verdadeiros 

direitos fundamentais processuais, e tendo em vista a dimensão objetiva já 

mencionada, tiram-se as seguintes consequências: a) o magistrado deve compreender 

esses direitos como se compreendem os direitos fundamentais, ou seja, de modo a dar-

lhes o máximo de eficácia; b) o magistrado afastará, aplicada a máxima da 

proporcionalidade, qualquer regra que se coloque como obstáculo 

irrazoável/desproporcional à efetivação de um direito fundamental; c) o magistrado 

deve levar em consideração, na realização de um direito fundamental, eventuais 

restrições a estes impostas pelo respeito a outros direitos fundamentais.  

 

Como será analisado adiante, a processualística contemporânea tende a flexibilizar e 

desburocratizar as regras processuais, a fim de que se adequem ao caso concreto em exame. Por 

essa razão, alguns juristas afirmam que, ao adotar dispositivos com conceitos abertos e 

indeterminados, o CPC/15 daria espaço ao arbítrio e à discricionariedade do julgador.  

Contudo, é forço reconhecer que tais dispositivos, ainda que com certa abstração 

conceitual, devem, por óbvio, ser interpretados e aplicados conforme a Constituição.  

Acerca disso, confira-se importante ressalte de Eduardo Cambi:12 

 

A instrumentalidade do processo, relativizando o binômio substance-procedure, 

permite a construção de técnicas processuais efetivas, rápidas e adequadas à 

realização do direito processual. Este viés metodológico do neoprocessualismo, 

contudo, precisa ser compatibilizado com o respeito aos direitos e garantias 

fundamentais do demandado, no processo civil, e do acusado, no processo penal, que 

estão na essência do garantismo.  

 

Portanto, um espaço interpretativo não significa a possibilidade de interpretação à 

margem da ordem Constitucional.  

 

2.3. JURISDIÇÃO X JURISATISFAÇÃO  

 

 
11 DIDIER JR., Fredie. Curso De Direito Processual Civil, vol. 1, Salvador: Juspodivm, 21. Ed, 2019, p. 55.  
12 CAMBI, op. cit., p. 125.  
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A inafastabilidade da jurisdição com um acesso à ordem jurídica justa13 é uma garantia 

fundamental expressamente prevista na Constituição Federal.14 Por meio dessa previsão, é 

assegurada a apreciação, pelo Poder Judiciário, à lesão ou ameaça a direito dos jurisdicionados. 

Ao deduzir objetivamente uma situação jurídica perante o Judiciário, um terceiro 

imparcial substituirá a vontade das partes, declarando-se o direito em questão. A jurisdição 

consiste nesta sub-rogação de vontades conflitantes a fim de proteger e declarar direitos. 

Confira-se nos termos propostos por Fredie Didier Jr.:15  

 

A jurisdição é a função atribuída a terceiro imparcial (a) de realizar o Direito de modo 

imperativo (b) e criativo (reconstrutivo) (c), reconhecendo / efetivando / protegendo 

situações jurídicas (d) concretamente deduzidas (e), em decisão insuscetível de 

controle externo (f) e com aptidão para tornar-se indiscutível (g).  

 

Não obstante o papel fundamental da jurisdição, a processualística civil explicita a 

atribuição jurisdicional para além de conhecer e declarar o direito.  A norma contida no art. 4º 

do CPC/1516 permite inferir que, além de apreciar e dizer o direito, ao magistrado é atribuída a 

função de efetivar o que decidiu, a fim de satisfazer o postulante, entregando-lhe o bem da vida 

pLeiteado.  

Com isso, a função institucional do Poder Judiciário abrange, também, a efetivação do 

que se foi declarado aos interessados, de modo que proporcione aos jurisdicionados o 

reconhecimento e a concretização do direito em questão. A relevância da atividade satisfativa 

pode ser notada, inclusive, na exposição de motivos do projeto do CPC/15:17 

 

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. 

Essencial que se faça menção a efetiva satisfação, pois, a partir da dita terceira fase 

metodológica do direito processual civil, o processo passou a ser visto como 

instrumento, que deve ser idôneo para o reconhecimento e a adequada concretização 

de direitos. 

 

Não fosse dada a devida importância à atividade satisfativa, o papel do Poder 

Judiciário se limitaria a examinar os litígios e declarar o direito ali aplicável. Entretanto, 

 
13 WATANABE, Kazuo. Acesso à Justiça e Sociedade Moderna, in Participação e Processo, Rio de Janeiro: 

Revista dos Tribunais, 1988, p. 128. 
14 CRFB/88, art. 5º, inc. XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; 
15 DIDIER JR., op. cit., p. 153. 
16 CPC, Art. 4º - As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade 

satisfativa. 
17 Coordenação de Edições Técnicas. Código de processo civil e normas correlatas. Brasília: Senado Federal, 7. 

ed., 2015. p. 24. 
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pautado na sistemática processual contemporânea, o magistrado tem o dever de impor e 

concretizar o direito por ele declarado.  

O enfoque atribuído a atividade satisfativa é conceituado, pela doutrina, como “juris-

satisfação”. Assim, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves:18 

 

Entendida como poder, a jurisdição representa o poder estatal de interferir na esfera 

jurídica dos jurisdicionados, aplicando o direito objetivo ao caso concreto e 

resolvendo a crise jurídica que os envolve. Há tempos se compreende que o poder 

jurisdicional não se limita a dizer o direito (juris-dicção), mas também de impor o 

direito (juris-satisfação). Realmente de nada adiantaria a jurisdição dizer o direito, 

mas não reunir condições para fazer valer esse direito concretamente. Note-se que a 

jurisdição como poder é algo que depende essencialmente de um Estado organizado 

e forte o suficiente para interferir concretamente na esfera jurídica de seus cidadãos.  

 

Consoante ao esclarecido, não haveria sentido um ordenamento jurídico que não 

atribuísse o necessário enfoque à atividade satisfativa, porquanto se faz necessário o judiciário 

ir além das declarações, ir ao encontro da efetivação de direitos.  

 

2.4. CLÁUSULA GERAL EXECUTIVA E O PODER GERAL DE EFETIVAÇÃO 

 

O Código de Processo Civil de 2015 contém dispositivos com conceitos 

indeterminados e cláusulas gerais, o que alcança as previsões acerca da atividade executiva.  

Tais dispositivos normativos são exploráveis à luz da subjetividade do intérprete que 

se utiliza do mandamento legal. As cláusulas gerais estabelecem comandos normativos dotados 

de indeterminação tanto nas diretrizes estabelecidas (pressuposto) como na respectiva 

consequência (efeito jurídico). Já os conceitos indeterminados envolvem termos imprecisos, o 

que gera vagueza dos seus respectivos significados, estando definida as consequências (efeitos) 

para o seu descumprimento. 

Nessa linha, preleciona Didier Jr.:19   

 

Cláusula geral é uma espécie de texto normativo, cujo antecedente (hipótese fática) é 

composto por termos vagos e o consequente (efeito jurídico) é indeterminado. Há, 

portanto, uma indeterminação legislativa em ambos os extremos da estrutura lógica 

normativa.  

 

 

 
18 NEVES, op. cit., p. 60. 
19 DIDIER JR., op. cit., p. 51. 
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Dessa forma, depreende-se que as referidas cláusulas gerais atribuem uma certa 

flexibilidade na atividade judicante, de sorte que ao magistrado é conferida a possibilidade de 

“inovar” no ordenamento jurídico. Contudo, é forçoso reconhecer que a inovação se realiza 

dentro dos limites conferidos pela norma, porquanto há a criação de uma norma jurídica 

individual, a partir da norma jurídica geral.  

Acerca da criação de norma individual, convém trazer à baila a tradicional lição de 

Hans Kelsen:20  

 

A norma jurídica geral é sempre uma simples moldura dentro da qual há de ser 

produzida a norma jurídica individual. Mas esta moldura pode ser mais larga ou mais 

estreita. Ela é o mais larga possível quando a norma jurídica geral positiva apenas 

contém a atribuição de poder ou competência para a produção da norma jurídica 

individual, sem preestabelecer o seu conteúdo. 

 

Nesta linha, é mister compreender que não seria possível um ordenamento jurídico 

pautado unicamente em conceitos estrita e taxativamente tipificados na Lei, porquanto seria 

impossível o legislador prever cada nuance subjetiva que ocorreria na situação fática.  

Entretanto, a predominância de conceitos abstratos geraria a insegurança relacional. O 

meio termo entre os conceitos abertos e restritos é o ideal para o equilíbrio da complexidade 

social existente. 

Neste sentido, esclarece Fredie Didier Jr.:21 

 

A técnica das "cláusulas gerais" contrapõe-se à técnica casuística. Não há sistema 

jurídico exclusivamente estruturado em cláusulas gerais (que causariam uma sensação 

perene de insegurança a todos) ou em regras casuísticas (que tornariam o sistema 

sobre maneira rígido e fechado, nada adequado à complexidade da vida 

contemporânea).  

Uma das principais características dos sistemas jurídicos contemporâneos é 

exatamente a harmonização de enunciados normativos de ambas as espécies. É 

indiscutível que a existência de cláusulas gerais reforça o poder criativo da atividade 

jurisdicional. O órgão julgador é chamado a interferir mais ativamente na construção 

do ordenamento jurídico, a partir da solução de problemas concretos que lhe são 

submetidos. 

 

 

 
20 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito, tradução João Baptista Machado, São Paulo: Martins Fontes, 6. ed., 

1998, p. 171. 
21 DIDIER JR., op. cit., p. 51.  
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Entre os dispositivos elencados como cláusula geral no CPC/15, os mais marcantes 

são os seguintes: 

 

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, 

incumbindo-lhe: 

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-

rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas 

ações que tenham por objeto prestação pecuniária; 
Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para 

efetivação da tutela provisória. 

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de 

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

tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar 

as medidas necessárias à satisfação do exequente. 

§ 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, 

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

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

necessário, requisitar o auxílio de força policial. 

 

A presença de cláusulas gerais em dispositivos que norteiam a atividade executiva 

remete a um poder geral de efetivação. Nesse sentido, confira-se o Enunciado nº 48 da Escola 

Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM):  

 

Enunciado 48, ENFAM: 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. 

 

A partir da premissa metodológica do sincretismo processual,22 verifica-se um grande 

esforço para se criar um sistema mais efetivo. Com base nisso, a dogmática passou a estabelecer 

normas voltadas para esse fim e o tema ganhou destaque em discussões doutrinárias e 

jurisprudenciais relevantes. 

Com isso, o poder-dever de efetivação da tutela jurisdicional, que é atribuído ao juiz, 

vem sendo significativamente ampliado cada vez mais. Tendo em vista que a tutela jurisdicional 

deve ser adequada, efetiva e tempestiva, é natural que seja dada especial importância à atividade 

satisfativa. Com essa finalidade, o ordenamento jurídico permite que o julgador adeque o direito 

objetivo à situação executiva concreta.  

 
22 Nos casos em que se manifesta o princípio do sincretismo entre cognição e execução, as duas atividades 

realizam-se na mesma relação jurídica-processual. A partir desta premissa, as mais diversas formas de relação 

entre cognição e execução podem ser concebidas, e de fato têm sido elaboradas pelo legislador com o fito de se 

obter uma tutela jurisdicional mais efetiva (MEDINA, José Miguel Garcia. Execução civil - Teoria geral e 

princípios fundamentais, in Coleção estudos de direito do processo, São Paulo: Revista dos Tribunais, vol. 48. 2. 

ed., 2004. p. 296-297). 
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Esta possibilidade de adequação possui natureza jurídica de cláusula geral executiva e 

é denominada de meios atípicos da execução, porquanto se discute a possibilidade de o juiz se 

valer de medidas executivas que não estejam necessariamente previstas em Lei.  

A sistemática processualista tende a alargar o poder jurisdicional no que se refere à 

atividade satisfativa, surgindo-se o chamado poder geral de efetivação, consoante expõe Fredie 

Didier Jr.:23 

 

Há atualmente uma tendência de ampliação dos poderes executivos do magistrado, 

criando-se uma espécie de poder geral de efetivação que permite ao julgador valer-se 

dos meios executivos que considerar mais adequado para o caso concreto, sejam de 

coerção direta, sejam de coerção indireta.  

 

 Em síntese, é dever do julgador se ater não somente à apreciação do direito, mas 

também à concretização do que foi determinado, devendo, além de apreciar, satisfazer o direito 

postulado.  

Evidencia-se, então, uma declarada preocupação com a inefetividade da tutela 

jurisdicional no âmbito da processualística e com os meios previamente atribuídos aos 

magistrados para concretizar o direito deduzido.  

Nesse sentido, expõe Gabriela Macedo Ferreira:24 

 

O processo não tem sido apto a produzir os efeitos que dele são esperados na vida das 

pessoas envolvidas. De nada adianta ganhar e não levar, inútil um judiciário sem 

autoridade, que declara, mas não torna real e efetivo o direito da parte, o direito 

fundamental à tutela jurisdicional. 

 

O poder-dever de efetivação é inerente à função de provedor jurisdicional que possui 

o Estado. Sem a concretização do direito, não haveria acesso à justiça, mas, tão somente, acesso 

ao judiciário. De sorte que a eventual procedência obtida no processo pode não resultar o 

impacto prático satisfativo ao postulante, uma vez que seu direito pode não ser concretizado.  

Acerca disso, esclarece Alexandre Freitas Câmara:25 

 
23 DIDIER JR.; CUNHA; BRAGA; OLIVEIRA, op. cit., p. 100. 
24 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, in DIDIER JR., Fredie; TALAMINI, Eduardo; 

MINAM, Marcos Y., Grandes temas do novo CPC – Atipicidade dos meios executivos. Salvador: JusPodivm, 

2020. p. 393-394.  
25CÂMARA, Alexandre Freitas. A eficácia da execução e a eficiência dos meios executivos: em defesa dos meios 

executivos atípicos e da penhora de bens impenhoráveis, in ALVIM, Arruda; ALVIM, Eduardo Arruda; 

BRUSCHI, Gilberto Gomes; CHECHI, Mara Larsen; COUTO, Mônica Bonetti. Execução civil e temas afins do 

CPC/1973 ao Novo CPC: estudos em homenagem ao professor Araken de Assis, São Paulo: Revista dos Tribunais, 

1. ed., 2014. p. 17. 
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Assim como o poder geral de cautela é inerente à função jurisdicional, também o 

poder de efetivar as decisões é inerente a tal função estatal. O poder de executar é 

inerente ao próprio conceito de jurisdição, podendo o juiz, para tanto se valer de meios 

executivos típicos e atípicos, seja porque o legislador não pode prever todos os meios 

necessários a execução dos julgados, seja porque os meios típicos podem se revelar 

inadequadas ou insuficientes.  

 

Com base nisso, contata-se a preocupação doutrinária com a crise de ineficiência que 

assola o judiciário atual. Atribuir ao juiz o dever de efetivar suas decisões sem, contudo, 

conferir-lhe meios para isso, seria, no mínimo, paradoxal.  

 

2.5.  OS MEIOS EXECUTIVOS  

 

A função jurisdicional executiva visa a satisfazer uma obrigação existente entre as 

partes envolvidas. Para isso, o Poder Judiciário precisa se valer de instrumentos e medidas 

hábeis para garantir a concretização da satisfação perseguida.  

Como regra, pretende-se, com a função executiva, a obtenção de coisa certa ou 

determinada (obrigação de dar), uma atividade ou uma abstenção do executado (obrigação de 

fazer ou não fazer).  

A fim de efetivar a pretensão, o Estado-juiz pode compelir o executado a realizar o 

que se busca ou, ainda, pode realizar diretamente a conduta necessária para determinado fim.   

Neste sentido, expõe Fredie Didier Jr.:26 

 

A execução pode ser espontânea, quando o devedor cumpre voluntariamente a 

prestação, ou forçada, quando o cumprimento da prestação é obtido por meio da 

prática de atos executivos pelo Estado. 

 

A depender da forma pela qual se valerá o Magistrado para a efetivação do direito 

pretendido, a atividade executiva será classificada como direta ou indireta, consoante se 

analisará a seguir.  

 

2.5.1.  Execução Indireta 

 

 
26 DIDIER JR.; CUNHA; BRAGA; OLIVEIRA, op. cit., p. 45.  
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Por execução indireta entende-se a utilização de meios coercitivos destinados a 

persuadir o executado a realizar o que lhe é imposto. Confira-se a conceituação atribuída por 

Alexandre Freitas Câmara:27 

 

[Execução indireta] consiste no emprego de mecanismos destinados a compelir o 

próprio devedor a praticar os atos necessários à satisfação do direito do exequente. É 

o que se tem, por exemplo, no caso de prisão civil do devedor inescusável de alimentos 

ou na fixação de multa pelo atraso no cumprimento de obrigação (astreintes). 

 

Tal forma de execução, segundo Luiz Guilherme Marinoni,28 “é dita indireta porque 

não conduz diretamente à tutela do direito, limitando-se a incidir sobre a vontade do réu para 

que a tutela do direito seja prestada”. 

No âmbito da execução indireta, a atividade jurisdicional visa convencer, por meio de 

pressões psicológicas, o executado a cumprir o seu dever no processo. Nesse sentido, preleciona 

Daniel Amorim Assumpção Neves:29 

 

Na execução indireta, o Estado-juiz não substitui a vontade do executado; pelo 

contrário, atua de forma a convencê-lo a cumprir sua obrigação, com o que será 

satisfeito o direito do exequente. O juiz atuará de forma a pressionar psicologicamente 

o executado para que ele modifique sua vontade originária de ver frustrada a satisfação 

do direito do exequente. Sempre que a pressão psicológica funciona, é o próprio 

executado o responsável pela satisfação do direito; a satisfação será voluntária, 

decorrente da vontade da parte, mas obviamente não será espontânea, considerando-

se que só ocorreu porque foi exercida pelo Estado-juiz uma pressão psicológica sobre 

o devedor 

 

Neste diapasão, o Juiz aplica medidas que entende cabíveis30 para que o executado se 

submeta ao que lhe foi determinado. O próprio Código de Processo Civil de 2015 estabelece 

alguns mecanismos que devem ser utilizados com este fim, tais como a aplicação de 

 
27 CÂMARA, op. cit., 2016. p. 87.  
28 Luiz Guilherme Marinoni. As novas sentenças e os novos poderes do juiz para a prestação da tutela jurisdicional 

efetiva. Curitiba: Revista de Direito Processual Civil, vol. 8, nº 29, 2003, pp. 548-564. 
29 NEVES, op. cit., p. 1.037 
30 Consoante preleciona Didier Jr., o princípio da adequação, visualizado sob a perspectiva jurisdicional, permite 

ao juiz, no caso concreto, adaptar o procedimento às peculiaridades da causa que lhe é submetida (DIDIER JR, op. 

cit., p. 114).  
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astreintes,31 a possibilidade de apresentar a decisão para protesto,32 a inclusão do executado no 

cadastro de inadimplentes,33 entre outros.  

Além disso, os meios indiretos de coerção podem surtir seus efeitos por meio da 

pressão psicológica, ou, ainda, por incentivos que de caráter vantajosos ao executado. Dessa 

forma, torna-se possível que o devedor eventualmente perceba que seu prejuízo possa ser 

menor, se colaborar com a execução. 

 Na mesma linha, defende Fredie Didier Jr.:34 

 

O estímulo ao cumprimento da prestação pode dar-se pelo temor (p. ex. multa 

coercitiva, prisão civil do devedor de alimentos, divulgação de notícia em jornal 

revelando o descumprimento) ou pelo incentivo (p. ex. a chamada “sanção premial” 

ou sanção positiva, de que é exemplo a isenção do pagamento de custas em caso de 

cumprimento do mandado monitório – art. 701 §1º do CPC; a redução, pela metade, 

dos honorários advocatícios  fixados inicialmente pelo juízo, em caso de pagamento 

integral do debito pecuniário na execução por quantia certa fundada em título 

extrajudicial).  

 

Os meios indiretos de coerção são, por muitas vezes, suficientes para garantir a 

efetividade da prestação jurisdicional. Especialmente quando o executado, constrangido a 

realizar o que lhe fora imposto, coopera com o processo.  

Contudo, não raramente, mesmo com sucessivas imposições coercitivas e 

mandamentais, o executado simplesmente não cumpre a determinação judicial. Embora 

persuasivas, as medidas indiretas podem não ser suficientes para garantir a concretização da 

satisfação perseguida.  

Por ser insuficiente a atuação na esfera psicológica do devedor, faz-se necessário que 

o órgão jurisdicional se utilize de meios executivos mais contundentes em que é prescindível a 

vontade do devedor.  

 

2.5.2.  Execução Direta 

 

 
31 CPC, art. 523, §1º: do Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa 

de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. 

CPC, art. 814. Na execução de obrigação de fazer ou de não fazer fundada em título extrajudicial, ao despachar a 

inicial, o juiz fixará multa por período de atraso no cumprimento da obrigação e a data a partir da qual será devida 
32 CPC, art. 517. A decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, depois 

de transcorrido o prazo para pagamento voluntário previsto no art. 523. 
33 CPC, Art. 782, § 3º A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em 

cadastros de inadimplentes. 
34 DIDIER JR; CUNHA; BRAGA; OLIVEIRA, op. cit., p. 106. 
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Os meios executivos diretos, também denominados sub-rogatórios, suprimem a 

participação do executado, de sorte que sua vontade passa a ser dispensável para a concretização 

da ordem judicial, que será efetivada independentemente de sua colaboração. Neste 

entendimento, esclarece Alexandre Freitas Câmara:35 

 

Meios executivos de sub-rogação são aqueles pelos quais o Estado-juiz pratica 

atividade que substitui a do devedor, tornando-a dispensável, e produz o resultado 

prático que se teria se o próprio devedor tivesse cumprido seu dever jurídico. É o que 

se tem, por exemplo, no caso de o devedor de uma obrigação de entregar coisa móvel 

não a cumprir e o Estado-juiz promover a busca e apreensão do bem, entregando-o ao 

credor.  

 

Nessa mesma linha leciona Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart,36 para 

os quais “a execução direta se dá através de meios executivos que permitem a realização do 

direito independentemente da vontade do réu”. 

A adoção de meios sub-rogatórios na atividade satisfativa jurisdicional é essencial para 

garantir o cumprimento da execução, especialmente nos casos em que o executado opta por não 

cooperar com o processo movido contra si.  

É imperioso reconhecer que, na maioria das vezes, os réus dos mais diversos processos 

atuam com caráter protelatório e, até mesmo, criando embaraços para a sua efetivação, gerando 

uma relação desagradável entre as partes. Se assim não o fosse, não haveria necessidade de tais 

condutas serem caracterizadas com ato atentatório à dignidade da justiça, punível com multa, 

sem prejuízo das sanções criminais, cíveis e processuais cabíveis.37 Tampouco seria necessário 

a norma fundamental de cooperação e boa-fé no âmbito processual.  

Nesta linha, expõe o processualista Marcelo Abelha Rodrigues:38 

  

Se o processo fosse um mar de rosas perfumadas certamente que o legislador não teria 

perdido seu tempo em dizer, quase em tom de pátrio poder e com status de “norma 

fundamental”, algo que deveria ser óbvio e ululante, ou seja: “aquele que de qualquer 

forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé” e “todos os 

 
35 CÂMARA, Alexandre Freitas. O princípio da patrimonialidade da execução e os meios executivos atípicos: 

lendo o art. 139, IV, do CPC. Revista diálogos, Vol. 2, nº I, 2016. p. 86. 
36 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo curso de processo civil, 

vol. II. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, Tópico 10.10 (versão eletrônica).  
37 CPC, art. 77, inc. IV - Cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não 

criar embaraços à sua efetivação;  

§ 2º A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, 

sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por 

cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. 
38 RODRIGUES, Marcelo Abelha. O que fazer quando o executado é um “cafajeste”? Apreensão de passaporte? 

Da carteira de motorista? Migalhas, 2016. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/depeso/245946/o-que-

fazer-quando-o-executado-e-um-cafajeste-apreensao-de-passaporte-da-carteira-de-motorista>. Acesso em 19  jun. 

2020. 

https://www.migalhas.com.br/depeso/245946/o-que-fazer-quando-o-executado-e-um-cafajeste-apreensao-de-passaporte-da-carteira-de-motorista
https://www.migalhas.com.br/depeso/245946/o-que-fazer-quando-o-executado-e-um-cafajeste-apreensao-de-passaporte-da-carteira-de-motorista
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sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, 

decisão de mérito justa e efetiva. 

 

 

A partir disso, mostra-se imprescindível a atuação jurisdicional para garantir o 

cumprimento da ordem judicial, independentemente de cooperação por parte do executado. 

Entre as modalidades típicas de execução direta, aquelas que se encontram 

expressamente previstas na legislação processual, pode-se citar o desapossamento,39 a 

transformação,40 a expropriação,41 entre outros insertos na legislação processual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
39 CPC, art. 806, §2º - Do mandado de citação constará ordem para imissão na posse ou busca e apreensão, 

conforme se tratar de bem imóvel ou móvel, cujo cumprimento se dará de imediato, se o executado não satisfizer 

a obrigação no prazo que lhe foi designado. 
40 CPC, art. 817. Se a obrigação puder ser satisfeita por terceiro, é lícito ao juiz autorizar, a requerimento do 

exequente, que aquele a satisfaça à custa do executado. 
41 CPC, art. 825 Art. 825. A expropriação consiste em: I - adjudicação; II - alienação; III - apropriação de frutos e 

rendimentos de empresa ou de estabelecimentos e de outros bens. 
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3. ATIPICIDADE DAS MEDIDAS EXECUTIVAS 

 

3.1.  MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS 

 

A fim de se assegurar a segurança jurídica e a previsibilidade do provimento 

jurisdicional, a atividade executiva possui o máximo de regramentos possíveis especificados 

pela Lei. Cuida-se de meios executivos típicos. Entretanto, cresce na sistemática processual a 

possibilidade de atuação judicial não só com base nas medidas típicas, mas também nos meios 

atípicos de coerção, ainda que não previstos taxativamente em Lei. É o que se denomina como 

atipicidade dos meios executivos.  

Neste sentido, expõe Marcelo Lima Guerra:42 

 

Pode-se dizer, com relação a um conjunto qualquer de providências jurisdicionais, 

que ele consiste em um sistema:  

a) típico, quando as providências que o compõem são tipificadas em Lei;  

b) atípico, quando as providências que o integram são determinadas pelo juiz;  

c) misto, quando é construído por providências típicas (predeterminadas na Lei) e 

atípicas (determinadas pelo juiz, caso a caso) 

  

Com a presente pesquisa pretende-se refletir a respeito das possibilidades existentes e 

viáveis em caso de inadequação, insuficiência e/ou ineficiência das medidas tipificadas na 

legislação processual. Busca-se analisar as controvérsias doutrinária e jurisprudencial que se 

constata acerca da legitimidade e limites para atividade criativa do magistrado. O tema é um 

dos mais polêmicos do CPC/15. Este é o fator principal para o desenvolvimento da presente 

monografia. 

Faz-se imperioso analisar a atividade executiva no ordenamento jurídico brasileiro e 

refletir sobre a sua crise de inefetividade. E, a partir disso, problematizar se as execuções 

frustradas têm alguma relação com a adstrição do magistrado aos meios típicos de coerção 

direita e indireta. Leva-se em conta, ainda, as repetitivas realidades de procedência na fase 

cognitiva e as rotineiras frustrações na fase satisfativa do processo. 

Acerca disso, explicam Lenio Strek e Dierle Nunes43 que “nossa execução sempre foi 

o “calcanhar de Aquiles” do sistema processual, pela praxe do ‘ganhou (no processo de 

conhecimento) mas não levou’ (na fase de cumprimento ou execução)”. 

 
42 GUERRA, Marcelo Lima. Execução indireta. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 29. 
43 STRECK, Lenio Luiz. NUNES, Dierle. “Como interpretar o artigo 139, IV, do CPC? Carta branca para o 

arbítrio?”. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2016-ago-25/senso-incomum-interpretar-art-139-iv-cpc-

carta-branca-arbitrio>. Acesso em 27 jun. 2020. 

https://www.conjur.com.br/2016-ago-25/senso-incomum-interpretar-art-139-iv-cpc-carta-branca-arbitrio
https://www.conjur.com.br/2016-ago-25/senso-incomum-interpretar-art-139-iv-cpc-carta-branca-arbitrio
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De acordo com o levantamento de estatísticas Justiça em Números realizados pelo CNJ 

em 2019,44 a grande maioria dos processos estagnados, congestionando o judiciário é de 

execução. Confira-se:  

 

Verifica-se que a taxa na execução supera a do conhecimento na maioria dos casos. A 

maior taxa na execução de cada segmento está nos tribunais: TJRJ, TJSC e TJPE, 

todos com congestionamento de 92,2% na execução e, respectivamente, 66,1%, 

75,2%, 69,1%, no conhecimento; TRF3 - congestionamento de 94,8% na execução e 

49,5% no conhecimento; e TRT2 - congestionamento de 86% na execução e 30,3% 

no conhecimento. 

 

Com base nessas realidades negativas e visando a solucionar a crise de ineficiência do 

Poder Judiciário brasileiro, a ciência processual fomenta cada vez mais o poder-dever de 

efetivação atribuído ao juiz. 

Para diversos juristas, a adoção de medidas atípicas executivas reflete a solução da 

crise de ineficiência jurisdicional. Sucede que o tema é delicado e necessita de critérios, 

parâmetros e limites para aplicação. Conquanto possa abrir margem para discricionariedades, 

o instituto tende a ser relevante para perfectibilizar a atribuição jurisdicional.  

Dessa forma, faz-se imperiosa a atuação doutrinária e jurisprudencial no sentido de 

balizar a adoção destas medidas, de sorte que possam ser adotadas correta e responsavelmente, 

sempre se observando garantias fundamentais.  

 

3.1.1. Medidas executivas atípicas de execução direta e indireta 

 

A fim de contribuir com a compreensão e a aceitação do tratamento do tema, Marcos 

Youji Minami45 desmitifica duas ideias constantemente presentes quando se trata de medidas 

executivas atípicas. Confira-se:  

 

[o primeiro mito] é a ideia de que o tratamento das situações da vida por tipos fechados 

conduz, necessariamente, a uma segurança jurídica na compreensão e solução dos 

problemas da realidade. 

O segundo mito é a noção de que trabalhar com uma realidade de forma atípica 

significa ausência de parâmetros. 

 

 
44BRASIL. Justiça em Números 2019: ano-base 2018, Conselho Nacional de Justiça. Brasília: CNJ, 2019. 
Disponível em < https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/conteudo/arquivo/2019/08/justica_em_numeros2019 

0919.pdf >. Acesso em 16 ago. 20.  
45 MINAMI, Marcos Youji. Proposta de concretização dogmática das cláusulas gerais executivas do Código de 

Processo Civil brasileiro de 2015, Tese (Doutorado), Salvador: Programa de Pós-Graduação em Direito, 

Universidade Federal da Bahia, 2017, pp. 62-63.  

https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/conteudo/arquivo/2019/08/justica_em_numeros2019%200919.pdf
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/conteudo/arquivo/2019/08/justica_em_numeros2019%200919.pdf
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Acerca do primeiro mito exposto pelo autor, como já analisado em tópico anterior, não 

seria possível um ordenamento jurídico pautado unicamente em conceitos estrita e 

taxativamente tipificados na Lei, porquanto seria impossível o legislador prever cada nuance 

subjetiva que pode ocorrer na situação fática. Dessa forma, tipos estritamente delimitados 

obstaria o acompanhamento da complexidade social, bem como a adequação do direito objetivo 

ao caso concreto.  

Ademais, na medida em que se há um procedimento detalhadamente prescrito, de 

modo que ambas as partes prevejam cada ato, viabiliza-se uma atuação estratégica por parte do 

executado, podendo ludibriar e contornar as regras processuais. 

É o que explica Marcos Youji Minami46: 

 

Quando a legislação determina quais são os meios possíveis, o que poderia ser uma 

vantagem – segurança aos envolvidos – pode tornar-se uma desvantagem na medida 

em que possibilita um agir estratégico pelas partes do processo no sentido de burlar 

as regras estabelecidas e delas se livrar ou as tornar inócuas. 

 

Quanto ao segundo mito (de que medidas atípicas significariam ausência de 

parâmetros), é válido trazer à baila a exposição de Araken de Assis47 sobre a suposta 

discricionariedade que a atipicidade executiva geraria: “Deixou a Lei ao juiz, na execução, 

vários e grandes espaços para o uso de poderes discricionários, ressalvada sua adstrição ao 

pedido imediato da parte, representado pela escolha do meio executório”. 

Não obstante os respeitáveis entendimentos em sentido contrário, é forçoso reconhecer 

que tipos abertos não são uma permissão de atuação discricionária e irrestrita conferida ao 

julgador. A utilização de conceitos indeterminados possibilita, tão somente, uma adequação do 

direito objetivo às especificidades do caso concreto, quando necessário.  

Há ainda ocasiões nas quais as especificações excessivas podem significar uma 

vedação ao acesso à justiça. É o que exemplifica Minami:48  

 

Pode ser citado como exemplo a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios e 

congêneres prevista no art. 833, inc. IV, do CPC/2015. O §2º do referido artigo 

permite sua penhora desde que o executado receba importância superior a 50 

(cinquenta) salários-mínimos mensais, e apenas no que exceder esse valor. Isso 

significa, por exemplo, que um credor de uma quantia de 10 (dez) salários mínimos 

não poderia requerer penhora, nem de forma parcelada, dos vencimentos de quem 

receba justamente os 50 (cinquenta) salários-mínimos. Essa conclusão é totalmente 

 
46 MINAMI, op. cit., p. 63.  
47 ASSIS, Araken de. Manual de Execução, São Paulo: Revista dos Tribunais, 18. ed., 2016, §2º do ato executivo, 

6, 6.1 (versão eletrônica), p. 39. 
48 MINAMI, op. cit., p. 64. 
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descabida. Aqui, o legislador não atentou para o princípio da proporcionalidade para 

atingir o fim colimado. 

 

Tendo em vista a complexidade do tema, é necessário analisar as controvérsias acerca 

das construções relacionadas com os limites e parâmetros para o legítimo funcionamento das 

medidas atípicas. Assim, como leciona Fredie Dider Jr.,49 “é tarefa da doutrina e dos tribunais 

fornecer critérios dogmáticos seguros para aplicação desses dispositivos”.  

 

3.2.  LIMITES DA ATIVIDADE EXECUTIVA ATÍPICA 

 

Como já analisado, o ordenamento jurídico contemporâneo baseia-se não somente em 

criação de deveres e obrigações, mas também na proteção e nas garantias fundamentais das 

partes do processo,50 que decorrem dos direitos fundamentais de primeira dimensão.51-52 

Dessa forma, a própria tutela constitucional do processo – abordada em capítulo 

próprio – já consistem em limites de intervenção do estado na esfera individual, além das 

premissas e balizas que se estruturam perante a doutrina e a jurisprudência. 

A possibilidade de se valer dos meios atípicos executivos não conferem ao julgador a 

faculdade de se desvincular de todo o ordenamento jurídico e agir conforme sua arbitrariedade. 

A atuação precisa se pautar na observância das normas processuais53 e dos direitos individuais. 

Acerca disso, lecionam Lenio Strek e Dierle Nunes:54  

 

Obviamente precisará se limitar às possibilidades de implementação de direitos 

(cumprimento) que não sejam discricionárias (ou verdadeiramente autoritárias) e que 

não ultrapassem os limites constitucionais, por objetivos meramente pragmáticos, de 

restrição de direitos individuais em detrimento do devido processo constitucional. 

Parece-nos óbvio isso. Sob pena de pensarmos que o CPC simplesmente disse: se 

alguém está devendo, o juiz pode tomar qualquer medida para que este pague. Ou, 

como no Mercador de Veneza, de Shakespeare, retirar do devedor uma libra de carne 

do lado esquerdo do peito, como queria Shylock.  

 

 

 
49 DIDIER JR.; CUNHA; BRAGA; OLIVEIRA, op. cit., p. 102. 
50 CPC, art. 1º. O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas 

fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste 

Código. 
51 BONAVIDES, op. cit., p. 563.  
52 MENDES; BRANCO, op. cit., p. 205. 
53 Por exemplo o princípio da menor onerosidade da execução, inserto no art. 805 do CPC/15, segundo o qual, 

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

gravoso para o executado”.  
54 STRECK; NUNES, idem.  
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Ademais, há de se observar a garantia fundamental que impõem o dever de 

motivação/fundamentação da decisão judicial,55 positivado na CRFB/88 e hospedado pelo 

CPC/15:  

 

CRFB/88, art. 93, inc. IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão 

públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade [...] 

 

CPC/15, art. 489, § 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja 

ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: 

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar 

sua relação com a causa ou a questão decidida; 

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de 

sua incidência no caso; 

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; 

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão adotada pelo julgador; 

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus 

fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta 

àqueles fundamentos; 

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado 

pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a 

superação do entendimento 

 

Com isso, constata-se o dever de fundamentação que se gera a partir de uma cláusula 

geral. Se por um lado o juiz se encontraria “livre para decidir conforme sua discricionariedade”, 

por outro, é preciso que se exponha fundamentadamente as razões pelas quais motivaram 

determinada ordem judicial. 

Neste sentido, confira-se, ainda, a lição de Lenio Strek e Dierle Nunes56:  

 

Em face do novo CPC, parece-nos evidente que esta cláusula geral de efetivação 

implicará um ônus argumentativo diferenciado para o juiz ao fundamentar e se valer 

da medida, especialmente pela determinação do artigo 489, §1º, II, por se tratar de um 

conceito jurídico indeterminado, mitigando a possibilidade de arbitrariedades. 

Queremos discutir técnicas decisórias e processuais atentas à efetividade da 

jurisdição, o que não implica voluntarismos do juiz. Isso representaria um retrocesso 

em relação à estrutura do CPC. A atuação do juiz está constrangida por dois lados: 

primeiro, a participação ativa das partes, não só com o contraditório (artigo 10), como 

também com sua autonomia para os negócios jurídicos processuais (artigo 190); 

segundo, a Constituição, a Lei, a jurisprudência, a dogmática jurídica processual e a 

Teoria do Direito, controláveis no amplo dever de fundamentação judicial (artigo 

489), estabelecendo os limites indisponíveis dessas medidas. 

 

 
55 MONTEIRO, Matheus Vidal G. “Atipicidade dos meios executivos e discricionariedade interpretativa”. 

Disponível em: < https://www.conjur.com.br/2019-set-14/atipicidade-meios-executivos-discricionariedade-inter 

pretativa >. Acesso em 27 jun. 2020.  
56 STRECK; NUNES, idem. 

https://www.conjur.com.br/2019-set-14/atipicidade-meios-executivos-discricionariedade-inter%20pretativa
https://www.conjur.com.br/2019-set-14/atipicidade-meios-executivos-discricionariedade-inter%20pretativa
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Ainda sobre o ônus argumentativo que recai sobre o julgador, é imperioso destacar que 

se deve haver uma relação de razoabilidade e proporcionalidade entre a ordem emanada e sua 

finalidade. Neste sentido é a lição de Marcelo Abelha Rodrigues:57 

 

verifica-se que o dispositivo não estabelece um rol de medidas, e tampouco 

exemplifica casos, permitindo e estimulando um exuberante leque criativo do 

magistrado, que deve estar preso, comprometido e sensível às peculiaridades da causa. 

Isso significa que deve haver um link necessário, lógico, razoável e proporcional de 

instrumento e fim, meio e resultado, respectivamente, entre a medida coercitiva e o 

cumprimento da ordem. 

 

Para Gabriela Macedo Ferreira,58 é imprescindível a observância do contraditório antes 

da determinação de constrição como forma coercitiva, a fim de se juntar aos autos todos os 

argumentos e provas que justifiquem a medida. Exemplifica a autora:  

 
Imagine-se a hipótese em que determinada pessoa jurídica é condenada a pagar 

quantia em dinheiro a um fornecedor pequeno, pessoa física, e não tem bens passíveis 

de execução registrados em seu nome, mas se vê em blogs e aplicativos de internet 

(como instagram) que está em pleno funcionamento, promovendo diversos eventos. 

Valendo-se do poder geral de efetivação, poderá o magistrado requerer que o devedor 

justifique tais sinais de riqueza.  

 

Delineado esses aspectos, cabe aprofundar a análise para sistematizar os pressupostos 

para a utilização das medidas executivas atípicas. 

 

3.2.1. A subsidiariedade dos meios atípicos e a necessidade de prova idônea acerca da 

“blindagem” patrimonial 

 

Defender a viabilidade de utilização de medidas executivas atípicas, não significa 

conferir poderes irrestritos ao magistrado. Em verdade, busca-se analisar e sistematizar a 

compatibilidade prática desse instituto com o ordenamento jurídico vigente. Assim, diante dos 

vários critérios que surgem na doutrina e na jurisprudência, encontra-se a imprescindibilidade 

de demonstração da ocultação de patrimônio passível de constrição, ou, nas palavras de Marcelo 

Abelha Rodrigues,59 a blindagem patrimonial.  

 
57 RODRIGUES, idem. 
58 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, in DIDIER Jr., Fredie; TALAMINI, Eduardo; 

MINAMI, Marcos Youji, Grandes temas do novo CPC – Atipicidade dos meios executivos. Salvador: Juspodivm, 

2020. p. 406. 
59 RODRIGUES, idem. 
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Conforme se demonstra, a posição majoritária da doutrina acerca do tema expressa a 

impossibilidade de medidas atípicas em desfavor de devedor insolvente, que não possui, de 

fato, condições de arcar com o que lhe é imposto.  

Não se pretende aplicar indistintamente os meios atípicos, como uma punição ao 

executado. Nesse sentido, defende-se, tão somente, a adoção da atipicidade executivas nos 

casos que comprovem a existência de fraude à execução.60 

Em tais casos fraudulentos de ocultação patrimonial, para Eduardo Talamini61 “as 

medidas coercitivas atípicas são de fundamental importância na execução para pagamento de 

quantia”.  

Além disso, a imposição de medidas coercitivas atípicas devem ser adotas em caráter 

subsidiário e somente deve ter lugar se esgotadas e ineficazes as típicas. Assim dispõe o 

Enunciado nº 12 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, confira-se: 

 

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 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. (Grupo: Execução) 

 

Portanto, analisada a subsidiariedade, um outro limite envolve os ditames 

constitucionais, que é o objeto do tópico seguinte. 

 

3.2.2. A Constituição Federal como principal limite de atuação jurisdicional 

 

Tendo em vista o caráter normativo da CRFB/88 e a natureza essencial de uma 

Constituição no Estado moderno, assegura-se que as Leis devem ser compreendidas a partir da 

ótica constitucional.  

No âmbito processual, é notória a preocupação do legislador com a tutela 

constitucional do processo, uma vez que há diversas garantias processuais previstas no texto da 

Constituição. Assim, a atuação dos órgãos jurisdicionais deve se pautar nos limites e preceitos 

constitucionalmente impostos. 

 
60 Importante frisar que a repreensão à atuação fraudulenta no âmbito da execução se reflete, até mesmo, na esfera 

penal. Fraudar execução é conduta tipificada pelo art. 179 do Código Penal, com pena de detenção.  
61 TALAMINI, op. cit., p. 51.  
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Com base nisso, é forçoso reconhecer que, da mesma forma que a atividade legiferante 

está submetida aos preceitos constitucionais, o principal limite de atuação do Poder Judiciário 

– e do Estado como um todo – é a Constituição a qual se submete.    

Dessa forma, não seria permitido, em um Estado Constitucional, que determinado 

órgão de atuação agisse em dissonância com a Constituição.  

Com isso, mesmo em se havendo hipóteses e margens para atuação criativa do 

magistrado, não significa haver liberdade de atuação discricionária e indiscriminada, sem 

limites e balizas a serem observadas.  

Em verdade, a atuação jurisdicional deve se pautar nos critérios Constitucionais, 

observando os preceitos e garantias que são asseguradas ao indivíduo. Assim, a margem de 

atuação atribuída ao juiz é limitada pela própria Constituição.  

Neste sentido, um dos stantards propostos por Fredie Didier62 para a concretização do 

princípio da atipicidade das medidas executivas estabelece que “a medida atípica determinada 

não pode constituir, ela mesma, um ato ilícito”.  

Formulando tal standard os autores utilizam, como exemplo, o caso da privação do 

sono determinada por um juízo do TJDFT visando à desocupação de uma escola. O caso será 

melhor analisado oportunamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

de. Diretrizes para a concretização das cláusulas gerais executivas dos arts. 139, IV, 297 e 536, §1º, CPC, in 

DIDIER JR., Fredie; TALAMINI, Eduardo; MINAMI, Marcos Youji, Grandes temas do novo CPC – Atipicidade 

dos meios executivos, Salvador: Juspodivm, 2020. p. 360.  
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4. ATIPICIDADE EXECUTIVA NA PRÁTICA 

 

Por meio do presente capítulo, buscar-se-á analisar como se tem dado a aplicação 

prática das medidas executivas atípicas nos casos concretos perante os tribunais. O tema já foi 

tratado em grande parte dos tribunais brasileiros.  

Assim como na doutrina, na jurisprudência o tema também guarda polêmica. O assunto 

não é pacífico e percorre turbulências. Há diversos casos marcantes que ganharam espaço nas 

notícias sob as mais variadas críticas.  

 

4.1.  COMO SE POSICIONA O STF (ADI 5.491/DF)? 

 

No âmbito do Supremo Tribunal Federal, o tema ainda não foi devidamente apreciado 

e guarda incertezas, porém, tramita uma ação relativa ao tema perante a Suprema Corte.  

O Partido dos Trabalhadores – PT, ajuizou Ação Direita de Inconstitucionalidade, com 

medida cautelar, da Lei nº 13.105/15, que instituiu o CPC/15, notadamente, do art. 139, IV e 

outros dispositivos deste Diploma, formulando o seguinte pedido:  

 

Diante do exposto, requer seja julgado procedente o pedido para que essa Suprema 

Corte declare a nulidade, sem redução de texto, do inciso IV do artigo 139 da Lei n. 

13.105/2015, para declarar inconstitucionais, como possíveis medidas coercitivas, 

indutivas ou sub-rogatórias oriundas da aplicação daquele dispositivo, 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.  

Pelos mesmíssimos fundamentos enunciados acima, que seja também julgado 

procedente o pedido para que essa Suprema Corte declare a nulidade, sem redução de 

texto, também dos artigos 297, 380, parágrafo único, 400, parágrafo único, 403, 

parágrafo único, 536, caput e § 1º, e 773, todos do CPC, de modo a rechaçar, como 

possíveis medidas coercitivas, indutivas ou sub-rogatórias oriundas da 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. 

 

 

Em fundamentação, o autor argumenta, em síntese, que “se o referido artigo 139, 

inciso IV, como significante-normativo, comporta distintos significados, é indisputável que 

somente hão de ser prestigiados os significados constitucionalmente possíveis e rechaçados os 

significados constitucionalmente defesos”.  

Sustenta, ainda, o postulante, a inconstitucionalidade material da apreensão de 

Passaporte e de Carteira Nacional de Habilitação como atos executivos atípicos, porquanto 

ofenderiam os arts. 1º, inc. III e 5º, XV, todos da CRFB/88; bem como a inconstitucionalidade 
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material da vedação à participação em concurso público ou licitação como atos executivos 

atípicos, uma vez que ofenderia os arts. 5º, inc. II, 37, inc. I e XXI, 173, §3º e 175, todos da 

CRFB/88.  

Consoante à análise desenvolvida ao longo da presente pesquisa, é relevante reforçar 

que, assim como todos os institutos jurídicos, as medidas executivas atípicas somente podem 

ser utilizadas nos limites e ditames constitucionais, de sorte que não seja possível decisões 

judiciais à margem do ordenamento jurídico.  

O primeiro argumento – de serem prestigiados somente os entendimentos 

constitucionalmente possíveis – é o mesmo do comungado na presente pesquisa. Contudo, não 

obstante as correntes contrárias, o requerimento de declaração de inconstitucionalidade do 

dispositivo, ainda que sem redução do texto, é excessivo.  

Em sede de parecer, a Procuradoria-Geral da República se manifestou nos seguintes 

termos:  

 

Em face do exposto, a Procuradoria-Geral da República opina pela procedência do 

pedido, para que se confira interpretação conforme aos arts. 39-IV, 297, 380, 

parágrafo único, 403, parágrafo único, 536-caput e §1º, 773 da Lei 13.105/2015, de 

forma que o juiz possa aplicar, subsidiariamente e de forma fundamentada, medidas 

atípicas de caráter estritamente patrimonial, excluídas as que importem em restrição 

às liberdades individuais como, por exemplo, a apreensão de carteira nacional de 

habilitação, passaporte, suspensão do direito de dirigir, proibição de participação em 

certames e licitações públicas. 

 

Ao longo da fundamentação formulada pela PGR, há ponderações que merecem 

reprodução integral. Confira-se:  

 

Observa-se, portanto, que o pedido de declaração de inconstitucionalidade, sem 

redução de texto, para afastar algumas medidas atípicas pode ser provisório. Já que, a 

cada vez que os juízes lançarem mão de novos mecanismos de cumprimento da 

sentença, o Supremo Tribunal Federal pode ser convocado a se manifestar sobre elas. 

Outras medidas atípicas podem vir a ser aplicadas pelos juízes, além daquelas que já 

o são - como o cancelamento de cartão de crédito, por exemplo. 

[...] 

Dessa forma, o que precisa ser decidido é se o regime de liberdades fundamentais e 

devido processo legal acolhe meios atípicos de execução e, se afirmativa a resposta, 

em qual extensão. Se se seguir o norte apontado pelo Superior Tribunal de Justiça e 

pelo autor dessa ação, tem-se que as medidas atípicas são possíveis, desde que (a) 

esgotados os meios típicos de cumprimento da sentença e execução; (b) observado o 

princípio da proporcionalidade, com escolha da medida menos onerosa ao devedor e 

(c) fundamentada a decisão com demonstração da adequação e necessidade da mesma. 

[...] 

Tem-se, é certo concluir, clara opção do legislador infraconstitucional pela ampliação 

do poder-dever do juiz de encerrar, materialmente, a execução. Essa opção legal, 

considerada de forma abstrata, não afronta necessariamente o devido processo legal e 

as liberdades individuais, embora carregue em si potencial de fazê-lo. Em qualquer 
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caso, a Constituição exige soluções capazes não apenas de efetivar a tutela 

jurisdicional, mas de fazê-la em observância ao conjunto de liberdades individuais. 

[...] 

É constitucional a cláusula geral executiva que possibilita que o juiz fixe medidas 

atípicas, mas os poderes do juiz são menores que do legislador, de forma que ele não 

tem legitimidade para forçar o adimplemento de obrigações patrimoniais utilizando 

medidas atípicas que envolvam a restrição de direitos não-patrimoniais do devedor. 

 

A manifestação emanada pela PGR vai ao encontro do que se defende na presente 

pesquisa, ou seja, pela possibilidade da aplicação das medidas executivas atípicas. Contudo, a 

aplicação deve ser realizada com a devida cautela, e com as restrições pertinentes, a fim de se 

evitar arbitrariedades e excessos.  

Bem observa, a Procuradoria-Geral da República, ao apontar que “os poderes do juiz 

são menores que do legislador”, de sorte que somente a este é atribuída legitimidade para 

regulamentar e restringir direitos, porquanto outorgados pela soberania popular.  

Dada a relevância e turbulência doutrina que é atribuída ao tema, a Associação 

BrasiLeira de Direito Processual requereu seu ingresso na demanda examinada, na qualidade 

de amicus curiae. A instituição carreou sua manifestação técnica, atribuindo-lhe a seguinte 

ementa:  

 

 

CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. ARTS. 139, IV; 297 CAPUT; 380, 

PARÁGRAFO ÚNICO; 536 CAPUT, E §1º DO CPC. MEDIDAS ATÍPICAS 

INDUTIVAS (PROPRIAMENTE DITAS E COERCITIVAS). IMPOSSIBILIDADE 

DE SUA APLICAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE PENA RETRIBUTIVA. 

INCONSTITUCIONALIDADE PELA DECLARAÇÃO DE NULIDADE SEM 

REDUÇÃO DE TEXTO POR VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 5º, II, XXXIX 

E LIV, DA CF. 

 

1. O processo não é instrumento da jurisdição, tal visão não encontra eco na 

Constituição. O processo é, pois, garantia de liberdade contra o exercício do poder 

estatal. Deste modo, o processo deve ser visto como um limite para o exercício do 

poder jurisdicional e não como uma ferramenta para a execução de acordo com “seus 

interesses” ou “suas vontades”.  

 

2. A execução cível é estruturada procedimentalmente a partir da obrigação a ser 

executada, a qual caracteriza uma responsabilidade executiva preponderante. Deste 

modo, a execução direta pauta-se em meios típicos de sub-rogação que visam o ataque 

direto ao patrimônio do devedor, como acontece com a expropriação de bens, meio 

típico de execução das obrigações pecuniárias. A execução indireta, por sua vez, visa 

incentivar o comportamento do devedor para o cumprimento da obrigação, razão pela 

qual se utiliza de medidas indutivas (propriamente dita ou coercitivas) atípicas 

(exemplificadas ou não) como forma de estímulo ao ato de adimplemento. Assim, a 

execução indireta ataca a vontade do devedor (responsabilidade pessoal), já que ela é 

essencial para o cumprimento da obrigação. Na responsabilidade patrimonial, por 

outro lado, ataca-se apenas o patrimônio do devedor, sendo sua vontade irrelevante, 

pois a jurisdição a substitui pelo ataque patrimonial. Com efeito, a utilização das 

medidas atípicas apenas se justifica nas hipóteses nas quais a vontade do devedor seja 

juridicamente relevante, não podendo ser utilizada como sucedâneo de pena.  
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3. A cláusula do “processo justo” é uma criação doutrinária que não consta do texto 

constitucional. A garantia prevista no art. 5º, LIV, da CF, é do devido processo legal. 

Deste modo, apenas duas interpretações possíveis do art. 139, IV do CPC, são 

compatíveis com a Constituição: (a) no procedimento de expropriação existem 

obrigações legais acessórias de fazer, de não fazer e de entrega que devem ser 

cumpridas pelo devedor, pelo credor ou por terceiro – tais como (α) indicação de bens 

penhoráveis pelo devedor (art. 774, V, do CPC); (β) entrega do bem penhorado pelo 

depositário, seja para a realização do Leilão ou para o arrematante (art. 840 do CPC, 

c/c art. 652 do CC, vedada a aplicação de prisão civil contra o depositário infiel, nos 

termos do RE 466.343); (γ) resposta da consulta pelo BACENJUD pelo banco e 

respectivo bloqueio e transferência para conta judicial (art. 854, do CPC); (δ) na 

penhora sobre créditos para que o executado não realize o ato de disposição de seu 

crédito com relação ao terceiro (art. 855, II, do CPC) etc. –, sobre as quais podem 

incidir as medidas atípicas, levando em consideração que nesses casos há relevância 

sobre a vontade do devedor, justificando-se, portanto, o recurso à sua responsabilidade 

pessoal; (b) o texto legal se refere ao “cumprimento de ordem judicial”. No particular, 

a definição do significante “ordem judicial” tem relação direta com o pronunciamento 

judicial cuja carga eficacial preponderante é mandamental. Note-se, que o limite do 

texto exige o comportamento positivo do obrigado em cumprir a ordem. Não se trata, 

portanto, de todo e qualquer pronunciamento judicial, não podendo ser aplicado para 

a sentença com eficácia preponderantemente condenatória. Quaisquer outras 

interpretações são inconstitucionais, por violação ao disposto no art. 5º, LIV, da CF.  

 

4. A doutrina e a jurisprudência que advogam a tese da possibilidade de aplicação das 

medidas atípicas nas execuções pecuniárias afirmam a necessidade de “esgotamento 

das medidas típicas” de execução. No entanto, tal expressão goza de uma vaguidão 

semântica importante, não se podendo determinar, de modo objetivo, o momento em 

que ela ocorre. O esgotamento das medidas típicas de execução deve ser considerado 

com a tríplice omissão do devedor: não paga, não deposita e não indica bens 

penhoráveis. A primeira consequência que se extrai dessa conclusão é a pretensão de 

decretação de insolvência do devedor (falência ou insolvência civil). A segunda 

depende do comportamento do credor na execução. Mesmo com a tríplice omissão do 

devedor, o credor pode continuar a perseguir os bens penhoráveis e, ainda, lançar mão 

dos incidentes de fraude à execução, desconsideração da personalidade jurídica e/ou 

desconsideração inversa, promoção da ação pauliana etc. Poderá o credor, ainda, 

promover a ação penal de iniciativa privada quando ocorrer o crime de fraude à 

execução (art. 179, do CP), como forma de responsabilizar penalmente o devedor 

pelos atos de dissimulação executiva. Caso o credor seja intimado para indicar bens 

penhoráveis e permaneça silente, o procedimento será suspenso pelo prazo de 1 (um) 

ano e, ao final desse lapso, serão colocados em arquivo provisório pelo prazo da 

prescrição intercorrente (art. 921, III, §§ 1º a 5º, do CPC).  

5. A aplicação das medidas atípicas nas obrigações pecuniárias com o esgotamento 

das medidas típicas e configuração, em tese, de insolvência do devedor, caracteriza 

pena retributiva, razão pela qual encerra inconstitucionalidade da interpretação em 

tela por violação ao disposto no art. 5º, XXXIX, parte final, da CF. Necessidade de 

declaração de nulidade sem redução de texto para quaisquer interpretações neste 

sentido.  

6. A apreensão de passaporte como medida executiva atípica representa pena restritiva 

de liberdade, que afeta diretamente a liberdade negativa garantida a toda a pessoa de 

que não haverá intromissão em sua esfera mínima de autonomia pelo estado. É 

necessário notar, que a apreensão do passaporte é medida cautelar típica alternativa à 

prisão preventiva (art. 320, do CPP).  

7. A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) representa direito de 

liberdade positiva regulado pela regra do art. 140, do CTB, reconhecido por ato 

administrativo vinculado. Somente em decorrência da disciplina legal, previamente 

estabelecida, tal direito pode ser cassado ou suspenso. Tais hipóteses estão elencadas 

no CTB, como pena administrativa, ou no CP, como pena criminal.  

 

8. A proibição de participação em concurso ou de participação em licitação e 

contratação com a administração pública, de igual modo, somente pode ser aplicada 
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como pena criminal (art. 47, V, do CP), sanção administrativa (art. 87, IV, da Lei nº 

8.666/93) ou sanção cível por ato de improbidade administrativa (art. 12, da Lei nº 

8.429/92).  

 

9. No caso concreto, será totalmente impossível a demonstração da adequação e da 

necessidade das aplicações das medidas atípicas nas obrigações pecuniárias, o que 

representa, para além dos vícios constitucionais salientados, a inviabilidade lógica de 

sua aplicação, salvo como pena sem previsão em Lei, o que é claramente 

inconstitucional.  

 

10. Nota técnica pela procedência da ação.  

 

A ABDPro se manifesta pela procedência da ação, por vislumbrar 

inconstitucionalidade nos dispositivos impugnados. Argumenta, a Associação, que as medidas 

executivas atípicas examinadas ao longo da ADI (quais sejam, apreensão de passaporte, da 

CNH, proibição de participação em concursos e licitações públicas) possuem natureza de pena.  

Aduz ainda que, por ser pena, deveria ser previamente prescrita em Lei, nos termos do 

art. 5º, inc. XXXIX, da CRFB/88. Além de sustentar que a aplicação de medidas atípicas após 

a frustração dos meios típicos caracterizaria punição ao devedor. Confira-se: 

 

Se a obrigação pecuniária tem por finalidade a própria satisfação do credor por 

pecúnia, motivo lógico e determinante da responsabilidade patrimonial do devedor, a 

aplicação de medidas atípicas indutivas e coercitivas após a frustração dos meios 

típicos de execução e caracterização de indícios de sua insolvência, acarreta a 

caracterização de medida análoga à pena, já que visa, exclusivamente, ao castigo do 

devedor pelo “mal” causado ao credor decorrente da renitência no adimplemento. 

 

Em que pesem os argumentos aludidos pela Associação, insta reforçar constantemente 

que a aplicação de medidas atípicas deve ter lugar somente nos casos em que o devedor oculta 

seus bens, realizando a chamada blindagem patrimonial.63 

Nos casos em que, de fato, não há bens e, tampouco, provas de ocultação patrimonial, 

não há se falar em imposição de medidas executivas atípicas. É nesta linha que leciona Daniel 

Amorim Assumpção Neves:64  

 

As medidas executivas coercitivas só podem ser aplicadas no caso concreto se houver 

uma expectativa de cumprimento voluntário da obrigação. Caso o juiz se convença de 

que o devedor não paga porque não tem como pagar, em razão de ausência de 

patrimônio que possa ser utilizado em tal pagamento, a medida executiva coercitiva 

não deve ser aplicada. Entendo, inclusive, ser essa a ratio do art. 5º, LXVII, da CF, 

ao prever que somente o inadimplemento voluntário e inescusável permite a prisão 

civil, ou seja, só é cabível a prisão de quem não paga porque não quer e não de quem 

não paga porque não pode.  

 
63 Expressão utilizada por Marcelo Abelha Rodrigues (RODRIGUES, idem). 
64 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Medidas executivas coercitivas atípicas na execução de pagar quantia 

certa – art. 139, IV, do novo CPC, in . DIDIER JR., Fredie; TALAMINI, Eduardo; MINAMI, Marcos Youji, 

Grandes temas do novo CPC – Atipicidade dos meios executivos, Salvador: Juspodivm, 2020, p. 643.  
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É necessário reconhecer que há sim a possibilidade de interpretações e imposições 

arbitrárias das cláusulas gerais executivas por parte dos magistrados. Contudo, é papel da 

doutrina e dos tribunais superiores delimitarem a incidência na norma em análise, de sorte que 

se restrinja sua aplicabilidade aos casos em que restem evidenciados a blindagem patrimonial 

e, mesmo assim, de forma subsidiária.  

O tema ainda não foi submetido à apreciação plenária. Nem mesmo o pedido de tutela 

provisória foi apreciado pelo relator, que enfatizou a necessidade de um julgamento definitivo, 

adotando-se o rito abreviado para o julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade.  

Assim, conclui-se que, no Supremo Tribunal Federal, o tema ainda não é pacífico. 

 

4.2.  COMO SE POSICIONA O STJ? 

 

O tema já chegou ao STJ diversas vezes e a Corte já possui critérios balizadores para 

sua aplicabilidade. Analisaremos alguns dos julgados prolatados pelo Tribunal.  

No Recurso Especial nº 1.788.950-MT, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, foi 

proferido Acórdão65 com a seguinte ementa: 

 

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. 

VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. 

MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CABIMENTO. 

DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA 

APLICAÇÃO.  

1. Ação distribuída em 1/4/2009. Recurso especial interposto em 21/9/2018. Autos 

conclusos à Relatora em 7/1/2019.  

2. O propósito recursal é definir se a suspensão da carteira nacional de habilitação e a 

retenção do passaporte do devedor de obrigação de pagar quantia são medidas viáveis 

de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo.  

3. A interposição de recurso especial não é cabível com base em suposta violação de 

dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no 

conceito de Lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88.  

4. O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade e 

efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual 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 (art. 139, IV).  

5. A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela, todavia, que tal 

previsão legal não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer medida executiva, 

independentemente de balizas ou meios de controle efetivos.  

 
65 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (3ª Turma). Recurso Especial 1.788.950/MT – [Mato Grosso]. 

[Delineamento de diretrizes a serem observadas para a aplicação das medidas executivas atípicas]. Relator(a): Min. 

Nancy Andrighi, julgado em 23/04/2019, data da publicação: 26/04/2019. Disponível em: 

[https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=20180343835

5&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea]. Acesso em: 19 abr. 2021. 
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6. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, ainda 

respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância 

poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a 

implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos 

individuais de forma razoável. Precedente específico.  

7. A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a 

existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas 

sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha 

fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância 

do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade.  

8. Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do recorrente de 

adoção de medidas executivas atípicas sob o fundamento de que não há sinais de que 

o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos 

a serem expropriados.  

9. Como essa circunstância se coaduna com o entendimento propugnado neste 

julgamento, é de rigor – à vista da impossibilidade de esta Corte revolver o conteúdo 

fático-probatório dos autos – a manutenção do aresto combatido.  

RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 

 

Denota-se do item 7 da ementa acima que o STJ adota, como critérios para aplicação 

das medidas executivas atípicas, a existência de patrimônio expropriável, uma decisão 

fundamentada com garantia de contraditório e, ainda, o caráter subsidiário da aplicação. Já nos 

itens 8  e 9, é analisa-se, ainda, a potencial blindagem patrimonial realizada pelo executado. Os 

parâmetros adotados pelo STJ contribuem com a limitação de eventuais arbitrariedades que 

possam ocorrer.   

Em outra oportunidade de pronúncia, no âmbito do RHC nº 99.606, também de 

Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, o STJ, confirmou que a apreensão da CNH não 

configuraria dano ou risco potencial direto e imediato à liberdade de locomoção. Por essa razão 

o Habeas Corpus não seria a via adequada para discutir tal matéria. Por outro lado, entendeu 

que a restrição de saída do País sem prévia garantia da execução ameaçaria, ainda que de forma 

potencial, o direito de ir e vir.   

 

4.3. A PRISÃO COMO MEDIDA COERCITIVA ATÍPICA 

 

A prisão civil por dívida é, em regra, proibida pelo ordenamento jurídico vigente. No 

entanto, há duas exceções passíveis desta restrição de liberdade previstas na Constituição, quais 

sejam, a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia 

e a do depositário infiel, nos termos do art. 5º, inc. LXVII da CRFB/88.  

Sucede que o Pacto San José da Costa Rica, tratado do qual o Brasil é signatário, proíbe 

a prisão civil por dívida. Nessa esteira, o STF editou a Súmula Vinculante nº 25, tornando ilícita 

a prisão civil do depositário infiel, seja qual for a modalidade de depósito.  
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Com isso, a única possibilidade de prisão civil por dívida subsistente no ordenamento 

atual é a do devedor voluntário e inescusável de alimentos.  

Há discussão doutrinária sobre a possibilidade de determinação da prisão civil como 

medida hábil a compelir o executado a cumprir sua obrigação processual. Sobre o tema, Fredie 

Didier Jr.66 propõe os seguintes standards:  

 

XX) Admite-se, desde que observados certos parâmetros, a prisão civil como medida 

atípica para a efetivação de direitos sem conteúdo patrimonial; 

XXI) não é possível a utilização da prisão civil como medida executiva na execução 

por quantia, à exceção da execução de alimentos.  

 

O autor defende a possibilidade de utilização da prisão civil como medida atípica 

extremamente excepcional, nos casos em que “haja colisão concreta entre liberdade individual 

entre a liberdade individual do devedor e direitos como a vida, a saúde, a integridade física ou 

psicológica, a igualdade de raça e gênero, dentre outros”.67 

Sérgio Cruz Arenhart68 se monstra favorável a possibilidade de prisão civil em outas 

hipóteses que não a de caráter alimentar. Assim leciona o autor:  

 

Evidentemente, outros óbices – mais de caráter prático que legal – podem ser opostos 

à efetiva utilização da prisão civil em tais casos. Inicialmente, não se pode negar que 

a conjuntura fática do sistema prisional brasileiro não recomenda sequer que 

criminosos de menor potencialidade ofensiva sejam encarcerados, quanto mais 

simples réus em ação civil. Também a falta de regulamentação legal pode constituir 

embaraço para o uso do mecanismo – já que não se tem o prazo em que essa prisão 

seria viável, a forma de sua determinação etc. nada obstante esses aspectos, mais 

operacionais que teóricos ou legais, não se pode, a priori, descartar a viabilidade da 

prisão civil, usada como meio coercitivo para o cumprimento de ordens judiciais. Não 

é o mecanismo inconstitucional, nem esbarra nas limitações determinadas pelas 

convenções e tratados referidos. Encontra, ao contrário, respaldo no próprio texto 

constitucional e tem sua admissão implicitamente contemplada pelo art. 461 do CPC 

e pelo art. 84 do CDC.  

 

Araken de Assis,69 ao se manifestar sobre as medidas executivas atípicas, deixa clara 

sua oposição a possibilidade de prisão. Listando medidas que entende ser inconstitucionais, 

como apreensão da CNH e do passaporte, o autor expõe que “falta pouco para tomar o passo 

decisivo: prender o executado, sob o fundamento que descumprimento de ordem judicial não é 

‘prisão por dívidas’”.  

 
66 DIDIER JR.; CUNHA; BRAGA; OLIVEIRA, op. cit., 2020. p. 359 
67 Idem, p. 358. 
68 ARENHART, Sérgio Cruz, apud idem, p.358. 
69 ASSIS, Araken de., op. cit., 2020, p. 148. 
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Na mesma linha, Eduardo Talamini70 entende que a prisão civil é cabível tão somente 

nas hipóteses que versam sobre prestação alimentícia.  

A magnitude do tema resta clara, uma vez que divide opiniões entre figuras icônicas 

do direito processual brasileiro.  

Quanto à possibilidade de prisão prevista na CRFB/88, o dispositivo deve ser analisado 

em conjunto com o art. 528, §§ 3º, 5º e 6º do CPC, que assim dispõem:  

 

 

CRFB/88, art. 5º, inc. LXVII - não haverá prisão civil por dívida, salvo a do 

responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e 

a do depositário infiel; 
 

CPC, art. 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação 

alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do 

exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o 

débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. 

§ 3º 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. 

§ 5º O cumprimento da pena não exime o executado do pagamento das prestações 

vencidas e vincendas. 

§ 6º Paga a prestação alimentícia, o juiz suspenderá o cumprimento da ordem de 

prisão. 

 

 

Ao dispor “prisão civil por dívida”, surge na doutrina discussão sobre o caráter da 

medida, se sancionatória ou apenas coercitivo. A redação da disposição constitucional aparenta 

se referir à forma sancionatória, uma vez que a prisão se daria como consequência da dívida.  

Ocorre que, em atenção ao disposto nos parágrafos 5º e 6º do art. 528 do CPC, 

vislumbra-se o caráter coercitivo da prisão civil do devedor de alimentos, uma vez que os 

dispositivos reforçam a ideia da coerção ali existente, já que, neste caso, a prisão é o meio para 

se alcançar o fim almejado: a verba alimentícia.  

Ao estabelecer que a prisão não exime o devedor do pagamento, o parágrafo 5º do art. 

528 do CPC estabelece que a prisão não é uma sanção, é apenas um mecanismo adotado com 

vistas a compelir o alimentante inadimplente.  

Corroborando essa ideia, o parágrafo 6º do mesmo artigo determina que o pagamento 

é fundamento para que o motivo da prisão não mais subsista. Ou seja, realizado o pagamento, 

estaria satisfeita a obrigação e, por conseguinte, não haveria mais razões para a manutenção da 

privação.  

 
70 TALAMINI, op. cit., p. 32. 
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Com isso, conclui-se que a CRFB/88 versa sobre a prisão civil por dívida em caráter 

sancionatório e coercitivo, razão por que, como exposto por Didier no trecho acima, a prisão 

não pode ser aplicada em casos de conteúdo patrimonial.  

 

4.4.  CASOS MARCANTES 

 

4.4.1. Bloqueio do WhatsApp 

 

O WhatsApp já foi objeto de decisão judicial algumas vezes. Seu bloqueio foi 

determinado em pelo menos quatro decisões judiciais prolatadas por juízos distintos.  

Em pouco intervalo de tempo, houve determinação de bloqueio do aplicativo por um 

dos juízos de Teresina,71 pela 1ª Vara Criminal da Comarca de São Bernardo do Campo/SP,72 

pela Vara Criminal de Lagarto/SE73 e, também, pela 2ª Vara Criminal de Duque de Caxias/RJ.74  

Todas as decisões aludidas apresentam os mesmos fundamentos. Em todas elas em 

fase de investigação havia uma prática criminosa relevante. Além disso, todas as decisões foram 

precedidas de várias outras ordens nos mesmos autos, requisitando informações pertinentes e, 

até mesmo, impondo multas. Ocorre que nenhuma delas foi cumprida.  

Contudo, por delimitação temática, analisaremos apenas a ordem de bloqueio 

prolatada pela Comarca de Lagarto, no Interior de Sergipe, porquanto aparenta ser a mais 

polêmica e repercutida dentre elas.  

A determinação examinada partiu do juiz Marcel Maia Montalvão75, titular da Vara 

Criminal de Lagarto. No processo em apreço, o juiz requisitava conversas e informações de 

determinadas pessoas investigadas pelos crimes de tráfico de drogas e crime organizado.  

 
71 Disponível em < https://www.conjur.com.br/2015-fev-26/decisao-suspendia-whatsapp-brasil-derrubada-tj-pi. > 

Acesso em 15 ago. 20.  
72 Disponível em: < https://www.conjur.com.br/2015-dez-16/bloqueio-whatsapp-pivo-homem-solto-stf-mes > 

Acesso em 15 ago. 20.  
73 Disponível em < https://www.conjur.com.br/2016-mai-02/juiz-determina-bloqueio-whatsapp-partir-14h-segun 

da#:~:text=Juiz%20determina%20bloqueio%20do%20WhatsApp%20a%20partir%20das%2014h%20desta%20s

egunda,-%20de%20maio&text=O%20juiz%20Marcel%20Maia%20Montalv%C3%A3o,feira%20(2%2F5).> 

Acesso em 15 ago. 20. 
74 Disponível em < https://www.conjur.com.br/2016-jul-19/juiza-manda-suspender-whatsapp-reclama-resposta-

ingles > Acesso em 15 ago. 20.  
75 BRASIL. Tribunal de Justiça de Sergipe. Vara Criminal de Lagarto. Processo em segredo de justiça. Bloqueio 

do WhatsApp. Determinação da prisão do presidente da empresa. Medidas executivas atípicas. Juiz Marcel Maia 

Montalvão. Disponível em: Disponível em < https://www.conjur.com.br/2016-mai-02/juiz-determina-bloqueio-

whatsapp-partir-14h-

segunda#:~:text=Juiz%20determina%20bloqueio%20do%20WhatsApp%20a%20partir%20das%2014h%20desta

%20segunda,-

 

https://www.conjur.com.br/2015-fev-26/decisao-suspendia-whatsapp-brasil-derrubada-tj-pi
https://www.conjur.com.br/2015-dez-16/bloqueio-whatsapp-pivo-homem-solto-stf-mes
https://www.conjur.com.br/2016-mai-02/juiz-determina-bloqueio-whatsapp-partir-14h-segunda#:~:text=Juiz%20determina%20bloqueio%20do%20WhatsApp%20a%20partir%20das%2014h%20desta%20segunda,-%20de%20maio&text=O%20juiz%20Marcel%20Maia%20Montalv%C3%A3o,feira%20(2%2F5).
https://www.conjur.com.br/2016-mai-02/juiz-determina-bloqueio-whatsapp-partir-14h-segunda#:~:text=Juiz%20determina%20bloqueio%20do%20WhatsApp%20a%20partir%20das%2014h%20desta%20segunda,-%20de%20maio&text=O%20juiz%20Marcel%20Maia%20Montalv%C3%A3o,feira%20(2%2F5).
https://www.conjur.com.br/2016-mai-02/juiz-determina-bloqueio-whatsapp-partir-14h-segunda#:~:text=Juiz%20determina%20bloqueio%20do%20WhatsApp%20a%20partir%20das%2014h%20desta%20segunda,-%20de%20maio&text=O%20juiz%20Marcel%20Maia%20Montalv%C3%A3o,feira%20(2%2F5).
https://www.conjur.com.br/2016-jul-19/juiza-manda-suspender-whatsapp-reclama-resposta-ingles
https://www.conjur.com.br/2016-jul-19/juiza-manda-suspender-whatsapp-reclama-resposta-ingles
https://www.conjur.com.br/2016-mai-02/juiz-determina-bloqueio-whatsapp-partir-14h-segunda#:~:text=Juiz%20determina%20bloqueio%20do%20WhatsApp%20a%20partir%20das%2014h%20desta%20segunda,-%20de%20maio&text=O%20juiz%20Marcel%20Maia%20Montalv%C3%A3o,feira%20(2%2F5).
https://www.conjur.com.br/2016-mai-02/juiz-determina-bloqueio-whatsapp-partir-14h-segunda#:~:text=Juiz%20determina%20bloqueio%20do%20WhatsApp%20a%20partir%20das%2014h%20desta%20segunda,-%20de%20maio&text=O%20juiz%20Marcel%20Maia%20Montalv%C3%A3o,feira%20(2%2F5).
https://www.conjur.com.br/2016-mai-02/juiz-determina-bloqueio-whatsapp-partir-14h-segunda#:~:text=Juiz%20determina%20bloqueio%20do%20WhatsApp%20a%20partir%20das%2014h%20desta%20segunda,-%20de%20maio&text=O%20juiz%20Marcel%20Maia%20Montalv%C3%A3o,feira%20(2%2F5).
https://www.conjur.com.br/2016-mai-02/juiz-determina-bloqueio-whatsapp-partir-14h-segunda#:~:text=Juiz%20determina%20bloqueio%20do%20WhatsApp%20a%20partir%20das%2014h%20desta%20segunda,-%20de%20maio&text=O%20juiz%20Marcel%20Maia%20Montalv%C3%A3o,feira%20(2%2F5).
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Contudo, o Facebook – empresa a que pertence o WhatsApp – teria desconsiderado as 

requisições e se quedado inerte. Visando a compeli-la a cumprir a determinação judicial, foi 

cominada multa de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) em caso de descumprimento. Entretanto, 

a medida não foi suficiente. Com isso, a multa foi elevada a R$1.000.000,00 (um milhão de 

reais) pelo descumprimento, que também não foi suficiente para que a empresa cumprisse a 

determinação.  

Diante disso, o juízo da Vara Criminal de Lagarto entendeu que a empresa estaria 

impedindo a investigação da infração, conduta devidamente tipificada no art. 2º, §1º da Lei das 

Organizações Criminosas (Lei 12.850/13)76. Em razão disso, foi determinada a prisão do vice-

presidente do Facebook na América Latina77 em 01 de março de 2016.  

Posteriormente, ainda objetivando as informações almejadas, o juízo determinou, 

como medida hábil a efetivação de sua determinação, a suspensão do WhatsApp.  

Os fatos geraram polêmicas e ganharam espaço nos mais diversos noticiários sob as 

mais variadas críticas. Além disso, as determinações do magistrado motivaram a instauração de 

Reclamação Disciplinar, que tramitou perante o Conselho Nacional de Justiça sob o nº 

0002002-11.2016.2.00.0000.  

A Reclamação não prosperou e o CNJ determinou seu arquivamento. Ao longo da 

fundamentação da decisão há trechos que merecem ser transcritos na íntegra, porquanto haveria 

justificação para a adoção de tais medidas:  

Embasando, a Ministra Nancy Adrighi, então Corregedora do Conselho Nacional de 

Justiça à época do fato, entendeu que a empresa se recusou ao cumprimento da decisão. Confira-

se:  

 

No particular, a Leitura da decisão proferida pelo Juiz MARCEL MAIA 

MONTALVÃO (1937194), bem como das informações por ele prestadas (Id 

1950456), permite vislumbrar uma postura relutante da empresa Facebook Serviços 

On Line do Brasil Ltda – que adquiriu o WhatsApp no ano de 2014 – em cumprir a 

legislação brasiLeira e colaborar com o Poder Judiciário. 

 

 
%20de%20maio&text=O%20juiz%20Marcel%20Maia%20Montalv%C3%A3o,feira%20(2%2F5).> Acesso em 

15 ago. 20. 
76 Art. 2º Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização 

criminosa: 

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações 

penais praticadas. 

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem impede ou, de qualquer forma, embaraça a investigação de infração penal 

que envolva organização criminosa. 
77 Disponível em < https://www.conjur.com.br/2016-mar-01/executivo-facebook-preso-causa-apuracao-envolven 

do-whatsapp > Acesso em 15 ago. 20.  

https://www.conjur.com.br/2016-mai-02/juiz-determina-bloqueio-whatsapp-partir-14h-segunda#:~:text=Juiz%20determina%20bloqueio%20do%20WhatsApp%20a%20partir%20das%2014h%20desta%20segunda,-%20de%20maio&text=O%20juiz%20Marcel%20Maia%20Montalv%C3%A3o,feira%20(2%2F5).
https://www.conjur.com.br/2016-mar-01/executivo-facebook-preso-causa-apuracao-envolven%20do-whatsapp
https://www.conjur.com.br/2016-mar-01/executivo-facebook-preso-causa-apuracao-envolven%20do-whatsapp
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Como principal argumento de recusa, a empresa insistia no fato de que não teria acesso 

às informações requisitadas, em razão da tecnologia de criptografia empregada no aplicativo.  

Em sua decisão, a Ministra rechaça tal argumento, com base, até mesmo, na consulta 

à “Informação Legal do WhatsApp (“termos de serviço” e “política de privacidade”) e faz a 

seguinte ponderação:  

 

Diante de todas essas informações, não é crível que a WhatsApp tenha desenvolvido 

uma tecnologia – criptografia de ponta-a-ponta – que a impeça, absoluta e 

irreversivelmente, de ter acesso a determinados dados de seus usuários; não é crível, 

ainda, que a WhatsApp não colete, armazene, ou trate registros, dados pessoais dos 

usuários e quaisquer outras informações a que tenha acesso; não é crível, portanto, 

que a WhatsApp esteja, de fato, impossibilitada de cumprir a ordem judicial, ou ao 

menos parte dela 

O que é razoável supor, como o fez o Juiz MARCEL MAIA MONTALVÃO, é que a 

empresa, para manter sua propaganda de ser a “líder em proteção de suas 

comunicações pessoais” (Informação extraída da matéria intitulada “Criptografia de 

ponta-a-Ponta”, exibida em 10/05/2016, na página: https://blog.whatsapp.com/), 

tenta, a todo custo, criar empecilhos ao fornecimento das informações exigidas 

 

O argumento aludido pela empresa, como constatado pela Ministra, não se sustentou. 

É inconcebível a possibilidade de a própria empresa, criadora da plataforma, não ter controle 

sobre seus mecanismos. Mesmo que assim o fosse, o fato de sequer se mobilizar para discutir 

outras formas de solução, tornou repreensível a conduta da empresa.  

De fato, como ponderado, do ponto de vista empresarial, zelando-se pela manutenção 

da confiança depositada por mais de seus dois bilhões de usuários, não seria interessante que 

informações vazassem, independentemente do valor financeiro e jurídico gerado.  

Com base nas circunstâncias apresentadas, velando-se pela integridade do processo 

criminal que apurava crime tão repelido pelo direito brasileiro (tráfico de drogas, equiparado a 

crime hediondo), o magistrado não possuía demais opções, porquanto sucessivas medidas 

precederam a ordem em comento. Entretanto, todas frustradas.  

 

4.4.2. Desocupação da escola no Distrito Federal 

 

No final do ano de 2016, houve uma inovação nas formas de se protestar: estudantes 

esbulhavam o próprio local de estudo e ali permaneciam, a título de “ocupação”,78 de forma a 

impedir que eles próprios tivessem acesso à educação. Por mais inócua que seja, o ato ganhou 

 
78 Disponível em < https://www.politize.com.br/ocupacoes-de-escolas-entenda/ > Acesso em 15 ago. 20. 

https://www.politize.com.br/ocupacoes-de-escolas-entenda/
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dimensão nacional, e várias escolas foram ocupadas e tiveram suas atividades acadêmicas 

paralisadas.  

Não bastasse o prejuízo que a “manifestação” acarretava aos próprios manifestantes, 

porquanto obstavam seu direito à educação, aproximava-se a data do Exame Nacional do 

Ensino Médio – ENEM.  

É notório o fato de que o ENEM é um dos maiores eventos acadêmicos nacionais, e 

mais de 8 milhões de candidatos o realizam, com a pretensão de ingressarem no ensino superior.  

Ocorre que a ocupação das escolas resultaria no impedimento de realização do ENEM 

por parte de milhares de estudantes. A partir disso, o Ministério Público do Distrito Federal e 

Territórios, valendo-se de sua atribuição constitucional de defensor da ordem jurídica e dos 

interesses sociais, pLeiteou judicialmente que fosse determinada a desocupação do Centro de 

Ensino Asa Branca de Tanguatinga – CEMAB.  

O caso tem sua importância e a razão foi reconhecida em favor do MPDFT. Ocorre 

que, ao deferir o requerimento formulado pelo parquet, o magistrado determinou medidas 

atípicas, que resultaram em polêmica e repercussão midiática.  

Eis o dispositivo da decisão79:  

 

Como forma de auxiliar no convencimento à desocupação, autorizo expressamente 

que a Polícia Militar utilize meios de restrição de habitabilidade do imóvel, tal como 

suspenda o corte do fornecimento de água, energia e gás. Da mesma forma, autorizo 

que restrinja o acesso de terceiros, em especial parentes e conhecidos dos ocupantes 

até que a ordem seja cumprida. Autorizo também que impeça a entrada de alimentos. 

Autorizo, ainda, o uso de instrumentos sonoros contínuos, direcionados ao local da 

ocupação, para impedir o período de sono. Tais autorizações ficam mantidas 

independentemente da presença de menores ocupantes no local, os quais, a bem da 

verdade, não podem lá permanecer desacompanhados de seus responsáveis legais. 

 

Em que pese o fato ocorrido, não foram bem escolhidas as medidas determinadas. 

Neste sentido, um dos stantards propostos por Fredie Didier80 para a concretização do princípio 

da atipicidade das medidas executivas estabelece que “a medida atípica determinada não pode 

constituir, ela mesma, um ato ilícito”.  

Analisando-se o dispositivo examinado, ao autorizar o uso de instrumentos sonoros 

visando à privação do sono e o corte de alimentos, percebe-se que, como alerta Fredie Didier 

 
79 BRASIL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Vara da Infância e da Juventude do Distrito 

Federal. Desocupação de escola no Distrito Federal. Medidas executivas atípicas. Juiz de Direito Alex Costa de 

Oliveira. 30 de outubro de 2016. Disponível em: [https://www.conjur.com.br/2016-nov-01/estudantes-juiz-

autoriza-tecnica-tortura-usada-cia]. Acesso em: [19 abr. 2021]. 
80 DIDIER JR., Fredie; CUNHA; BRAGA; OLIVEIRA, op. cit., 2020, p. 360.  
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Jr,81 a medida se enquadra perfeitamente no que descreve o Protocolo de Istambul82 como sendo 

métodos de tortura. Assim dispõe:  

 

Eis apenas alguns dos métodos de tortura a ter em conta: 

n) Privação dos estímulos sensoriais normais, tais como o som, luz, noção do tempo, 

isolamento, manipulação da iluminação da cela, abuso de necessidades fisiológicas, 

restrições ao sono, alimentos, água, instalações sanitárias, banhos, atividades motoras, 

cuidados de saúde, contatos sociais, isolamento dentro da prisão, perda de contacto 

com o mundo exterior (as vítimas de tortura são muitas vezes isoladas para evitar o 

estabelecimento de laços com outras pessoas e a identificação recíproca, bem como 

para fomentar os vínculos traumáticos com os torcionários); 

 

Conclui-se que, não obstante o dever de represália que exigia o caso concreto, a 

decisão foi excessiva, determinando práticas inadequadas e que restou por inverter toda a lógica 

da situação real.  

Com o devido respeito a decisão prolatada, outro caminho poderia ter escolhido o 

magistrado, tal como a remoção de pessoas prevista no art. 536, §1º, do CPC, que, após a 

determinação da obrigação deixar o local, poderia ser efetivada por efetivo policial, nos termos 

em que dispõe o artigo.  

 

4.4.3. Apreensão da CNH, do passaporte e bloqueio do cartão de crédito 

 

Não tão raramente ocorre a determinação judicial de suspensão da Carteira Nacional 

de Habilitação, fundamentada no art. 139, IV do CPC, como sendo uma medida atípica de 

execução. A medida causa polêmica e divide a doutrina. O tema deve ser analisado com cautela 

e sua aplicação deve observar critérios técnicos, a fim de se evitar arbitrariedades.  

O TJSP, no âmbito do Agravo de Instrumento nº 2139321-55.2019.8.26.0000, teve a 

oportunidade de se manifestar sobre o tema. Na demanda, que versava sobre obrigação de pagar 

quantia certa, o órgão julgador reformou a decisão de primeiro grau para deferir o requerimento 

de suspensão da CNH, com a consequente suspensão do direito de dirigir.  

No Acórdão, o Relator noticia que não houve bens passíveis de penhora encontrados. 

Contudo, o padrão de vida exposto nas redes sociais do executado não coincidiria com a 

 
81 DIDIER JR., Fredie; CUNHA; BRAGA; OLIVEIRA, op. cit., 2017, p. 131. 
82 Disponível em <http://www.dhnet.org.br/dados/manuais/a_pdf/manual_protocolo_istambul.pdf> Acesso em 16 

ago. 20.  

http://www.dhnet.org.br/dados/manuais/a_pdf/manual_protocolo_istambul.pdf
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aparência processual. Com isso, entendeu que seria legitimo a suspensão da CNH a fim de se 

efetivar a tutela processual. Confira-se a ementa do Acórdão83:  

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu 

pedido de suspensão da CNH, cartões de crédito e passaporte do executado - 

Tentativas infrutíferas de localização de bens e ativos financeiros para satisfação do 

crédito. Suspensão da CNH possível - Art. 139, inc. IV do CPC. Medida útil e legítima 

para garantir a efetividade do processo. Decisão reformada - Recurso parcialmente 

provido. 

 

No mesmo Acórdão, o Relator indeferiu os requerimentos de suspensão do passaporte 

e do cartão de crédito do executado, permitindo-se, tão somente, a suspensão da carteira de 

habilitação. Em que pese esse julgado, há diversos precedentes oriundos do TJSP84 

manifestando a impossibilidade da suspensão da CNH. O tema ainda não é pacífico na Corte.  

O TJRJ também já teve oportunidade de se pronunciar sobre o tema, em Acórdão que 

gerou a seguinte ementa:85  

 

Agravo de instrumento. Ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença. 

Decisão que defere a suspensão do passaporte e da Carteira Nacional de Habilitação 

dos agravantes. Medida atípica que se justifica pelo esgotamento de todas as tentativas 

de satisfação do crédito. Inteligência do artigo 139, IV do CPC/2015. Inexistência de 

violação a Direito Fundamental. Desde priscas eras sabe-se dos percalços enfrentados 

pelo credor para fazer valer em Juízo o seu direito. Daí a origem do conhecido adágio 

popular “ganha mas não leva”, que se explica por si mesmo. Isso fomenta na sociedade 

o descrédito do Poder Judiciário, gerando a percepção de que a Justiça é incapaz de 

garantir efetividade às suas decisões. Restringir os efeitos de norma que visa modificar 

 
83 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.  17ª Câmara de Direito Privado. Agravo de Instrumento 

nº 2139321-55.2019.8.26.0000. Suspensão de CNH, cartão de crédito e passaporte. Medidas executivas atípicas. 

Relator(a): Des. Irineu Fava. 19/08/2019. Publicado em 21/08/2019. Disponível em: 

[https://esaj.tjsp.jus.br/cposg/search.do;jsessionid=471D32F56C11D2B96EAE47E15A59DDC5.cposg5?convers

ationId=&paginaConsulta=0&cbPesquisa=NUMPROC&numeroDigitoAnoUnificado=2139321-

55.2019&foroNumeroUnificado=0000&dePesquisaNuUnificado=2139321-

55.2019.8.26.0000&dePesquisaNuUnificado=UNIFICADO&dePesquisa=&tipoNuProcesso=UNIFICADO&uui

dCaptcha=sajcaptcha_5791ecae02bf4f31a544e0fe9a55c3a0&g-recaptcha-

response=03AGdBq274n2g5DnFFSE3vPUmF2V9_ntyHuN2ehGOEAC5YGoTYF7ijuaK8jlaFOOpP4NgPcNPJ

nqVxs4NtmTHrS72IrlA6_K9E72OQfrlBjMehxrs9oL2sWuWV8yvs3ev7o5YN-

YWDBKY1lMm2lZttC_Hcr1EB9JBrMA7GUkaQLOWPczYQ48XdukcX1kWFJw1zsTP_rXeUuQtr25aSXwPk

wizSffwv-gffW6bWLTaLFeUknF6X60YgsJpGMIp7QiyuKinEGwVdb7voKtUOErz2u3aRTbvlcWray-

KY9_MrE676HlrUNPnQPxa7RkXQjAv7qT6CUiycZl3yQ6TzmrIqq6Wkf-

yOE0olxfBi_8xK5XzWTyIbEjZGo0hPukiiyObAhURm_C-mADMA276sg_igycIEoXhQot7E3dBAXnrB-

Ykh6xIm2uQCEBPpITsgoUvXDu-kk0QYxUpcUfJVWRg7xCRBZDNbAXA6lw#?cdDocumento=21]. Acesso 

em: [19 abr. 2021]. 
84 Há, como exemplo, os seguintes julgados: TJSP – AI 221691-77.2016.8.26.0000, Rel. Jayme Queiroz Lopes, 

26/11/2016, 36ª Câmara de Direito Privado; TJSP – AI 2239122-46.2016.8.26.0000, Rel. Heraldo de Oliveira, 

06/03/2017, 13ª Câmara de Direito Privado; TJSP – AI 2235359-37.2016.8.26.0000, Rel. Ruy Coppola, 

09/12/2017. 32ª Câmara de Direito Privado.  

 85 BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Décima Terceira Câmara Cível. Agravo de Instrumento nº 

0063037-69.2018.8.19.0000 Suspensão da CNH e do Passaporte. Medidas executivas atípicas. Relator(a): Des. 

Agostinho Teixeira, 29/04/2019, data da publicação: 30/04/2019. Disponível em: 

http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201800283808. Acesso em 19 abr. 2021. 

http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201800283808
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esse estado de coisas, contribuiria fortemente para desabonar ainda mais a atuação do 

Estado Juiz. Recurso desprovido. 

 

Em fundamentação, o Desembargador afirma que há indícios de ocultação patrimonial 

e que a suspensão do passaporte e da carteira de motorista não privará os devedores do direito 

fundamental de ir e vir, em suas palavras, “ao contrário, garantirá a observância de outro direito 

fundamental; a razoável duração do processo”. 

Para Araken de Assis,86 “indiretamente que seja, recolher a carteira nacional de 

habilitação ou o passaporte interferem no direito de ir, vir e ficar”. O autor entende que tais 

medidas são inconstitucionais, e mais caracterizam uma penalidade imposta pelo magistrado. 

Na mesma linha, Fredie Didier Jr.87 entende ser inaplicável a suspensão da CNH ou 

do passaporte, por violar direitos fundamentais e não demonstrar uma relação de meio/fim entre 

a medida e o objeto perseguido, além de poder ser caracterizada uma medida punitiva. Assim 

leciona o autor:  

 

De todo modo, entendemos que não são possíveis, em princípio, medidas executivas 

consistentes na retenção de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou de passaporte, 

ou ainda o cancelamento dos cartões de crédito do executado, como forma de 

pressioná-lo ao pagamento integral de dívida pecuniária; 

 

Essas não são medidas adequadas ao atingimento do fim almejado (o pagamento de 

quantia) - não há, propriamente, uma relação meio/ fim entre tais medidas e o objetivo 

buscado, uma vez que a retenção de documentos pessoais ou a restrição de crédito do 

executado não geram, por consequência direta, o pagamento da quantia devida ao 

exequente. Tais medidas soam mais como forma de punição do devedor, não como 

forma de compeli-lo ao cumprimento da ordem judicial - e as cláusulas gerais 

executivas não autorizam a utilização de meios sancionatórios pelo magistrado, mas 

apenas de meios de coerção indireta e sub-rogatórios.  

 

Ainda que adequadas fossem, a retenção de CNH e do passaporte no corte de 

fornecimento de água 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 do uso de cartões 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. 

 

Já para Marcelo Abelha Rodrigues,88 é preciso analisar o contexto no qual se insere a 

determinação para se concluir se há caráter coercitivo ou punitivo. Expõe o autor:  

 

Nestes exemplos que têm pipocado no país, observa-se que os magistrados estão 

impondo medidas restritivas de direitos pessoais como apreensão do passaporte, 

 
86 ASSIS, Araken de., op. cit., 2020. p. 148. 
87 DIDIER JR., Fredie; CUNHA; BRAGA; OLIVEIRA, op. cit., 2017, p. 115-116. 
88 RODRIGUES, idem.. 
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proibição de ir ao estádio, apreensão da carteira de motorista etc. como se fossem 

medidas coercitivas destinadas a pressionar o devedor a cumprir uma obrigação. 

 

Em todos os julgados que eu li, absolutamente em todos, pareceu-me claro que 

estamos diante de uma função punitiva, e não propriamente coercitiva, onde o 

magistrado deixa evidente a sua irresignação com a conduta do executado cafajeste, 

com seu comportamento desrespeitoso com a violação do dever ético, da boa-fé e da 

colaboração com a justiça, fato que se encaixa como uma luva no artigo 77, IV do 

CPC e no artigo 774 do mesmo diploma. 

 

Não nos parece que seja lícito ao magistrado - ainda que esteja legitimamente bravo 

e irritado e indignado como com os atos processuais do executado cafajeste - possa, 

incorretamente, denominar de “medida coercitiva” uma “medida sancionatória” e, 

com base na atipicidade de meios executivos, inventar uma medida processual 

punitiva atípica, portanto, que esteja fora do rol de sanções desta estirpe previstas pelo 

legislador. 

 

Contudo, Marcelo Abelha89 não é totalmente contrário a tais medidas. Para o autor, é 

ilegítima a sua aplicação como medida sancionatória, o que não obsta, outrossim, seja aplicada 

como medida coercitiva, que se verificará do caso concreto. Confira-se 

 

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. 

[...] 

Imagino aqui a apreensão de uma carteira de motorista de um executado cafajeste que 

é motorista do UBER e recusa-se a informar seus rendimentos para pagar alimentos. 

Me parece ter um papel coercitivo para que ele cumpra uma ordem judicial que se 

recusa a fazer. 

 

O argumento de que a suspensão da CNH impediria o direito de ir e vir não se sustenta, 

porquanto não possuir habilitação para dirigir não significa impossibilidade de locomoção. 

Basta apenas adotar outro meio de transporte. No Brasil há 211 milhões de habitantes,90 e 

apenas 60 milhões de pessoas possuem habilitação para dirigir.91 Entretanto, os outros 151 

milhões de brasileiros, que não possuem CNH, não estão, por esta razão, privados do seu direito 

de ir, vir e permanecer. 

A suspensão do passaporte, por sua vez, aparenta, em regra, ter caráter punitivo. No 

art. 320 do CPP consta como medida cautelar diversa da prisão o recolhimento do passaporte 

do acusado, para que garantir que não se ausente do País. Contudo, é apenas uma medida 

 
89 Ibid., idem. 
90 Estatística realizada pelo IBGE em 2020. Disponível em < https://censo2020.ibge.gov.br/sobre/numeros-do-

censo.html> Acesso em 16 ago. 20.  
91 Disponível em < https://tecnoblog.net/275062/cnh-digital-um-milhao/#:~:text=Mais%20de%2060%20milh%C 

3%B5es%20de,mais%%20com%20QR%20Code.> Acesso em 16 ago. 20.  

https://censo2020.ibge.gov.br/sobre/numeros-do-censo.html
https://censo2020.ibge.gov.br/sobre/numeros-do-censo.html
https://tecnoblog.net/275062/cnh-digital-um-milhao/#:~:text=Mais%20de%2060%20milh%C 3%B5es%20de,mais%%20com%20QR%20Code.
https://tecnoblog.net/275062/cnh-digital-um-milhao/#:~:text=Mais%20de%2060%20milh%C 3%B5es%20de,mais%%20com%20QR%20Code.
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cautelar que pode ser imposta ao acusado para garantir a aplicação da Lei penal, da investigação 

ou da instrução criminal, nos termos do art. 282 do CPP.  

Conforme aludido por Marcelo Abelha92, é essencial que se verifique no caso concreto 

a necessidade e adequação das medidas deferidas. Diferentemente da suspensão da CNH, a 

suspensão do passaporte restringe o direito de ir e vir. Entretanto, mostrando-se adequada para 

compelir o executado e havendo provas de ocultação patrimonial, a medida pode ser aplicada, 

sempre com caráter coercitivo.  

Perante os tribunais superiores, como já analisado, o tema ainda não é pacífico. 

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou pela possibilidade de suspensão da 

CNH e do passaporte quando houver indícios de ocultação patrimonial, além de expressar que 

tais atos não violam do direito de ir e vir.  

O Supremo Tribunal Federal ainda não se pronunciou, uma vez que a ADI93 que versa 

sobre o tema ainda pende de julgamento.  

Acerca da possibilidade de suspensão ou bloqueio do cartão de crédito do executado, 

o TJSP94 reformou decisão de primeiro grau para aplicar, como medidas executivas atípicas, o 

bloqueio do cartão de crédito e a suspensão do passaporte do devedor. O Acórdão gerou a 

seguinte ementa:  

 

PROCESSUAL CIVIL Compra e venda Móveis planejados. Ação de rescisão 

contratual cumulada com indenização julgada procedente e atualmente em fase de 

cumprimento de sentença. Decisão de primeiro grau que indefere pedido de suspensão 

da CNH, do passaporte e dos cartões de débito e de crédito dos executados. Agravo 

interposto pelo exequente. Tentativas de localização de bens via BACEJUD e 

RENAJUD infrutíferas Inércia do executado na indicação de bens sujeitos à penhora 

Pressuposto para a adoção de medidas coercitivas previstas no artigo 139, inciso IV, 

do Código de Processo Civil caracterizado. Admissibilidade das medidas que, de 

 
92 RODRIGUES, idem. 
93 Ação Direita de Inconstitucionalidade nº 5.491, analisada em tópico anterior.  
94 BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. 29ª Câmara de Direito Privado. Agravo de Instrumento nº 2050212-

30.2019.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Henrique Miguel Trevisan. Julgado em 03/05/2019, publicado em 

15/05/2019. disponível em 

https://esaj.tjsp.jus.br/cposg/search.do;jsessionid=227B346FDA369FA7A8FA736D9C970488.cposg5?conversat

ionId=&paginaConsulta=0&cbPesquisa=NUMPROC&numeroDigitoAnoUnificado=2050212-

30.2019&foroNumeroUnificado=0000&dePesquisaNuUnificado=2050212-

30.2019.8.26.0000&dePesquisaNuUnificado=UNIFICADO&dePesquisa=&tipoNuProcesso=UNIFICADO&uui

dCaptcha=sajcaptcha_3233efedf7e148d587016c5488fbe011&g-recaptcha-response=03AGdBq27m6QwjeX2F-

zus1wzzRT6CgpCxVShzYP7-

Y69EqBt9GdpnqdaPRUFBlpdIL2zwCl6UnqZfxjl9aJGkMJVljcmagRyNB5b0UQ0A-

3nTBFP88CBKCQ5LFmLkccBGyipZjXs0xQfHY25FMHkjj-

dPGntvn2uEGT2KhHNCuWlK2pDdU9jP3wF89m2quhKs1xVWy_h4HLQkx-

5F9jXCdiLNhqku4KT2oVeBPyZ2XK8nSIaADinLhD5WeOXxyJbWd4SXQddD_m-

BouFDdG5rjOAonGvkbV6emZLMM2EWrVDFdWEJfDO8rIQVdp_lI8SAqOrishSein_BYgzWwBGvKQdniV8

NcJRI1_ikvIkWiN68HsZVtpTWJPoszWt3BbuxwvZVj9dZEjv63PFRwmdd8ON4nf2ncDcuPCLemYRejt6C48-

MRWV9fmH5gKk3IjV_jZHvZOBzDj_5w7nSqVICilm1l_Ax_nbzwA#?cdDocumento=24. acesso em 19 abr. 

2021.  
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algum modo, podem resultar na satisfação do crédito. Suspensão do passaporte - 

Medida que impede o devedor de assumir novas e vultosas despesas, preservando 

patrimônio e viabilizando o pagamento do débito. Direitos e garantias individuais que 

não são ilimitados, devendo ser relativizados com outros igualmente consagrados. 

Patrimônio do devedor que não se presta à livre disposição da forma que este bem 

entender, mas sim para o cumprimento de suas obrigações Inteligência do artigo 789 

do Código de Processo Civil. Bloqueio de cartão de crédito. Medida que busca evitar 

a assunção de despesas não essenciais em detrimento do crédito exequendo. 

Contenção de novas despesas que pode acarretar a preservação de patrimônio do 

devedor, viabilizando o cumprimento da obrigação pretérita com o exequente 

Ausência de bens penhoráveis. Medidas coercitivas (suspensão do passaporte e 

bloqueio de cartões de crédito) voltadas a evitar a assunção de novas dívidas não 

essenciais pelo executado e a possibilitar o surgimento de recursos em benefício do 

credor. Relação harmônica entre tais medidas e o objetivo a ser alcançado Suspensão 

da CNH e de cartões de débito - Medidas incompatíveis com a tentativa de satisfação 

do crédito. Efeito unicamente punitivo não amparado pela norma processual. Agravo 

parcialmente provido. 

 

Em fundamentação, o Desembargador Relator expõe ponderações que merecem 

transcrição integral:  

 

Quanto ao princípio da dignidade humana, inúmeras pessoas, seja questões 

financeiras, seja por outros motivos, passam uma vida inteira sem sair do país, não 

ferindo, em absoluto, sua dignidade humana.  

No tocante ao direito de ir e vir, além de se manter a ampla liberdade para locomoção 

em nosso extenso país, tal direito, nas viagens de mero deLeite e lazer do devedor, 

deve ser harmonizado com o direito do credor à satisfação do seu crédito, com a 

responsabilidade patrimonial do devedor (que deixará de assumir novas dívidas em 

detrimento da já existente e que vem sendo ignorada) e, por que não, com o próprio 

direito de ir e vir do credor, que pode estar sendo cerceado pelo não recebimento do 

seu crédito. 

 

É fato notório que a realidade financeira das famílias brasiLeiras em geral, não permite 

que todos viajem a todo tempo para o exterior. No entanto, tal fato, por si só, não ofende a 

dignidade da pessoa humana.  

Na mesma demanda, houve apreciação do requerimento de bloqueio de cartão de 

crédito. A medida foi deferida com base no mesmo argumento utilizado para a apreensão do 

passaporte: evitar a contração de novas dívidas.  

Entende, o Magistrado, ser plenamente possível a subsistência social sem dispor de 

cartão de crédito. Eis o trecho da decisão:  

 

No tocante ao bloqueio dos cartões de crédito dos executados, o pedido do agravante 

também deve ser acolhido, já que a medida apresenta efetividade assemelhada à 

suspensão do passaporte, evitando a assunção de despesas não essenciais em 

detrimento do crédito do exequente.  

Além de ser evidente a possibilidade de subsistência em sociedade sem a utilização 

de cartão de crédito, tanto que inúmeras pessoas vivem normalmente dessa forma, 

sem que tal situação cause prejuízos ou transtornos para a aquisição de todos os bens 

e serviços essenciais. 
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O fato de não dispor de cartão de crédito, certamente não priva o executado de usufruir 

de seus direitos fundamentais, uma vez que apenas 25% da população possui essa forma de 

pagamento.95 

Sucede que essa medida não garante a eficácia almejada, porquanto o executado ainda 

poderia utilizar um cartão de crédito de terceiros, dispondo como se seu fosse e estabelecendo 

uma espécie de contrato de empréstimo tácito de valores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
95 Disponível em< https://www.spcbrasil.org.br/uploads/st_imprensa/release_cartao_de_credito.pdf> Acesso em 

16 ago. 20.  

https://www.spcbrasil.org.br/uploads/st_imprensa/release_cartao_de_credito.pdf
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5. CONCLUSÃO 

 

Como exposto na introdução, o objetivo da pesquisa era analisar a atividade executiva 

no Ordenamento Jurídico brasileiro e refletir sobre a sua crise de ineficiência. A partir disso, 

problematizar se as execuções frustradas têm alguma relação com a adstrição do magistrado 

aos meios típicos de coerção direita e indireta. 

A proposta era desenvolver uma pesquisa para analisar e refletir a relação entre a 

ineficiência das determinações judiciais e os meios de execução tipicamente previstos na 

legislação processual. Visava-se a investigar se a utilização dos meios atípicos de coerção é 

hábil para viabilizar uma maior efetivação da tutela jurisdicional, com a satisfação do direito 

material. Atrelado a isso, objetivou-se, ainda, problematizar a legitimidade, os limites e 

diretrizes para que o Magistrado possa se valer dos meios atípicos de coerção.  

Acerca das balizas e limites que devem ser observados quando se utilizam meios 

atípicos de coerção, tais pontos merecem atenção. Por se tratar de clausulas gerais, abertas à 

interpretação, parte da doutrina põe em dúvida sua constitucionalidade. Sucede que, conforme 

restou demonstrado, tal fato não permite que o magistrado extrapole os limites do Direito. Isso 

porque, em que pese tais tipos abertos, a ordem jurídica deve submissão à Constituição, de sorte 

que esta jamais pode ser violada, mormente com fundamento em norma infraconstitucional. 

Ainda, constatou-se que a própria doutrina e os Tribunais superiores são os encarregados pelo 

balizamento e apontamento de limites para a atuação do julgador nesses casos.  

Consoante descrito na introdução, foram formulados alguns questionamentos, cujas 

respostas eram o intento deste trabalho. Acredita-se que foram respondidos. Quanto ao 

questionamento de que, se os meios atípicos fossem mais utilizados, haveria maior satisfação e 

menos execuções frustradas, ao menos em parte, a afirmação é verdadeira, porquanto, como 

exposto no trabalho, a solvência do devedor pode consistir em mera fraude, simulando-se 

cenário de hipossuficiência, a fim de se furtar da obrigação processual. Destaca-se que a 

situação, conforme exigido pela jurisprudência, deve ser cuidadosa e criteriosamente provada 

nos autos.  

Questionou-se se seria possível estabelecer alguma relação entre os meios executivos 

atípicos com as execuções frustradas em razão de condutas fraudulentas e, se positiva a 

resposta, se eles poderiam repercutir nas demandas executivas com a redução das execuções 

frustradas. A partir da realização do trabalho, entende-se que, em muitos casos, por já conhecer 

e prever quais serão ato e o momento executivos futuros, é possível que o devedor crie formas 
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de se desviar da execução, como por exemplo, por meio de alienações de bens e transferências 

de valores, uma vez que tais atos expropriatórios são os primeiros na atividade satisfativa.  

Indagou-se, ainda, a aptidão que possuiria os meios executivos atípicos para impedir 

ou dificultar expedientes de ocultação patrimonial realizada pelo devedor na atividade 

executiva. Como aduzido, por não ter ciência prévia de qual será o próximo ato judicial 

expropriatório, torna-se mais difícil que o executado possa se eximir, por meio da blindagem 

patrimonial.  

Quanto à viabilidade de as medidas atípicas serem utilizadas como um instrumento 

hábil a combater a crise de ineficiência da atividade executiva, entende-se ser plenamente 

possível, mormente quando a ineficiência está diretamente relacionada à fraude patrimonial que 

assola diversas execuções.  

A indagação formulada e que mais avulta a doutrina processualista é que, por serem 

atípicos, quais os limites de tais mecanismos e qual a sua legitimidade. Entretanto, como uma 

ordem jurídica, que se fundamenta em uma normativa superior, que é a Constituição, os limites 

da atuação do juiz – e de qualquer autoridade – são facilmente lá encontrados. A Constituição 

BrasiLeira de 1988 é destaque mundial no que tange às tutelas dos direitos fundamentais, 

prescrevendo diversas liberdades negativas, que se destinam a limitar a atuação estatal.   

Por fim, buscou-se responder se a satisfação do direito material, em si, legitimaria a 

atuação do Poder Judiciário à margem da legislação em vigor. A satisfação da tutela 

jurisdicional é um dos postulados do acesso à justiça. Contudo, a busca por um direito não 

autoriza que o judiciários ultrapasse os limites das Leis. Em que pese a importância da 

efetivação das determinações judiciais, a Lei é a mecanismo de proteção social.  

Em última análise, os meios executivos atípicos envolvem a garantia de um processo 

justo e seu equacionamento com os ditames de um Estado Democrático de Direito para minorar 

a crise de ineficiência decorrente das execuções frustradas. Assim, o acesso à justiça não pode 

ser mero acesso ao judiciário, que apenas conhecerá e dirá o Direito. A tutela jurisdicional 

necessita se efetivar, entregando, ao postulante, tempestivamente, o bem da vida almejado.  
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