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RESUMO 

  

O presente trabalho de conclusão de curso tem por objetivo analisar o contexto de aplicação das 

medidas executivas atípicas na perspectiva do Estado Democrático de Direito, averiguando a sua 

eventual incompatibilidade com os princípios institutivos do Processo Constitucional. Para tanto, 

o exercício da jurisdição executiva foi analisado, sendo possível perceber, a partir desse estudo, 

que o procedimento executivo não deve ser visto como instrumento de poder do Estado. Isso 

implica dizer que a jurisdição não deve ser alocada em uma posição de proeminência com relação 

ao processo e nem às próprias partes. Nesse sentido, é válido pontuar que a legitimidade das 

decisões judiciais é alcançada quando há uma atuação integrada e conjunta entre jurisdição e 

processo, de modo que o devido processo legal, previsto na Constituição, seja seguido. 

Posteriormente, foi apresentado ao leitor o conflito existente entre o princípio da máxima 

efetividade da execução e o da menor onerosidade para o devedor, ressaltando a importância da 

existência de um equacionamento na aplicação desses princípios. Em outras palavras, ambos 

devem ser aplicados de forma conjunta e integrada, de modo que se torne possível a entrega da 

prestação devida ao exequente sem que, para isso, seja necessário que se invada a esfera jurídica 

do executado além dos limites necessários. Em seguida, teceu-se uma análise das medidas 

executivas atípicas à luz do artigo 139, IV, do Código de Processo Civil de 2015, averiguando as 

prerrogativas conferidas ao magistrado na execução. Para tanto, foi realizado um estudo acerca da 

caracterização das medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e sub-rogatórias que circundam a 

atuação do juiz. Além disso, foi construída uma abordagem acerca da aplicabilidade dos meios 

executivos atípicos, com base na doutrina e jurisprudência. Por fim, chegou-se à conclusão de que 

essas medidas são incompatíveis com os preceitos constitucionais, uma vez que a ampliação do 

poder de tutela do magistrado pode se configurar como restrições de direitos ao executado.   

  

Palavras-chave: Medidas executivas atípicas. Discricionariedade judicial. Processo 

Constitucional. Atipicidade. Estado Democrático de Direito.   
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1 INTRODUÇÃO  

O tema do presente trabalho de conclusão de curso consiste na análise das medidas 

executivas atípicas na perspectiva do Estado Democrático de Direito. Esse tema ganhou força a 

partir do surgimento do CPC de 2015, no seu artigo 139, inciso IV. Isso porque, muito embora a 

atipicidade no processo de execução já existisse desde o CPC/73, foi apenas com o advento do 

artigo 139 do novo diploma legal que se vislumbrou para o juiz uma série de prerrogativas, antes 

não previstas na legislação. Tais prerrogativas, por sua vez, permitem ao magistrado determinar 

todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar 

a satisfação do direito do exequente através de um comando que já fora acertado, anteriormente, 

na fase de conhecimento, ou através do conteúdo disposto em um título executivo extrajudicial.    

O meio executivo típico, como o próprio nome já indica, lida com as providências 

jurisdicionais que são previstas em lei e que já encontram os seus limites previamente delineados 

e definidos na legislação. Ao contrário, o meio executivo atípico diz respeito às medidas que são 

determinadas pelo juiz, no exercício da função jurisdicional, sem uma expressa e específica 

previsão legal que oriente a tomada de decisão no caso concreto. Dessa forma, analisadas sob o 

paradigma do atual Código de Processo Civil, as medidas executivas atípicas se perfazem em um 

cenário de ausência de parâmetros legais que delimitem qual será a extensão dos poderes, deveres 

e responsabilidades do magistrado na execução.   

Percebe-se, nessa linha de raciocínio, que, ao incremento das medidas executivas 

atípicas, há a prática de um ato interdital do juiz com a concomitante usurpação da função 

legislativa. Isso porque, em decorrência da falta de previsão normativa que delimite os poderes do 

magistrado, o julgador acaba por se valer da discricionariedade judicial na criação das medidas 

destinadas à satisfação do direito do exequente. E, nesse sentido, identifica-se que o juiz cria direito 

para o caso concreto, o que claramente pode ser considerado uma afronta à separação de funções, 

que consiste em uma premissa do Estado Democrático de Direito.  

Essa grande autonomia que circunda a relação do juiz com o processo acaba por acirrar 

o conflito existente entre os princípios da máxima efetividade da execução e da menor onerosidade 

para o devedor, já que o artigo 139, IV, do CPC, concede ao magistrado uma irrestrita 

discricionariedade na aplicação das técnicas executivas. Nesse sentido, o poder geral que é 
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conferido ao juiz para a efetivação das obrigações deixa de considerar a garantia do executado de 

ter o seu patrimônio invadido nos estritos limites da necessidade. 

Destarte, em consonância com o que preleciona o art. 805 do Código de Processo Civil, 

a execução deve se desenvolver de modo menos gravoso ao executado, isto é, a dignidade da pessoa 

humana deve ser observada ao se cominar uma medida executiva, seja ela mandamental, indutiva, 

coercitiva ou sub-rogatória. A utilização do princípio da máxima efetividade da execução, portanto, 

não deve se dar de modo a buscar a satisfação do interesse do exequente independentemente da 

consequência que tal medida gerará na esfera individual do executado, já que esse também possui 

direitos resguardados pela principiologia constitucional. 

A presente monografia, nesse sentido, objetiva analisar e demonstrar a 

incompatibilidade dos meios executórios atípicos no Estado Democrático de Direito, avaliando as 

possíveis implicações do protagonismo judicial à luz das garantias legais e constitucionais 

titularizadas pelo executado. Para isso, será desenvolvida uma análise do artigo 139, IV, do CPC, 

para que seja possível compreender e visualizar o contexto de aplicabilidade das medidas atípicas. 

Além disso, é importante ressaltar que o tema envolvente da presente pesquisa se 

desenvolveu em decorrência do grande desconforto que é gerado quando se teoriza o processo 

como uma relação jurídica, calcado na hierarquia de poderes existentes entre o juiz e as partes. 

Dessa forma, quando o magistrado se aloca em uma posição de superioridade, as principais 

interessadas no decisum, que são as partes, não conseguem participar de forma efetiva da 

construção compartilhada da decisão, haja vista que o juiz atua com protagonismo.  

Para testar a hipótese de que as medidas executivas atípicas não se encontram alinhadas 

ao Estado Democrático de Direito, adotou-se uma metodologia que se baseou em uma abordagem 

qualitativa, buscando-se compreender o contexto que situou as medidas executivas atípicas como 

expressão da máxima efetividade da execução. 

No que diz respeito aos objetivos que se pretendeu alcançar, foi empregada a pesquisa 

exploratória, a fim de se construir uma maior familiaridade com o tema da pesquisa, consolidando-

se conceitos e ideias sobre o assunto através da adoção do método dedutivo. Ademais, as técnicas 

adotadas para a investigação proposta consistiram na pesquisa bibliográfica, com a consequente 

análise de artigos científicos e livros tornados públicos, bem como a pesquisa documental 

concernente ao tema das medidas executivas atípicas. 
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Por fim, vale a pena aclarar que o instrumento de coleta de dados utilizado é a análise 

de conteúdo. Isso porque será realizada uma interpretação dos dizeres de diversos autores sobre o 

tema que circunscreve a temática das medidas executivas atípicas no Estado Democrático de 

Direito. 

Para cumprir os objetivos traçados, primeiramente, o presente trabalho de conclusão 

de curso analisa a execução à luz de sua principiologia institutiva. Para tanto, será abordado o 

contexto de aplicação da atividade executiva, conjuntamente com a realização de uma abordagem 

acerca das implicações do princípio da máxima efetividade da execução e da menor onerosidade 

para o devedor no Processo Constitucional. Ademais, será desenvolvido um tópico que trata do 

princípio da tipicidade na execução. 

Isso porque será a partir da compreensão da atipicidade executiva que se tornará 

possível compreender a norma disposta no artigo 139, IV, CPC/15. Sendo assim, será realizada 

uma análise dos poderes do juiz na execução e das prerrogativas que possui na atuação 

jurisdicional. Por fim, será efetuada uma abordagem doutrinária e jurisprudencial dos meios 

executivos atípicos, analisando sua incompatibilidade com os preceitos constitucionais. 
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2 A EXECUÇÃO À LUZ DE SUA PRINCIPIOLOGIA INSTITUTIVA  

  

2.1 A jurisdição executiva 

  

Em um primeiro momento, é de suma importância compreender o contexto no qual a 

jurisdição está inserida para que seja possível estabelecer uma correlação com o processo de 

execução autônoma e de cumprimento de sentença. Segundo Fux (2002), o Judiciário, mediante a 

aplicação do direito objetivo, possui a competência de solucionar os conflitos intersubjetivos 

instaurados em decorrência da transgressão à ordem jurídica. Dessa forma, o Estado, por meio da 

jurisdição, é o responsável por estabelecer um método de composição dos litígios levados ao seu 

conhecimento.  

A prestação da atividade jurisdicional, entretanto, não se limita à subsunção do conflito 

à regra abstrata tipificada em lei. Isso porque as modalidades de prestação da jurisdição variam de 

acordo com a natureza do litígio em questão. Isto significa dizer que em alguns momentos o 

judiciário precisa realizar o acertamento de direitos e, em contrapartida, em outros momentos 

precisa efetivar a aplicação de tal direito já reconhecido através de um título executivo judicial ou 

extrajudicial. 

Nessa esteira de raciocínio, é importante elucidar que existem três modalidades básicas 

de diligências jurisdicionais. Tais modalidades serão definidas a partir de uma classificação 

tradicional de procedimento, que varia conforme o pronunciamento judicial que é necessário ao 

caso. Sendo assim, em consonância com o entendimento de Fux (2002), a primeira delas é a 

atividade de cognição, que consiste na apreciação do material fático, probatório e do direito que é 

aplicável a uma certa situação concreta. Para tanto, o Judiciário realiza a adequação dos fatos à 

norma legal ao realizar o reconhecimento de direitos. 

Em seguida, tem-se a atividade executiva, que é aquela com a função precípua de 

buscar a satisfação do direito contido em um título executivo judicial ou extrajudicial. Na prestação 

da função executiva há uma maior descentralização das atividades processuais, na medida em que 

os atos materiais preponderam sobre os intelectivos. Isso porque nessa categoria, segundo Fux 

(2002), o escopo final é a satisfação efetiva do interesse do exequente, ou seja, busca-se oferecer 

ao credor tudo aquilo que ele receberia caso a obrigação tivesse sido cumprida voluntariamente. 
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Por fim e não menos importante, tem-se a atividade cautelar, que é aquela capaz de 

resguardar as circunstâncias de fato e de direito para que a justiça seja prestada com efetividade. 

Para tanto são manejadas as medidas cautelares, que possuem como escopo principal consolidar 

condições ideais para que a atividade jurisdicional seja desempenhada de forma eficaz. Em outras 

palavras, busca-se a antecipação de direitos quando o oferecimento da tutela principal é colocado 

em risco em razão da impossibilidade de prestação da justiça em tempo oportuno. (FUX, 2002). 

Após o exposto, é possível perceber que a execução judicial é uma das manifestações 

essenciais da atividade jurisdicional. Segundo Medina (2016), na sociedade contemporânea não é 

possível falar na função jurisdicional desvinculada de mecanismos que possibilitem a realização 

material e substancial dos direitos, que se dá através da concretude dos atos executivos.  Isso porque 

na sociedade moderna há uma preocupação constante com a efetivação de direitos. O que se quer 

dizer, nesse sentido, é que se mostra totalmente ineficaz a proclamação e o reconhecimento de 

direitos, quando é desvinculada da prática de atos executivos com o fim de realizar materialmente 

tais direitos. 

Destarte, não resta dúvidas de que para a jurisdição atingir sua finalidade de solucionar 

conflitos e colaborar para o alcance da segurança jurídica é essencial que a executividade caminhe 

da forma mais eficaz possível. Para tanto, considera-se eficaz a execução quando ocorre a entrega 

do bem devido ao exequente. Isso torna clara a ideia de que a jurisdição visualiza tanto o processo 

de execução quanto o cumprimento de sentença sob a ótica do demandante. Todavia, a figura do 

executado não deve ser esquecida e nem, muito menos, desprezada. Isso porque em consonância 

com o disposto no artigo 805 do Código de Processo Civil de 2015, a execução deve correr de 

modo menos gravoso ao executado.  

Isso implica dizer, sob a perspectiva do processo no Estado Democrático de Direito, 

que o executado será atingido na sua esfera patrimonial e pessoal apenas nos estritos limites daquilo 

que é necessário para a satisfação do interesse do exequente. Sendo assim, percebe-se que na 

execução, muito embora se esteja protegendo o direito do credor, o executado deve ser considerado 

sob a conjuntura principiológica constitucional que situa o devedor como um sujeito portador de 

garantias mínimas. (MEDINA, 2016) 

A partir da ótica processualista democrática, percebe-se que é necessário traçar uma 

atualizada concepção de jurisdição executiva. Isso se deve ao fato de que:  
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No Brasil, ainda está em vigor a classificação tradicional do procedimento que varia 

conforme a solicitação de pronunciamento jurisdicional, que, por sua vez, varia de acordo 

com a atividade e finalidade buscadas nos autos, que podem recair sobre as provas 

(procedimento cognitivo), sobre os bens (procedimento executivo) ou sobre a necessidade 

de asseguramento de provas e bens (procedimento de tutela provisória), de acordo com o 
que se encontra disposto no Código de Processo Civil em vigor. Sendo que, com relação 

ao procedimento executivo, os autores clássicos, principalmente pelo fato de não terem 

ainda se desgarrado da concepção instrumentalista do processo (em que a jurisdição está 

em posição de proeminência), continuam afirmando que tal procedimento é instaurado em 

atenção ao exequente e que consiste na sua satisfação. Mas tal noção apresenta-se bastante 

individualista e antidemocrática do procedimento executivo, uma vez que a atividade 

jurisdicional existe em razão do devido processo, e não o inverso. (VIEIRA, 2017, p. 76) 

 

Sendo assim, em consonância com o entendimento de Vieira (2017), não é correta a 

noção de enxergar os procedimentos executivos como instrumentos de poder do Estado. Isso 

implica dizer que a jurisdição não deve ser alocada em uma posição de proeminência com relação 

ao processo e nem às próprias partes. Isso porque compete ao Estado observar o devido processo 

legal ao ofertar a resposta ao caso, sendo que essa resposta deve ser construída em conjunto com 

aqueles que sofrerão seus efeitos. Destarte, observa-se que na perspectiva do Estado Democrático 

de Direito há que se falar na existência de um processo constitucional, que visa proteger os direitos 

fundamentais sob a ótica do princípio da supremacia constitucional.   

Com efeito, nessa conjuntura, é fundamental abordar a figura do magistrado, que é 

aquele que representa o Estado no exercício da jurisdição e que é o coautor das decisões judiciais. 

Para tanto, a legitimidade da atuação desse sujeito será alcançada quando o juiz, ao oferecer a 

resposta específica ao caso levar em consideração, efetivamente, a argumentação dos interessados 

com base na garantia do contraditório. Ademais, para alcançar a legitimidade, também é necessário 

que a decisão seja compatível com os preceitos elucidados na Constituição Federal, de modo que 

o magistrado fundamente a decisão através dos dispositivos máximos que são norteadores do 

Estado Democrático.   

Em conformidade com as ideias apresentadas, percebe-se que a jurisdição executiva 

não pode, jamais, se desvincular do devido processo legal. Isso porque a execução não representa 

meramente um instrumento de atuação da vontade solitária do julgador. Se assim fosse, o que 

vigoraria seria uma jurisdição sem processo, isto é, uma atuação jurisdicional calcada na 

centralização do poder nas mãos do magistrado que realizaria a tomada de decisões com base 

meramente em sua livre convicção.   
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O exercício da jurisdição, portanto, deve se desenvolver em consonância com o devido 

processo legal previsto na Constituição. É só a partir dessa atuação integrada e conjunta entre 

jurisdição e processo que se torna possível vislumbrar a legitimidade das decisões judiciais 

proferidas. Nesse sentido:   

 

Dessume-se, então, que o que se pode afirmar na execução é que o exequente possui uma 

posição de vantagem frente à norma, mas nada além disso, pois todos os argumentos e 

pretensões serão verificáveis no procedimento. Pelo que, devemos entender que a 

instauração de qualquer procedimento executivo cria uma obrigação processual no tocante 

a uma prestação (supostamente inadimplida), mas que a técnica executiva superará a 

relação obrigacional e criará uma obrigação processual, que será resolvida de forma 

comparticipada entre o órgão julgador e os interessados no desfecho do procedimento. 

(VIEIRA, 2017, p. 81)   

  

Após a construção dessa compreensão inicial acerca do panorama geral do processo de 

execução, é de suma importância que se desenvolva, no próximo tópico, o entendimento acerca de 

dois princípios norteadores do procedimento executivo. Isso será feito para que se torne possível 

vislumbrar o processo como um todo integrado dentro da principiologia constitucional trazida com 

o advento da Constituição Federal de 1988. 

  

2.2 Conflito entre o princípio da máxima efetividade e menor onerosidade do devedor na  

execução  

  

O princípio da máxima efetividade da execução se encontra em uma posição de 

destaque no Direito Processual Civil. Com objetivo de analisá-lo nesse tópico, será realizada uma 

abordagem no âmbito processual do cumprimento de sentença tendo em vista que, a ideia do autor 

a seguir apresentada, considera que o direito está sendo, ou já foi discutido no Judiciário. Segundo 

Hellman (2009), a efetividade está intimamente interligada com a garantia do acesso à justiça. Isso 

se deve ao fato de que, notoriamente, não é possível cogitar o acesso ao judiciário sem a existência 

de uma decisão efetiva e justa, ou seja, um decisum que concretize no plano fático aquele direito 

material que já havia sido discutido, anteriormente, no transcurso do processo.   

Vale a pena destacar, em uma primeira análise, o alto grau de normatividade do 

princípio da efetividade, já que deve prevalecer o entendimento de que o direito material 

judicialmente reconhecido deve se tornar efetivo, de forma que produza todos os efeitos que lhe 
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são próprios. Isso implica dizer, hodiernamente, que muito embora exista o princípio da dignidade 

da pessoa humana, que garante a proteção da figura do devedor, tal proteção não pode prevalecer 

de forma que o direito acertado não seja satisfeito. 

Vale dizer, nesse sentido que, quando se está diante de um conflito de interesses levado 

ao Judiciário, as partes possuem um amplo acesso às técnicas de defesa para resguardarem seus 

direitos. Todavia, após a prolação de uma decisão judicial que transitou em julgado, o meio de 

defesa antes utilizado é restringido. Isso porque após a coisa julgada, o direito material do vencedor 

da demanda deve ser preservado de forma que só será possível discutir, nessa fase, acerca de vícios 

de forma da decisão ou de absurdos jurídicos na seara do direito material. (HELLMAN, 2009) 

Nessa esteira de raciocínio, e com o intuito de sintetizar a conceituação do princípio da 

máxima efetividade da execução, tem-se um trecho que cumpre muito bem com essa finalidade:  

  

O princípio do resultado ou da utilidade da execução (CPC, art. 797) estatui que a 

execução deve ser desenvolvida em proveito do exequente, ou seja, o objetivo da execução 

é satisfazer o interesse do credor, proporcionando-lhe tudo aquilo e exatamente aquilo que 

ele tem o direito de conseguir. Logo, na execução, as partes não se encontram em estado 

de igualdade, tendo o exequente a prerrogativa de impor suas vontades ao executado, tais 

como: a) definir a espécie de execução de sua preferência, quando por mais de um modo 

puder ser realizada (CPC, art. 798, II); b) indicar bens passíveis de penhora (CPC, art. 524, 

VII, e art. 798, II, c); c) desistir da execução, no todo ou em parte, sem anuência do 

executado (CPC, art. 775); d) escolher o meio de expropriação (CPC, art. 825) etc. 

(CAMBI, 2017, p. 981)    

  

Com base no trecho exposto percebe-se que, muito embora o executado e o exequente 

não ocupem posições de igualdade no processo de execução, isso não significa que o princípio da 

máxima efetividade deve prevalecer sobre o da menor onerosidade para o devedor. Isso porque: 

  

A execução não é instrumento de exercício de vingança privada, como amplamente 

afirmado, nada justificando que o executado sofra mais do que o estritamente necessário 

na busca da satisfação do direito do exequente. Gravames desnecessários à satisfação do 

direito devem ser evitados sempre que for possível satisfazer o direito por meio da adoção 

de outros mecanismos. Dessa constatação decorre a regra de que, quando houver vários 

meios de satisfazer o direito do credor, o juiz mandará que a execução se faça pelo modo 

menos gravoso ao executado (art. 805 do Novo CPC). (NEVES, 2017, p. 106)   

  

Segundo Neves (2017), o princípio da menor onerosidade deve ser interpretado à luz 

do princípio da efetividade da tutela executiva. Isso implica dizer que o exequente tem a 

prerrogativa de ver o seu direito sendo satisfeito através da prática de atos executivos. E, nesse 
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percurso, é natural que sejam criados certos gravames ao executado. O princípio da menor 

onerosidade, por sua vez, não vai contra a imposição desses gravames. O que se busca evitar, nessa 

esfera, é o manejo exagerado dos meios executivos sem a devida necessidade para a defesa do 

interesse do exequente.  

Ademais, o princípio da menor onerosidade protege a boa-fé do executado, impedindo 

que o demandante abuse de seu direito ao crédito. Sendo assim, em consonância com o disposto 

no artigo 805 do CPC/2015, se a execução puder ser realizada por vários meios o juiz deve ordenar 

que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.   

Além disso, percebe-se que a aplicação do princípio da menor onerosidade não se dá 

de forma totalmente desmedida. Isso porque de nada adianta o executado alegar que o meio 

executivo em questão é desarrazoado, invocando a aplicação do princípio da menor onerosidade, 

se ele próprio não comprovar tal alegação. Em outras palavras, caso o executado alegue que a 

medida executiva pretendida lhe causará um prejuízo maior que o necessário, cabe a ele indicar 

meios mais eficazes e menos onerosos para a execução. Caso contrário, ocorrerá a manutenção dos 

atos executivos já determinados.   

Ainda nessa linha de raciocínio, quando cabe ao executado indicar outro meio para que 

a execução se dê, além de ser menos oneroso, há a exigência de que esse meio seja também eficaz. 

Isso demonstra claramente que o princípio da menor onerosidade não prevalece sobre o da máxima 

utilidade da execução. Muito pelo contrário, já que esses dois princípios atuam concomitantemente. 

O que acontece é que ora há a flexibilização de um, ora de outro. (NEVES, 2017)   

Tem-se firmado também o entendimento de que não adianta se valer de um ato 

executivo que em nada satisfaça o interesse do exequente. Isto é, o manejo de medidas executivas 

com o intuito meramente de prejudicar o executado em sua esfera individual não deve prosperar.  

Nesse sentido, o trecho abaixo sintetiza essa ideia: 

 

Também decorrente do princípio ora analisado, tem-se a vedação da aplicação de medidas 

executivas que notoriamente são incapazes de gerar qualquer satisfação ao direito do 

exequente, até porque sua adoção serviria apenas para prejudicar o executado sem 

contrapartida em favor do exequente, retornando-se ao tempo em que a execução era 

utilizada como “vingança privada” do exequente. Nesse sentido, encontra-se pacificado o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça de serem inaplicáveis as astreintes quando 

o cumprimento específico da obrigação é impossível. Realmente, nesse caso, prejudicar-

se-ia a situação econômica do executado sem qualquer perspectiva de satisfação do direito 
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do exequente e, por isso, a medida executiva não pode ser admitida. (NEVES, 2017, p. 

1070)  

  

Pelo exposto, pode-se inferir que no processo de execução e no cumprimento de 

sentença é necessário o equacionamento entre o princípio da máxima efetividade e o princípio da 

menor onerosidade para o devedor. É fundamental, portanto, que ambos coexistam de modo que 

se dê a melhor concretização da execução, conciliando, na medida do possível, os direitos das 

partes. A atividade jurisdicional executiva, nesse sentido, deve ser ofertada com base em um 

diálogo estabelecido entre demandante, demandado e juiz, de forma que a autoridade judicial seja 

a responsável por determinar atos executivos que satisfaçam o interesse do exequente sem, 

entretanto, prejudicar a esfera do executado além dos estritos limites necessários. Sendo assim, a 

seguir, tem-se a exposição de um posicionamento do STJ, em sede de Recurso Especial, que 

corrobora com a noção de conciliação desses dois princípios executivos:   

  

[...] I - A interpretação da lei processual, no tocante ao processo executivo, deve levar em 

consideração a harmonia entre o objetivo de satisfação do crédito e a forma menos onerosa 

para o devedor. A conciliação desses dois princípios contrapostos é que deve nortear a 

solução de cada caso concreto e mediar a aplicação dos arts. 655, 656 e 620 do Código de 

Processo Civil. II - Ao escolher os bens para a penhora, o oficial de justiça deve adequar 

os interesses contrapostos de menor onerosidade para o devedor e de satisfação do 

interesse do credor, que limitam a sua liberdade de escolha, devendo atentar, sempre que 

possível, para a gradação legal. III - Na espécie, contrapõem-se, como devedora, a 

companhia de seguros e, como credor, o segurado em estado de invalidez permanente, 

cuja indenização contratual está a pleitear. Em outras palavras, a penhora de TDAs, além 

de não onerar substancialmente a devedora, prejudica a satisfação do interesse do credor. 
(STJ, 2000, P. 395)  

  

Através do posicionamento defendido no julgado, é possível ratificar o entendimento 

condizente com a noção de que, atualmente, é essencial que ambos os princípios executivos sejam 

manejados no processo de execução e no cumprimento de sentença de forma integrada e conjunta. 

Isso porque é só a partir da comunicação entre o princípio da menor onerosidade e o da máxima 

efetividade, que se torna possível pensar na prestação da atividade executiva em consonância com 

os preceitos elucidativos do devido processo legal. Ademais, vale ressaltar que é perfeitamente 

possível que ocorra a entrega do direito ao exequente sem que, para isso, seja necessário que se 

invada a esfera jurídica do executado além dos estritos limites necessários. 
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No tópico seguinte da presente monografia, objetiva-se explanar um pouco acerca do 

princípio da tipicidade na execução. Isso para que seja possível compreender, posteriormente, qual 

foi o contexto e o permissivo legal que autorizou o manejo pelo legislador das medidas executivas 

atípicas.  

  

2.3 Princípio da tipicidade executiva  

 

A compreensão do conceito e das características do princípio da tipicidade se mostra 

de extrema relevância, nessa conjuntura, haja vista que implica diretamente na opção pela escolha 

de um meio executivo a ser aplicado no caso concreto. Tal escolha, por conseguinte, conforme o 

entendimento já exposto, deve ser realizada com base na consideração efetiva dos princípios da 

menor onerosidade para o devedor e da máxima efetividade da execução.   

Ademais, quando se trata de tipicidade e atipicidade, é importante ter em mente que a 

aplicação de tais princípios depende diretamente da atuação do juiz responsável por dar seguimento 

e concretude ao direito já acertado e definido em um título, seja ele judicial ou extrajudicial. Nesse 

sentido, percebe-se que há um poder muito grande de efetivação nas mãos do magistrado. Dessa 

forma, é essencial que se compreenda os limites legais disciplinados no Código de Processo Civil 

que, por conseguinte, delimitam, de certa forma, a atuação do magistrado na tomada de decisões 

para satisfazer o direito do exequente.   

Nas palavras de Cambi (2017), quando se busca o alcance do cumprimento da 

obrigação por meio do emprego de técnica processual descrita e prevista pelo sistema legal, tem-

se a tipicidade das formas executivas. Já a atipicidade das medidas, por sua vez, é verificada quando 

não existe, no sistema legal, um modelo previamente definido que direcione a atuação do 

magistrado ao aplicar as medidas executivas. Dessa forma, quando se está diante da atipicidade, o 

juiz tem o poder-dever de empregar os meios executivos que julgar mais adequado para satisfazer 

a obrigação em questão. Contudo, vale à pena pontuar que a atuação do magistrado, em tese, não 

deve ser perpetrada por abusos de poder, nem pela prática de atos ilícitos ou imotivados.   

No próximo capítulo da presente monografia, as medidas executivas atípicas serão 

explicadas, pormenorizadamente, de forma que seja possível analisar a sua incompatibilidade com 

o processo constitucional previsto na CF/88. Além disso, será possível compreender o debate que 
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existe em torno do artigo 139, IV, do CPC/15, e avaliar os poderes, responsabilidades e deveres do 

juiz da execução. 
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3 AS MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS E O ARTIGO 139, IV, CPC/15  

 

O tema envolvente acerca das medidas executivas atípicas comporta diferentes 

acepções a depender do posicionamento daqueles que defendem a sua aplicabilidade e daqueles 

que refutam sua prestabilidade. É indiscutível que um assunto de extrema importância que circunda 

o processo de execução e o cumprimento de sentença, atualmente, consiste na análise dos 

mecanismos práticos que possibilitam o acesso à justiça. E é a partir dessa análise prática de 

acessibilidade à justiça que saem os argumentos tanto dos autores que defendem a adoção das 

medidas executivas atípicas quanto dos autores que rechaçam fortemente a sua utilidade. 

Por ora, o que se objetiva pontuar é que uma das principais fundamentações para o 

manejo dos meios atípicos é a garantia de acesso à justiça. Essa é uma das justificativas empregadas 

por autores que defendem a aplicação da atipicidade. Entretanto, os autores que acreditam que as 

medidas atípicas consistem em uma clara violação ao processo constitucional também utilizam o 

mesmo argumento, só que sob uma linha interpretativa diversa. Em outras palavras, defendem a 

inconstitucionalidade de tais medidas alegando que o acesso à justiça efetivo não se perfectibiliza 

na prática, em decorrência das claras violações aos direitos fundamentais do executado quando se 

aplicam certas restrições de direitos ao determinar o manejo de um meio atípico. 

É importante ressaltar que a presente monografia, a partir deste capítulo, irá realizar 

uma delimitação objetiva acerca dos mais diversos argumentos que conferem legitimidade e 

ilegitimidade à utilização das medidas atípicas. Nessa perspectiva, almeja-se, primeiramente, 

analisar o contexto de acesso à justiça sob a ótica dos autores que justificam o manejo das medidas 

executivas atípicas, sendo que, posteriormente, será construída uma crítica contra o uso 

indiscriminado desses meios.   

  

3.1 Medidas executivas atípicas e o contexto de sua aplicabilidade   

  

O princípio que garante o direito ao acesso à justiça possui quadratura constitucional 

delimitada no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal de 1988, enquadrado dentro dos direitos 

e garantias fundamentais. A dicção desse artigo diz que: “a lei não excluirá da apreciação do Poder 
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Judiciário lesão ou ameaça a direito”. (BRASIL, 1988). Diante disso, percebe-se que ao judiciário 

é defeso se eximir de ofertar uma resposta jurídica ao caso concreto a ele submetido. Tal postulado 

é a máxima do princípio da inafastabilidade da jurisdição. (MESQUITA, 2013). 

A análise dos mecanismos de acesso à justiça comporta duas diferentes, porém, 

complementares, acepções. A primeira delas trata do acesso formal à justiça, que é aquele que 

garante o direito a todo e qualquer cidadão de ir até o poder Judiciário buscar a proteção de um 

direito eventualmente lesado ou ameaçado de lesão. Entretanto, a mera garantia de acesso formal 

ao Judiciário não é capaz de solucionar todas as demandas. Isso porque além do direito de acessar 

a esfera jurídica é essencial que se ofereça a resposta esperada através de um provimento 

jurisdicional. E, mais do que isso, é imprescindível que tal provimento seja efetivo no plano fático, 

ou seja, produza efeitos concretos e eficazes.   

Nesse sentido é que se constrói o significado da segunda acepção do acesso à justiça, 

que é o acesso material. Por essa vertente devem ser oportunizadas às partes todo um aparato 

jurídico sólido, que seja capaz de oferecer a solução ao caso concreto. Em outras palavras, as partes 

devem possuir a prerrogativa de ter o seu direito analisado de modo igualitário e uniforme, no qual 

haja a incidência de todas as garantias processuais, como o contraditório e a ampla defesa. E, mais 

do que isso, há uma necessidade atual de que a resposta jurisdicional ofertada respeite os direitos 

fundamentais elencados na Constituição Federal de 1988. 

Destarte, há uma passagem interessante no livro de Vigliar (2009), que coaduna 

perfeitamente com a linha de raciocínio que vem sendo desenvolvida nesse tópico:   

  

Lamentavelmente, fruto de reflexão desprovida de rigor, há quem ainda hoje imagine que 

o acesso à justiça implique apenas em possibilitar ‘o acesso à Justiça enquanto instituição 

estatal’. Trata-se de um equívoco. Sabe-se que fácil é a tarefa de se levar um conflito ao 

Judiciário; difícil é a obtenção da tutela jurisdicional devida para a situação reclamada. 

Acessar a ‘ordem jurídica justa’ implica, portanto, em contar com meios adequados 

(técnica processual) para a solução dos conflitos de interesses, e, assim, obter uma 

adequada tutela que, tempestivamente, venha a proporcionar o cumprimento do direito 

material que disciplina a relação jurídica de direito material, que se encontra na base da 

relação jurídica processual. (VIGLIAR, 2009, p. 50-51). 

  

Nessa direção, segundo as palavras de Minami (2018), é fundamental conhecer duas 

expressões importantíssimas para a compreensão real do significado de acesso à justiça. Tais 

expressões são conhecidas como: “vedação ao non liquet” e “vedação ao non factibile”. A primeira 
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delas faz remissão ao fato de que ao magistrado é defeso não julgar uma matéria levada ao seu 

conhecimento. Em outras palavras, o juiz não pode escusar-se de decidir uma demanda alegando 

que falta material normativo pertinente ou que não sabe como irá resolver o litígio. O direito de se 

ter uma decisão sobre o mérito da questão é indiscutível, haja vista que no caso de negação de tal 

direito ocorrerá a vedação de acesso à justiça.   

Há que se afirmar que, em algum momento, a decisão pedida pelo autor deverá ser 

ofertada mesmo que o magistrado não esteja plenamente convencido de sua tese. Ademais, é 

notório que, quando um cidadão procura o Judiciário, o que objetiva é a decisão do juiz 

formalmente reconhecida a seu favor. Entretanto, mais do que isso, o objetivo final é que o 

comando decisório se concretize na prática, de modo que surta os efeitos esperados na esfera da 

vida privada das partes. Essa ideia é chamada de “vedação ao non factibile”.  

Ainda em consonância com o pensamento de Minami (2018), há que se falar que 

algumas situações impedem a realização prática do título executivo, o que acaba por ferir a 

“vedação ao non liquet”. Uma dessas situações consiste nos casos em que a concretude do direito 

não é ofertada em decorrência da inexistência ou insuficiência de um procedimento discriminado 

em lei para tutelar a demanda. Sendo assim, há a necessidade de encontrar uma solução que forneça 

o aporte suficiente para os casos em que se verifica uma defasagem procedimental. Isso tudo para 

que o direito acertado no título judicial ou extrajudicial produza seus efeitos. A solução referida, 

portanto, é a aplicação das medidas executivas atípicas.   

No Brasil, no âmbito executivo, vigora um sistema misto, constituído tanto por 

providências típicas quanto atípicas. Isto é, há a imposição de medidas que seguem o trâmite 

expressamente determinado pela lei e outras que seguem as diretrizes estabelecidas pelo juiz. 

Quando se trata da tipicidade dos meios executivos, percebe-se que os seus fundamentos giram em 

torno do princípio da legalidade e da segurança jurídica. Isso porque a previsão legal específica 

acerca dos procedimentos a serem adotados em determinada obrigação acaba por reduzir a ampla 

gama de poderes que circundam a atuação do magistrado no caso. 

Na compreensão dos dizeres desse autor, percebe-se que a maior parte dos títulos 

executivos extrajudiciais tem por objeto o cumprimento de uma prestação pecuniária. Nesse 

sentido, levando em consideração que esse tipo de obrigação possui um procedimento executivo 

detalhado em lei, observa-se que a tipicidade prevalece, ainda mais porque, nesses casos, são 
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previsíveis os atos necessários para se alcançar a satisfação do crédito. Já no que se refere à 

execução fundada em título executivo judicial, o cenário é bem diferente. 

O que se percebe, por sua vez, é que após a vigência do Código Civil de 2002, quando 

se está diante de prestação de fazer ou de não fazer, o princípio da atipicidade dos meios executivos 

prevalece. Isso implica dizer que, no caso de inadimplemento, não há um detalhamento na lei 

acerca dos procedimentos a serem empregados. Já quando se faz menção à obrigação consistente 

na entrega de coisa, o Código de Processo Civil até indica uma direção a ser seguida, contudo, 

muitas vezes, o magistrado se vale das medidas atípicas previstas no cumprimento da prestação de 

fazer e não fazer, pelo fato das disposições do Código não serem sempre suficientes. (MINAMI, 

2018) Tal técnica empregada é autorizada pelo próprio parágrafo terceiro do artigo 538 do 

CPC/2015, que é exposto a seguir: 

Não cumprida a obrigação de entregar coisa no prazo estabelecido na sentença, será 

expedido mandado de busca e apreensão ou de imissão na posse em favor do credor, 

conforme se tratar de coisa móvel ou imóvel. § 1o A existência de benfeitorias deve ser 

alegada na fase de conhecimento, em contestação, de forma discriminada e com 

atribuição, sempre que possível e justificadamente, do respectivo valor. § 2o O direito de 

retenção por benfeitorias deve ser exercido na contestação, na fase de conhecimento. § 3o 

Aplicam-se ao procedimento previsto neste artigo, no que couber, as disposições sobre o 

cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer. (CPC, 2015)  

 

Nessa linha de raciocínio, é interessante compreender que o princípio da efetividade, 

que tutela o processo de execução e o cumprimento de sentença, não estabelece de modo expresso 

se a execução em questão deve ser típica ou atípica. O que se observa, por consentâneo, é que os 

casos nos quais o procedimento previsto em lei não é suficiente para trazer concretude ao direito 

material, se faz necessária a utilização dos meios executivos atípicos. 

Dito isso, é importante destacar que vários dispositivos normativos presentes no 

Código de Processo Civil trazem, em sua dicção, a possibilidade do manejo de meios executivos 

atípicos. Tais artigos devem, por ora, ser apresentados. Isso porque eles trazem uma autorização 

legal para que o juiz atue de forma discricionária e com base em sua convicção para determinar os 

meios que serão manejados na execução. Destarte, a seguir são expostos alguns desses dispositivos:   

  

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

incumbindolhe: IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou 

subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas 
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ações que tenham por objeto prestação pecuniária; [...] Art. 297.  O juiz poderá determinar 

as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória; [...] Art. 497.  

Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o 

pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a 

obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente; [...] Art. 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; (CPC, 2015)   

  

A partir da leitura conjunta desses artigos, resta manifesta a preocupação do CPC/15 

na concretização de direitos. A execução representa, nesse sentido, a última oportunidade que o 

exequente possui de receber a prestação que lhe é devida. Ainda assim, em consonância com a 

linha interpretativa desenvolvida pelo autor Minami (2018), percebe-se que é possível a 

prevalência da atipicidade até mesmo nos casos em que existe um procedimento executivo 

detalhado em lei. Contudo, tal possibilidade é condicionada à existência de certos parâmetros. 

(MINAMI, 2018). 

Ainda nessa linha de raciocínio, como não foram explicitados pelo autor quais seriam 

esses parâmetros, pode-se pensar de diversas formas sobre eles. Isso porque, em consonância com 

a definição já exposta do termo atipicidade, tem-se que a máxima que rege os meios atípicos é 

exatamente a ausência de critérios e métodos que direcionem a atuação do magistrado ao conduzir 

a execução. 

Dessa forma, quando se justifica a necessidade de utilização dos meios executivos 

atípicos com a adoção de parâmetros mínimos na sua aplicação, deve-se ter certo cuidado. Isso 

porque, se não há previsão na lei que delimite a atuação do magistrado no caso concreto, quem irá 

ser o responsável por colocar em prática os parâmetros instituídos serão os próprios juízes. E, nesse 

caso, eles irão continuar agindo com base em sua subjetividade e convicção, visto que a lei os 

autoriza a utilizar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento de uma ordem 

judicial. 

Assim, é importante ressaltar que, para que os parâmetros defendidos pelos autores que 

justificam o manejo das medidas executivas atípicas tenham validade, é necessário que sejam 

positivados na legislação. Isso porque é só a partir da normatização que se tornará obrigatória a 
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observância desses parâmetros na atuação dos magistrados no caso concreto. Caso contrário, diante 

da inexistência de uma norma imperativa e cogente que delimite a atuação do juiz no caso 

analisado, o que se observará é a adoção dos mais diversos meios atípicos, de acordo com o 

convencimento pessoal do magistrado. 

Nos próximos tópicos da presente monografia, essa questão será mais bem detalhada. 

Em outras palavras, ocorrerá a exposição de como vem se dando a atuação do juiz na prática a 

partir dos inúmeros poderes que lhe são conferidos. O que se objetiva, por ora, nesse tópico, é 

concluir que até mesmo os autores que defendem a aplicabilidade das medidas executivas atípicas 

concordam no sentido de que é necessário que existam certos limites e parâmetros para a atuação 

jurisdicional. 

Por esse motivo foi desenvolvida essa linha argumentativa. Isto é, o intuito de expor os 

argumentos de um autor que defende o manejo das medidas executivas atípicas é comprovar que 

até quem é a favor da aplicabilidade da atipicidade concorda no sentido de que o seu uso não pode 

se dar de modo indiscriminado e desmedido. É incontestável, nesse sentido, que há a necessidade 

de prestação da atividade executiva, contudo, o que se mostra bastante perigoso no Estado 

Democrático de Direito é a adoção imoderada e excessiva acerca desse modo de execução.   

  

3.2 Análise do artigo 139, IV do CPC: uma compreensão acerca dos poderes do juiz na  

execução  

  

Como já visto, existe uma preocupação em conferir efetividade à decisão judicial e aos 

títulos executivos extrajudiciais. Em consonância com o artigo 4º do Código de Processo Civil, as 

partes possuem a garantia de obter a solução de mérito, em tempo razoável, conjuntamente com a 

prestação da atividade satisfativa correspondente ao direito por ora violado. Destarte, é importante 

compreender a cláusula geral de ampliação dos poderes do juiz, que encontra correspondência legal 

no artigo 139, IV, do CPC. Isso porque é a partir dessa autorização legal que o magistrado emprega 

as técnicas que julga mais eficientes e pertinentes para a satisfação da função executiva.   

Nessa linha de raciocínio, é essencial que se compreenda a respeito das medidas que 

podem ser implementadas pelo juiz para assegurar o fiel cumprimento da ordem judicial. São elas: 

medidas sub-rogatórias, coercitivas, mandamentais e indutivas. De início, deve-se desenvolver o 
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entendimento acerca da atividade substitutiva que circunda a função jurisdicional executiva para 

que, só assim, seja possível perceber o contexto de aplicação de cada uma dessas medidas 

executivas citadas.   

Em consonância com os dizeres de Meireles (2017), a atividade do juiz é sempre 

substitutiva de alguma atividade do devedor da obrigação. Isto é, o magistrado acaba ocupando a 

posição da figura responsável por agir em nome do obrigado, colocando-se em seu lugar e 

realizando a atividade que deveria ter sido prestada ao credor da obrigação. Sendo assim, diante de 

uma omissão ou negação do devedor em adimplir a obrigação que lhe foi, por ora, atribuída, deve 

o juiz atuar no processo ativamente para que a atividade seja realizada e a função executiva seja 

satisfeita.   

Vale a pena ressaltar, por continuidade, que as atividades substitutivas podem se 

manifestar de diferentes modos, a depender do caso concreto. Sendo assim, o juiz possui a 

prerrogativa de manejar medidas sub-rogatórias, coercitivas, mandamentais ou indutivas para 

satisfazer o interesse do exequente, sendo que a escolha de uma dessas medidas será feita de acordo 

com a atividade executiva que é pretendida. Destarte, deve-se compreender, pormenorizadamente, 

o contexto de aplicação de cada uma dessas medidas.   

Na compreensão das palavras de Meireles (2017), as medidas sub-rogatórias são 

manejadas quando se está diante de uma obrigação fungível. Isso porque, nesse tipo de obrigação, 

o que importa realmente é o alcance do resultado da prestação, pouco importando, por sua vez, 

quem é o responsável pelo cumprimento da obrigação imposta. O que se percebe, nesse sentido, é 

que ao incremento dessas medidas é perfeitamente possível que outra pessoa realize a atividade 

que deveria ter sido prestada pelo devedor inadimplente. Dessa forma, resumidamente:   

  

Medidas sub-rogatórias, assim, são as atividades desenvolvidas pelo juiz ou, à sua ordem, 

efetivada por seus auxiliares ou por terceiros, com o intuito de obter o resultado idêntico 

àquele que deveria ter sido concretizado pelo sujeito obrigado ou o resultado prático 

equivalente. Neste caso, dispensa-se a colaboração comissiva do obrigado, que, por lógica, 

apenas deve se abster de criar embaraços para a efetivação da decisão judicial, sob pena 

de cometer ato atentatório à dignidade da justiça (inc. IV do art. 77 do CPC/2015). 

(MEIRELES, 2017, p. 545)   

  

Essas medidas são típicas da própria atividade substitutiva do Estado. A título de 

exemplo, pode-se citar a determinação judicial para busca e apreensão de um bem, que deveria ter 
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sido entregue ao credor, mas que assim não fora feito. Dessa forma, o juiz determina que o auxiliar 

de justiça apreenda o bem e o entregue a quem de direito pertença. Por ora, percebe-se que a 

satisfação do interesse do credor, nesses casos, é alcançada independentemente da figura que 

realiza a entrega do bem. Dessa forma, a tutela executiva considera-se prestada quando o próprio 

devedor realiza a entrega do bem ou quando o juiz determina a sua apreensão por auxiliar de justiça. 

Em síntese, ainda na visão do autor Meireles (2017), é possível perceber que qualquer 

atividade determinada pelo juiz com intuito de satisfazer a decisão judicial, sem a colaboração ou 

participação ativa do devedor, pode ser enquadrada como medida sub-rogatória. Dessa forma, o 

próprio juiz, terceiros ou auxiliares realizam o ato que deveria ter sido cumprido pelo devedor ou 

adotam uma postura que possibilite a obtenção do resultado prático equivalente. 

Em seguida, têm-se as medidas coercitivas. Para compreender o contexto de sua 

aplicabilidade deve-se ter em mente que existem situações as quais o juiz não consegue atuar de 

modo a possibilitar o alcance do resultado idêntico ou equivalente da obrigação. Desse modo, a 

adoção das medidas sub-rogatórias se mostra totalmente ineficiente para gerar a efetividade da 

decisão judicial. Sendo assim, quando se está diante de uma obrigação de fazer ou não fazer 

infungível, o ideal é que o próprio obrigado a satisfaça, já que um terceiro não é capaz de incumbir-

se de tal encargo com prestabilidade. Ademais, é igualmente interessante que o juiz adote medidas 

coercitivas, com o intuito de pressionar o devedor a satisfazer a obrigação, nas ocasiões em que 

esse meio se mostra o mais adequado e célere na proteção dos interesses das partes. (MEIRELES, 

2017)  

Diante dessas considerações, as medidas coercitivas consistem, em síntese, na adoção 

de providências que coagem e induzem o obrigado a satisfazer, pessoalmente, a conduta 

determinada pela decisão judicial. A imposição de multa cominatória ou astreintes é considerada, 

nesse sentido, um dos melhores exemplos para conferir eficácia na satisfação do interesse do 

exequente, já que caso o devedor não adimpla a sua obrigação terá que arcar com o pagamento da 

multa imposta. Outros exemplos interessantes consistem na inscrição do nome do devedor no 

cadastro de inadimplentes e no protesto da decisão judicial. 

Nessa esteira de raciocínio, é válido pontuar que o legislador não limitou a aplicação 

das medidas executivas coercitivas àquelas que são expressamente mencionadas no Código de 

Processo Civil. Isso implica dizer que há uma ampliação do poder do magistrado que, nessa 
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perspectiva, possui a prerrogativa de adotar a medida que julgar mais pertinente e adequada para 

satisfazer a obrigação em questão. Há, portanto, uma falta de previsibilidade na atuação judicial e, 

consequentemente, há um risco muito grande da imposição de medidas restritivas de direitos do 

executado, como se vem percebendo atualmente a partir de uma análise jurisprudencial de 

aplicação dos meios executivos atípicos. (MEIRELES, 2017)  

A partir da compreensão acerca do instituto das medidas coercitivas, é possível adentrar 

no tema das medidas executivas atípicas, haja vista que em cada caso concreto o juiz pode se valer 

da medida que julgar mais adequada para coagir o devedor a cumprir com a sua obrigação. Por 

conseguinte, a discricionariedade judicial presente nesse contexto é tão ampla que se observa um 

cenário de aplicação indiscriminada dos meios coercitivos pelos magistrados, sem a devida 

correlação e previsibilidade legal.   

Em seguida, nos dizeres de Meireles (2017), há que se falar das medidas mandamentais. 

Em síntese, a aplicação de tal medida deve se dar de modo excepcional, haja vista que o juiz deve 

dar preferência por adotar medidas sub-rogatórias, coercitivas ou indutivas para conferir 

efetividade à ordem judicial. Isso porque quando o devedor é intimado, pessoalmente, acerca de 

uma ordem mandamental que foi a ele imposta significa que, em caso de descumprimento da 

referida obrigação, o obrigado incorrerá em crime de desobediência. Percebe-se, pois, que a ordem 

mandamental não é tão diferente das outras decisões que determinam o cumprimento de uma 

obrigação. A grande diferenciação que pode ser feita diz respeito à consequência gerada em 

decorrência do descumprimento da medida mandamental aplicada.   

Por fim e não menos importante, tem-se as medidas indutivas. Tais medidas, por ora, 

visam pressionar o devedor a adimplir com a obrigação que lhe foi imposta. A princípio, tal 

definição parece semelhante ao conceito usado para definir as medidas coercitivas. Todavia, há 

uma diferenciação com relação à natureza da sanção que é imposta quando se está diante de uma 

ordem coercitiva e quando se está diante de uma ordem indutiva. A partir da leitura do trecho 

abaixo, é possível perceber que: 

  

A diferença está que, nas medidas coercitivas, busca-se impor ao obrigado uma sanção 

enquanto castigo, ou seja, uma sanção negativa, que pode ser um mal econômico (v.g., 

multa), social (v.g., banimento), moral (v.g., advertência), jurídico (v.g., perda da 

capacidade) ou até mesmo físico (v.g., açoites). Óbvio que nem todas essas sanções são 

permitidas no nosso ordenamento jurídico. Contudo, por elas se percebe que o que se 
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busca é a imposição de uma desvantagem ao devedor que insiste em sua conduta de 

inadimplente. […] Já nas medidas indutivas se busca oferecer ao obrigado uma vantagem, 

um “prêmio”, como incentivo (coação premial) ao cumprimento da decisão judicial. Daí 

porque a doutrina denomina essa sanção como premial. Busca-se com essas medidas, 

provocar, incentivar, a prática do ato de forma mais atraente, ainda que que com sacrifício 
à situação jurídica [mais favorável] de outrem. (MEIRELES, 2017, p. 550-551)   

  

A título de exemplo, é interessante citar o artigo 827, § 1º, do CPC, que preleciona que, 

quando se está diante de uma execução fundada em título extrajudicial e o executado realiza o 

pagamento da dívida dentro de três dias, ocorrerá a redução dos honorários advocatícios devidos 

pelo devedor. Nesse caso, a própria lei impõe uma sanção premial para tutelar certa situação 

jurídica. Todavia, o artigo 139, IV, do referido diploma legal traz a possibilidade de adoção de 

medidas indutivas judiciais. (MEIRELES, 2017)  

Nessa linha de raciocínio, parece claro que o disposto nesse artigo concedeu ao juiz um 

poder geral de determinação de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e sub-rogatórias. 

Dessa forma, o magistrado não se encontra limitado a aplicar apenas as medidas que são 

especificadas pela lei, já que lhe é permitido determinar o modo como a execução irá se proceder 

com base em suas convicções pessoais. Sendo assim, é temerário pensar na aplicabilidade do artigo 

139, IV, do CPC, na medida em que se verifica, atualmente, a tomada de decisões que sacrificam 

o direito alheio ou a posição jurídica de outrem. 

  

3.3 A execução sob a ótica dos limites interpretativos dos meios executivos atípicos   

  

A execução no Estado Democrático de Direito deve pautar no devido processo 

constitucional que, por sua vez, possui como corolário o devido processo legal. Segundo Vieira 

(2017), esse processo constitucionalizado busca conferir às partes a oportunidade de se valerem 

das providências necessárias à plenitude de seus direitos de defesa, em consonância com o que é 

disposto no artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal. Sendo assim, o procedimento 

jurisdicional de aplicação do direito deve ser isento de discricionariedades, já que na perspectiva 

do discurso dialógico-democrático de construção dos provimentos, o contraditório e a ampla defesa 

não podem ser violados.   
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Percebe-se, pois, que os poderes conferidos aos agentes estatais, em especial, aos 

magistrados, devem ser delimitados através da aplicação do devido processo legal. Isso porque a 

constitucionalização do processo foi inserida em nossa Constituição justamente com o intuito de 

garantir a aplicação da reserva legal quando o órgão jurisdicional for realizar a apreciação da lesão 

e da ameaça de lesão a direitos.  Sendo assim, as convicções morais e subjetivas dos magistrados 

não devem se sobrepor à normatividade quando do ato de julgar. Destarte, em nome da efetivação 

dos direitos e garantias fundamentais, os poderes concedidos aos juízes devem ser delimitados, sob 

pena de se contrariar o modelo do devido processo constitucional que foi eleito pelo próprio povo. 

Em consonância com o exposto, válido é afirmar que a previsão normativa dos 

procedimentos gera segurança jurídica, tendo em vista que o magistrado deve proferir uma decisão 

jurisdicional legítima, que se afaste das suas convicções e crenças pessoais, seguindo estritamente 

o que está disciplinado no ordenamento jurídico. (VIEIRA, 2017) Entretanto, ao oposto da 

previsibilidade mencionada, o Código de Processo Civil, ao trazer técnicas de flexibilização 

procedimental, atraiu vários questionamentos acerca da constitucionalidade das medidas 

executivas atípicas. Sendo assim, com o intuito de compreender melhor acerca do instituto das 

medidas executivas atípicas na visão de autores que postulam a sua incompatibilidade com o Estado 

Democrático de Direito, tem-se que:  

  
Ocorre que os termos elásticos da redação do art. 139, IV, sugeriu coisa completamente 

diferente. A fértil imaginação das pessoas investidas na função judicante, exasperadas por 

execuções que não progridem, amontoadas nos cartórios de espaço exíguo, e embaladas 

pela cultura do autoritarismo, disseminada na literatura processual, concedeu as maiores 

arbitrariedades, visando compelir o executado a cumprir a obrigação ou o direito 

exequendo: (a) o recolhimento da carteira nacional de habilitação, tornando ilícita a 

condução de veículos automotores; (b) o recolhimento do passaporte, impedindo o 

executado de viajar para o exterior; (c) a proibição de o executado participar em licitações 

ou de contratar empregados; (d) o cancelamento do cartão de crédito; e assim por diante. 

Falta pouco para tomar o passo decisivo: prender o executado, sob o fundamento que 

descumprimento de ordem judicial não é “prisão por dívidas”. (ASSIS, 2018, p. 129-130). 

  

Segundo entendimento de Assis (2018), as medidas executivas atípicas são direta ou 

indiretamente inconstitucionais. Diz-se inconstitucional de forma indireta quando há interferência, 

por exemplo, no direito de ir e vir do executado que tem recolhida a sua carteira de habilitação. 

Além disso, quando há a proibição de contratação por meio do processo de licitação há uma 

verdadeira imposição de pena civil ao executado. Já no que tange à inconstitucionalidade direta, 



32 

  

verifica-se uma afronta ao art. 5º, LIV, da Constituição Federal. Isso porque as medidas atípicas 

objetivam pressionar o executado a satisfazer o interesse do exequente através do manejo de meios 

não legalmente prefixados e sem a devida correlação com a finalidade da execução. 

Há que se falar, nessa linha de raciocínio, que o devedor que não paga suas dívidas por 

falta de patrimônio não incorre em qualquer sanção. Sendo assim, a adoção de penas civis sem a 

expressa previsão legal acaba por violar o princípio da dignidade da pessoa humana, na medida em 

que imputa medidas coercitivas, mandamentais, indutivas que, predominantemente, recaem sobre 

a pessoa do executado e não sobre o seu patrimônio. Destarte, vale à pena pontuar que o artigo 139, 

IV, contido no capítulo das responsabilidades, poderes e deveres do juiz, não serve para punir 

remissos. Entretanto, os limites políticos do poder de executar são frustrados na medida em que as 

medidas atípicas são empregadas como forma de punição e imposição de penalidades pelo 

descumprimento da obrigação disposta no título executivo. (ASSIS, 2018). 

Com a finalidade de compreender melhor o instituto dos meios executivos atípicos, sob 

a perspectiva da vigência do novo Código de Processo Civil, percebe-se que há autores que 

defendem o emprego de limites interpretativos às medidas atípicas com o intuito de impossibilitar 

a adoção de decisões incompatíveis com o Estado Democrático de Direito.  Segundo Vieira (2018), 

a atipicidade dos meios executivos parece conceder ao magistrado uma irrestrita 

discricionariedade. Entretanto, há que se fazer uma interpretação em consonância com a quadratura 

constitucional, visto que o sistema jurídico tem que ser íntegro e coerente, não podendo o juízo se 

abster da hermenêutica constitucional aplicada ao processo. Isso implica dizer que a realização do 

interesse do exequente não pode provocar graves lesões aos direitos do executado, de modo que 

não se atenda a principiologia processual-constitucional do devido processo legal. Há que se 

observar, nessa conjuntura, que: 

  
Como a legislação processual não concede ao juiz um poder de criação da norma, tem ele 

o dever de fazer uma interpretação conforme, conforme a Constituição, conforme a Lei. 

Se assim não fosse, e se aceitássemos que o magistrado teria poder criativo (a partir de um 

“marco zero interpretativo”), além de se configurar uma usurpação da função legislativa, 

defenderíamos que, se o caso assim exigisse, poderia haver a determinação de prisão do 

devedor por dívida, fazendo-se interpretação extensiva e adaptativa da prisão civil pelo 

débito da prestação alimentícia, ou até mesmo abandonaríamos a incidência das sanções 

contidas no artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8429/92) sem que se 

tivesse dado a oportunidade ao réu/executado de se defender técnica e adequadamente 
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contra a acusação de prática das condutas ímprobas tipificadas nos artigos 9º a 11 da citada 

legislação, o que seria um descalabro, a propósito. (VIEIRA, 2018, p. 462-463). 

   

Nesse sentido, para tratar da atipicidade dos meios executivos deve ser adotado o 

entendimento fixado no Enunciado de nº 12 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. Tal 

enunciado preleciona que: “A aplicação das medidas atípicas sub-rogatórias e coercitivas é cabível 

em qualquer obrigação [...] 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”. (2015, p.8)  

Nessa perspectiva, alguns parâmetros devem ser adotados para a aplicação dos meios 

executivos atípicos. Percebe-se, em primeiro lugar, que a atipicidade deve ser tomada como 

exceção no sistema processual. O magistrado, nesse sentido, se encontra autorizado a manejar os 

meios atípicos apenas quando o procedimento típico se mostra insuficiente para satisfazer o crédito 

exequendo. Além disso, antes de aplicar as técnicas atípicas, deve-se demonstrar que a sua 

aplicação é útil para o alcance da satisfação executiva e que, as garantias do executado, por seu 

turno, estão sendo resguardadas. Isso porque há um dever de observância ao princípio menor 

onerosidade para o devedor, isto é, a invasão realizada na esfera jurídica do executado deve se dar 

dentro dos limites estritamente necessários para que a execução se perfectibilize. Não se admite, 

portanto, a adoção de meios contrários ao princípio da dignidade da pessoa humana para satisfação 

das obrigações. (VIEIRA, 2018).  

Ainda sob o viés interpretativo das medidas executivas atípicas, Pitta (2018) aduz que 

o artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, não pode ser aplicado de forma totalmente 

desconectada do aparato jurídico existente. Isso porque é através da análise do ordenamento 

jurídico em sua totalidade que se faz possível dimensionar os limites de aplicação dos meios 

atípicos. Para tanto, a autora explicita quatro tipos de delimitações aos poderes dos juízes que 

devem perfazer o cumprimento de qualquer ordem judicial.  

O primeiro se trata do limite principiológico, que estabelece a tipicidade dos meios 

executivos como regra. Essa tipicidade, presente na execução, possibilita uma maior 

previsibilidade dos atos praticados, evitando condutas arbitrárias do magistrado e conferindo maior 

segurança jurídica ao processo. Tomando tal princípio como alicerce, percebe-se que é possível 

flexibilizar essa tipicidade de forma que seja viável preservar, concomitantemente, a segurança 
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jurídica. Para tanto, é de fundamental importância que se observe os princípios de boa-fé, isonomia 

e vedação à decisão surpresa, que circundam o processo legal.   

Em seguida, tem-se o limite funcional que, em síntese, postula que o magistrado tem 

responsabilidades e deveres frente ao processo, não gozando apenas de poderes para atuação. Nesse 

sentido, é dever do juiz, ao aplicar uma medida executiva atípica, conferir às partes tratamento 

isonômico, de forma que a imposição de um meio executivo não crie desigualdades entre as partes. 

Em outras palavras, é essencial que o executado tenha resguardada a sua esfera individual, no que 

tange seus direitos e garantias, de modo que a imposição de uma medida executiva não viole sua 

esfera pessoal e patrimonial além dos limites necessários para a satisfação do interesse do 

exequente.   

Além disso, não pode haver a parcialidade do magistrado em conceder uma medida de 

ofício. Isso porque as decisões de ofício somente podem ser concedidas nos casos expressos em lei 

e, o artigo 139, IV, do CPC, por sua vez, não traz tal possibilidade. Há que se falar ainda, por 

consentâneo, que essa medida só deve ser manejada em caráter excepcional e que deve se dar por 

meio de uma decisão fundamentada.   

Ato contínuo, têm-se os limites subjetivos que determinam que a aplicação das medidas 

executivas atípicas não pode extrapolar as partes do processo. Isso implica dizer que ninguém além 

das partes pode sofrer violações na sua esfera jurídica. Aquele que não é parte no processo, isto é, 

os advogados, peritos, auxiliares da justiça, não podem sofrer coação quando não cumprem uma 

ordem judicial fixada. Apenas as partes podem sofrer constrições morais ou patrimoniais aos seus 

direitos. 

Por fim, há que se falar do limite objetivo que diz ser necessária uma relação entre a 

medida aplicada no caso concreto e o direito material litigioso. Isto é, deve-se atentar para a 

necessidade e utilidade da medida, de forma que o direito material objeto da demanda seja o 

parâmetro para que se identifique quais medidas podem ser aplicadas para fins de cumprimento da 

ordem judicial. (PITTA, 2018). 

Em suma, os quatro limites expostos devem ser respeitados para que, só então, seja 

possível cogitar a aplicabilidade dessas medidas na perspectiva do processo legal 

constitucionalizado. Nesse sentido, é pertinente a abordagem da autora sobre as medidas executivas 

atípicas, que diz: “Ocorre que, no estado democrático de direito é impensável que sejam aplicadas 
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sem quaisquer critérios ou limites. Caso contrário, seriam inconstitucionais, pois violariam 

princípios e garantias previstos constitucionalmente” (PITTA, 2018, p. 700).   

Avançando nesse entendimento, o que se percebe é que a adoção desses parâmetros até 

poderia conferir certa legitimidade no manejo dos meios atípicos. Entretanto, isso só seria possível 

se ocorresse, conjuntamente com a sua aplicação, a positivação na legislação acerca dos critérios e 

diretrizes que devem ser adotados pelo juiz ao dirigir a execução. Dessa forma, apenas através da 

normatização dos parâmetros é seria cabível a aplicação de meios atípicos no Estado Democrático 

de Direito.   

Todavia, o que se vem percebendo no contexto atual de sua aplicação é uma 

discricionariedade judicial sem limites. Em outras palavras, na prática, o juiz se vê acreditado para 

adotar a medida executiva que julgar mais pertinente para a satisfação do direito do exequente de 

acordo meramente com suas convicções pessoais. Pode-se afirmar, portanto, que a defesa da 

inconstitucionalidade dos meios atípicos se dá, justamente, em decorrência da falta de critérios 

legais que direcionem a tomada de decisão do magistrado. 

A seguir, no próximo capítulo, será realizada uma análise de como as medidas 

executivas atípicas vem sendo aplicadas após o advento do CPC de 2015. E, nessa perspectiva, 

objetiva-se corroborar o posicionamento de que, no Estado Democrático de Direito, conferir 

poderes irrestritos ao juiz é bastante perigoso, podendo ofender direitos e garantias constitucionais 

que devem ser asseguradas ao indivíduo. 
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4 ABORDAGEM DAS MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS NA CONJUNTURA DO 

ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO   

  

4.1Análise doutrinária e jurisprudencial a respeito da aplicabilidade dos meios executivos 

atípicos 

  

Em consonância com o exposto, tem-se que as medidas executivas atípicas são 

claramente inconstitucionais quando manejadas de maneira desmedida, isto é, sem a devida 

correlação com determinados parâmetros mínimos exigidos para que se assegure o devido processo 

legal e, ademais, sem a devida previsão legal desses parâmetros na legislação. Válido é afirmar 

que, após o advento do Novo Código de Processo Civil, o que se vem observando, na prática, é o 

exercício arbitrário de poderes por parte dos magistrados que, por sua vez, acabam por aplicar as 

medidas executivas atípicas sem observar a principiologia processual constitucional democrática. 

Antes de adentrar na análise dos casos concretos, com a subsequente avaliação acerca 

das medidas que vêm sendo determinadas em sede da atividade executiva, é imprescindível que se 

pontue acerca da importância do estabelecimento de um diálogo entre doutrina e jurisprudência. 

Em consonância com os dizeres de Rodovalho (2017), quando se está diante de um conceito 

jurídico indeterminado, de um princípio ou de uma cláusula geral, é essencial que a doutrina se 

posicione acerca do tema, de forma que ofereça uma definição para o termo em questão e estabeleça 

os contornos e os limites sobre a matéria. 

Entretanto, esse trabalho da doutrina não deve ser realizado de modo isolado. Isto é, 

quando se busca a definição de conceitos jurídicos indeterminados, é fundamental que a doutrina 

estabeleça uma sistematização sobre o tema, mas sempre observando como vem se dando a sua 

aplicação concreta. Isto quer dizer que é muito importante observar, ao longo do tempo, como vem 

sendo aplicado um termo já definido pela doutrina. Isso porque é só a partir do contexto fático e da 

concretude do direito que se torna possível verificar e remodelar certo termo jurídico. 

(RODOVALHO, 2017) Com afinco de sintetizar o que fora exposto, tem-se que:  

  

Assim, doutrina e jurisprudência não são inimigas nem antagônicas, mas exercem funções 

distintas numa relação hermenêutica de mútua cooperação na compreensão dos sentidos e 
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limites dos conceitos indeterminados. Nesse contexto, não é positivo quando parte da 

jurisprudência afirma a irrelevância da doutrina, como igualmente não é positiva a tese da 

função “constrangedora” da doutrina. Esse pensamento de confronto, de antagonismos 

entre um e outro é prejudicial à Ciência Jurídica. O direito será tão melhor quanto melhor 

for a relação de interação e harmonia entre doutrina e jurisprudência. (RODOVALHO, 

2017, p. 720)   

  

Ato contínuo, vale a pena elucidar que, muito embora o termo medidas executivas 

atípicas tenha um conceito já definido, percebe-se que esse conceito precisa ser melhor delimitado 

e compreendido na perspectiva do direito processual democrático. Para tanto, cabe à doutrina e à 

jurisprudência essa função, de modo que estabeleçam os limites e os mecanismos para a aplicação 

dos meios atípicos na execução.  

Levando em consideração que o Novo Código de Processo Civil é do ano de 2015, é 

importante ter em mente que o modo de aplicação das medidas executivas atípicas ainda não foi 

totalmente delimitado e compreendido. Isso porque, pelo fato do artigo 139, IV, do diploma legal, 

ser um dispositivo novo, que amplia poderes do magistrado, é notório que ainda não está 

sedimentado, majoritariamente, sobre como deve ocorrer a aplicação dessas medidas. E, mais do 

que isso, há uma divergência muito grande entre doutrinadores acerca da constitucionalidade e da 

inconstitucionalidade dos meios atípicos na perspectiva do Estado Democrático de Direito.   

Com base nessas considerações, e com objetivo de defender a incompatibilidade das 

medidas executivas atípicas no contexto de um processo civil constitucionalizado, é de suma 

importância que se realize, adiante, uma análise da jurisprudência que vem sendo consolidada 

acerca da aplicação de meios atípicos para conferir efetividade à atividade executiva.   

A partir dessa análise jurisprudencial será possível perceber que, no caso das medidas 

executivas atípicas, a doutrina e a jurisprudência não vêm atuando de maneira complementar. É 

possível perceber tal fato já que muitas das decisões que vêm sendo determinadas pelos 

magistrados não observam as garantias individuais do executado e, nem mesmo, observam os 

parâmetros de aplicação defendidos pela doutrina. 
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4.2  Medidas atípicas: uma análise acerca de sua incompatibilidade com os preceitos 

constitucionais 

 

De início, é importante expor os contornos jurídicos de uma das medidas atípicas que 

mais vem sendo aplicadas atualmente. A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação consiste, 

verdadeiramente, em um meio de coerção aplicado ao executado com afinco de coagi-lo a adimplir 

a sua obrigação. De acordo com o entendimento de Abreu e Carreira (2017), o direito de dirigir 

pode ser compreendido como uma das manifestações do direito à liberdade, que é 

constitucionalmente previsto. Ademais, há que se observar que o ato que emite a Carteira Nacional 

de Habilitação é um ato vinculado. Isto é, a administração pública não segue padrões de 

conveniência e oportunidade ao reconhecer o direito de dirigir. O que acontece, por ora, é que caso 

o indivíduo preencha os requisitos exigidos nos artigos 140 e seguintes do Código de Trânsito 

Brasileiro (lei 9503/97), o Estado tem o dever de emitir a licença para o sujeito obter a sua CNH. 

Ademais, é importante ressaltar que, como o ato em questão possui natureza jurídica 

de licença administrativa, é notório que apenas a lei é o meio competente para determinar as 

hipóteses nas quais o direito de dirigir pode ser cassado ou suspenso. E, nesse sentido, percebe-se 

que apenas o Código de Trânsito Brasileiro e o Código Penal são legislações que possuem 

competência para discriminar as hipóteses em que o direito de dirigir pode ser privado do cidadão. 

Por ora, vale à pena pontuar que as hipóteses autorizadoras de suspensão ou cassação 

pressupõem o cometimento de infrações de trânsito, conforme preleciona a Lei 9.503/97. Já no 

caso das hipóteses da legislação penal, tem-se a exigência de uma condenação penal com trânsito 

em julgado. Após a leitura desses dispositivos legais, por ora, é possível perceber que as sanções 

previstas serão aplicadas em razão do mau uso do direito de dirigir garantido ao indivíduo. E, 

ademais, irão contar com o emprego de procedimentos específicos, com a devida observância do 

contraditório e da ampla defesa para que ocorra a suspensão ou cassação.   

A utilização desta medida coercitiva fora das hipóteses legais não é compatível com os 

preceitos norteadores do Estado Democrático de Direito. Isso porque, mesmo que o devedor possua 

condições factíveis para realizar o adimplemento da obrigação e, mesmo que esteja ocultando seu 

patrimônio, tal fato não autoriza que o magistrado lhe retire o direito de dirigir. A suspensão da 

CNH, nessa linha de raciocínio, quando manejada como forma de compelir o executado a cumprir 
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com o seu encargo, consiste em uma medida totalmente punitiva e desarrazoada. (ABREU; 

CARREIRA, 2017)   

Além disso, quando o magistrado determina a suspensão da CNH para ver cumprida a 

finalidade da tutela executiva, percebe-se que o princípio da reserva legal é violado. Isso porque, 

uma vez concedida a licença para dirigir, apenas a lei possui a prerrogativa para retirar esse direito 

do indivíduo. Dessa forma, essa medida executiva atípica que vem sendo determinada por vários 

juízes não merece prosperar. A seguir, tem-se a exposição da ementa de um julgado em que a 

suspensão da CNH foi aplicada no caso concreto e, mesmo com a interposição do recurso, a decisão 

foi mantida, o que corrobora com o entendimento de que os meios executivos atípicos estão 

prosperando no âmbito judicial:   

  

O art. 139, IV, do CPC prevê as denominadas medidas executivas atípicas, a fim de que o 

magistrado possa determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-

rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham 

por objeto prestação pecuniária. Tendo sido adotadas todas as medidas executivas típicas, 

e evidenciado que o devedor se furta a adimplir com suas obrigações, mostra-se cabível a 

aplicação de medidas executórias atípicas com o fito de alcançar a efetividade do 

provimento jurisdicional. A aplicação das medidas atípicas deve observar os fins sociais 

e o bem comum, resguardando a dignidade humana tanto dos devedores, quanto dos 

credores. A suspensão da CNH não ofende o direito constitucional ao trabalho, previsto 

no art. 5º, XIII, da CF, porquanto norma de eficácia contida e que deve ser sopesada com 

os demais direitos fundamentais de forma a garantir a dignidade tanto do devedor quanto 

do credor. Recurso desprovido. (TJ-DF, 2018)   

Em consonância com os dizeres de Abreu e Carreira (2017), outra medida que vem 

sendo aplicada consiste na restrição de passaporte. De início, é importante ressaltar que um dos 

reflexos do direito de ir e vir consiste na prerrogativa que o indivíduo possui de entrar e sair de um 

país na hora que entender devida. Esse é um direito consagrado em diversos dispositivos legais. 

Vale a pena pontuar que o artigo 12 do Pacto Internacional sobre Direito Civis e Políticos e o artigo 

22 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos trazem a previsão legal desse direito que é 

universalmente reconhecido. 

A expedição de passaporte, nesse sentido, é ato necessário para que o cidadão possa 

exercer o seu direito de ir e vir entre países e consiste em um ato vinculado da administração 

pública. Para tanto, basta que o indivíduo preencha os requisitos dispostos no artigo 20 do Decreto 

nº 5.978/06, que terá direito ao seu passaporte. Uma vez adquirido esse direito não há qualquer 
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previsão legal que discipline a hipótese de apreensão ou perda desse documento, ainda que haja 

sentença condenatória com trânsito em julgado.  

Nessa esteira de raciocínio, quando o magistrado determina a apreensão do passaporte 

do executado como medida coercitiva para o adimplemento obrigacional o que se percebe, por ora, 

é a privação do direito de locomoção do indivíduo. Dessa forma, considerando o fato de que para 

haver qualquer restrição no direito de ir e vir é necessária a previsão legal e, tendo conhecimento 

de que não existe essa legislação específica, percebe-se que não é possível a determinação de 

apreensão do passaporte com base meramente no disposto no artigo 139, IV, do CPC. Isso porque, 

no Estado Democrático de Direito, essa medida viola direitos constitucionalmente previstos. 

Nessa conjuntura, é fundamental discorrer sobre a decisão do STJ que versou sobre a 

apreensão do passaporte e da carteira de motorista do devedor. Segue parte da ementa da decisão: 

  

[...] O reconhecimento da ilegalidade da medida consistente na apreensão do passaporte 

do paciente, na hipótese em apreço, não tem qualquer pretensão em afirmar a 

impossibilidade dessa providência coercitiva em outros casos e de maneira genérica. A 

medida poderá eventualmente ser utilizada, desde que obedecido o contraditório e 

fundamentada e adequada a decisão, verificada também a proporcionalidade da 

providência. [...] A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a suspensão 

da Carteira Nacional de Habilitação não configura ameaça ao direito de ir e vir do titular, 

sendo, assim, inadequada a utilização do habeas corpus, impedindo seu conhecimento. É 

fato que a retenção desse documento tem potencial para causar embaraços consideráveis 

a qualquer pessoa e, a alguns determinados grupos, ainda de forma mais drástica, caso de 

profissionais, que tem na condução de veículos, a fonte de sustento. É fato também que, 

se detectada esta condição particular, no entanto, a possibilidade de impugnação da 

decisão é certa, todavia por via diversa do habeas corpus, porque sua razão não será a 

coação ilegal ou arbitrária ao direito de locomoção, mas inadequação de outra natureza. 

(STJ, 2018)   

  

Diante da leitura do trecho da ementa apresentada, tem-se que o STJ já se posicionou 

no sentido de que a Suspensão da Carteira Nacional de Habilitação não configura como ameaça do 

direito de ir e vir do executado. Desse modo, não é cabível a impetração de Habeas Corpus para 

discutir essa questão. Já no que se refere à apreensão do passaporte, muito embora tenha o STJ 

reconhecido a ilegalidade da medida no caso a ele submetido, faz questão de ressaltar que essa 

medida pode ser utilizada em outros casos e de maneira genérica. Em suma, percebe-se que o STJ 

confere validade para a imposição de medidas executivas atípicas que violam a esfera individual 

do executado.    
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Ademais, outra medida atípica inaceitável na conjuntura processual democrática 

consiste na suspensão do CPF. Isso porque, ao incremento desse meio executivo, o executado 

encontra dificuldade para exercer atividades básicas como, por exemplo, obter empréstimos e 

prestar concurso público. Dessa forma, o devedor se vê restringido e impossibilitado de exercer 

certos direitos que lhe são garantidos constitucionalmente, fato esse que não deve prosperar no 

cenário democrático.   

Por fim, outra medida atípica que merece destaque nesse contexto consiste na restrição 

de utilização de áreas comuns em dívidas condominiais. Em consonância com o artigo 1.335, I, do 

Código Civil, o direito constitucional à propriedade é garantido até mesmo para o condômino 

inadimplente que, nesse sentido, também tem assegurado o direito de utilizar o bem imóvel mesmo 

que deixe de pagar a contribuição que é devida.   

É claro que o condômino que não cumprir com sua obrigação legal sofrerá com a 

imposição das sanções previstas na lei. Entretanto, o que se observa é que o artigo 1.336 do 

CC/2002 apenas disciplina como sanções cabíveis a exigência de juros e multa daquele que não 

cumpre com a obrigação condominial. Sendo assim, a restrição da utilização de áreas comuns 

consiste em uma medida que fere o princípio da legalidade, já que a lei é clara e taxativa ao impor 

apenas como sanções cabíveis a incidência de juros e multa ao condômino inadimplente.   

A seguir, é exposta a ementa de um julgado correspondente a uma ação de cobrança na 

qual foi imposta, em sede de tutela executiva, a restrição de utilização de áreas comuns a 

condômino inadimplente. 

  

Ação de cobrança. Procedência. Pedido contraposto julgado improcedente. Sentença 

mantida. Débito pago após interposição do recurso de apelação. Dano moral não 

configurado. Restrição de uso de áreas comuns a condômino inadimplente. Ausência de 

ilegalidade. Pedido de Justiça Gratuita. Indeferimento. Recurso parcialmente conhecido e, 

na parte conhecida, improvido. (TJ-SP, 2017). 

  

Percebe-se, pois, através da leitura do julgado, que a determinação dessa medida 

executiva atípica foi analisada e teve declarada a ausência de ilegalidade na sua aplicação. O que 

se infere, nessa perspectiva, é que a adoção de medidas como essa vem se tornando cada vez mais 

frequente no cenário processual e, dessa forma, deve-se atentar para os riscos advindos de seu uso 

indiscriminado e desarrazoado. 
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Isso porque, em síntese, o que se pode perceber é que o manejo das medidas executivas 

atípicas vem violando os preceitos institutivos e integradores do Estado Democrático de Direito, 

na medida em que, perceptivelmente, há uma afronta ao princípio da menor onerosidade do 

devedor. O executado, por consentâneo, se vê atingido na sua esfera patrimonial e, até mesmo, na 

sua esfera pessoal, além dos estritos limites necessários para a satisfação do direito do credor.   

Dessa forma, as medidas executivas atípicas, como vêm sendo aplicadas, consistem na 

expressão máxima da preocupação com a efetividade do processo executivo e do cumprimento de 

sentença. Nesse sentido, é possível perceber que há uma afronta às garantias individuais do 

executado que, por sua vez, têm seus direitos limitados, tais como o direito de ir e vir, direito à 

liberdade e tantos outros constitucionalmente previstos. Falta, portanto, um equacionamento entre 

os princípios da menor onerosidade para o devedor e da máxima efetividade da execução, de forma 

que seja possível a prestação da jurisdição executiva conjuntamente com a observância dos direitos 

e garantias do executado. A execução não deve ocorrer apenas com o objetivo de fazer cumprir o 

direito previsto em um título executivo. Mas, mais do que isso, deve objetivar proteger a esfera 

jurídica do executado que também é um sujeito portador de direitos e garantias individuais no 

Estado Democrático. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS   

  

Na perspectiva do Estado Democrático de Direito, é de suma importância a 

compreensão acerca de um processo constitucional, no qual o procedimento executivo não seja 

enxergado meramente como um instrumento de atuação do poder do Estado. Nesse sentido, 

percebe-se que a prestação da atividade executiva, para ter validade perante os preceitos 

constitucionais, não pode se caracterizar como um método destinado à atuação da vontade do 

magistrado. Isso porque a legitimidade das decisões proferidas em sede de execução somente é 

alcançada quando o exequente, o executado e o juiz dialogam com base nos preceitos legais 

previamente definidos e delineados na legislação.   

Nessa conjuntura, percebe-se que a jurisdição não pode se desvincular do devido 

processo legal devendo, portanto, ser ofertada com base no equacionamento entre os princípios da 

menor onerosidade para o devedor e da máxima efetividade da execução. Em outras palavras, deve-

se garantir a realização material e substancial do direito contido em um título executivo judicial ou 

extrajudicial conjuntamente com a proteção da esfera jurídica do executado, de forma que esse seja 

atingido apenas nos estritos limites necessários para a satisfação do interesse do exequente.   

Ademais, o conhecimento acerca da diferenciação existente entre o princípio da 

tipicidade e da atipicidade dos meios executivos é essencial, haja vista que é a partir dessa 

compreensão que se torna possível aferir o próprio conceito de medidas executivas atípicas. Nessa 

esteira de raciocínio, percebe-se que o liame que diferencia esses dois princípios é justamente a 

ausência ou a presença de previsibilidade legal acerca dos expedientes executivos que serão 

empregados. Nesse sentido, a falta de um modelo previamente definido que direcione a atuação do 

magistrado e das partes, por ora, é o que acaba por caracterizar as medidas executivas atípicas.    

Nessa perspectiva, vale à pena ressaltar que o artigo 139, IV, do CPCP/15, é o 

dispositivo que confere subsídio legal para que as medidas executivas atípicas sejam aplicadas. 

Isso porque, esse artigo traz um permissivo para que o juiz determine todas as medidas necessárias 

para assegurar o cumprimento de uma ordem judicial. A partir da leitura dessa disposição legal, 

tem-se argumentos tanto de autores que defendem a aplicação dos meios atípicos quanto de autores 

que refutam sua prestabilidade. 
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O que se objetiva elucidar, por ora, é que os autores ou qualificam as medidas 

executivas atípicas como violadoras dos preceitos constitucionais do Estado Democrático de 

Direito ou, ainda, mesmo que defendam a aplicação de tais medidas, reconhecem a necessidade do 

estabelecimento de parâmetros interpretativos. Tais parâmetros seriam os responsáveis por conferir 

legitimidade aos meios atípicos sob a ótica do Estado Democrático que, por seu turno, tem como 

máxima o dever de zelar pela efetividade das garantias fundamentais dos cidadãos.  

A adoção de limites interpretativos no incremento das medidas executivas atípicas 

traduz, a título de exemplo, a noção de que a aplicação dos meios executivos atípicos só pode se 

dar de forma subsidiária. Em outras palavras, primeiro os meios executivos típicos devem ser 

esgotados para que, só assim, seja possível falar na aplicação das medidas inominadas. Ademais, 

tem-se os limites principiológico, funcional, subjetivo e objetivo. Em síntese, percebe-se que, na 

execução, as partes devem ser tratadas com base nos princípios da isonomia, boa-fé, vedação à 

decisão surpresa e fundamentação das decisões judiciais. E, mais do que isso, ao impor uma medida 

executiva deve-se atentar para a necessidade e utilidade da decisão para a proteção do direito em 

questão. Esses são alguns dos critérios defendidos pela doutrina para se aplicar meios atípicos.   

Entretanto, levando em consideração que os parâmetros que delimitam a atuação do 

magistrado no caso concreto não encontram previsão legal, tem-se que a incompatibilidade das 

medidas executivas atípicas com o Estado Democrático persistirá. Isso porque o dispositivo legal 

que confere poderes ao juiz permitindo-o agir com base em sua intersubjetividade e convicção só 

poderá ser restringido, delineado e modificado com a positivação de limites na legislação. Isto é, a 

discricionariedade que perpetra a atuação judicial só poderá ser combatida quando a lei, 

taxativamente, impuser limites efetivos aos poderes conferidos aos juízes.   

Nessa esteira de raciocínio, percebe-se a incompatibilidade das medidas executivas 

atípicas no Estado Democrático de Direito, na medida em que o magistrado possui a prerrogativa 

de manejar medidas sub-rogatórias, coercitivas, mandamentais ou indutivas de acordo com o seu 

convencimento diante do caso concreto. Isso demonstra claramente que as medidas executivas 

atípicas trazem uma enorme insegurança jurídica. Diante da ampliação do protagonismo do 

magistrado e da falta de previsibilidade legal que oriente a tomada de decisão, há um risco muito 

grande de que as medidas a serem adotadas configurem-se claramente como restrições de direitos 

do executado.   
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Com o intuito de corroborar o entendimento de que as medidas executivas atípicas são 

inconstitucionais, foi realizada uma análise doutrinária e jurisprudencial acerca dos meios que vêm 

sendo determinados na prestação da jurisdição executiva. Dessa forma, a suspensão da Carteira 

Nacional de Habilitação, a apreensão de passaporte, a suspensão do CPF e a restrição de utilização 

de áreas comuns quando se está diante de dívidas condominiais são algumas das aplicações práticas 

do artigo 139, IV, do CPC/15.   

Nessa conjuntura, percebe-se que a imposição de tais medidas viola os preceitos 

institutivos do Estado de Direito, como o direito do cidadão de ir e vir, direito à liberdade e à 

isonomia. Ademais, as medidas executivas atípicas podem ser vistas como a expressão máxima do 

princípio da efetividade da execução, haja vista que a partir dos casos concretos analisados percebe-

se que a preocupação com a prestação jurisdicional executiva se sobrepõe até mesmo aos direitos 

individuais previstos na Carta Magna. Dessa forma, a adoção dos meios atípicos consiste 

claramente em uma afronta ao princípio da menor onerosidade para o devedor já que se observa, 

na prática, abusos de poderes por parte dos magistrados, o que determina essas medidas.  

  



46 

  

 

REFERÊNCIAS  

  

ABREU, Vinicius Caldas da Gama; CARREIRA, Guilherme Sarri. Dos poderes do juiz na 

execução por quantia certa: da utilização das medidas inominadas. In: JÚNIOR, Fredie Didier; 

TALAMINI, Eduardo; MINAMI, Marcos Youji (Coord.). Medidas executivas atípicas. Bahia: 

JusPodivm, 2018. cap. 11, p. 241-272. Coleção grandes temas do novo CPC.  

  

ASSIS, Araken. Cabimento e adequação dos meios executórios “atípicos”. In: JÚNIOR, Fredie 

Didier; TALAMINI, Eduardo; MINAMI, Marcos Youji (Coord.). Medidas executivas atípicas. 

Bahia: JusPodivm, 2018. cap. 5, p. 111-132. Coleção grandes temas do novo CPC.   

  

BRASIL. Código Civil (2002). Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Disponível em:  

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm>. Acesso em: 09 fev. 2019.   

  

BRASIL. Código de Processo Civil (2015). Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015. Disponível 

em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em:  

12 jan. 2019.   

  

BRASIL. Código Penal Brasileiro. Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. 

Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-2848-

7dezembro-1940-412868-normaatualizada-pe.html> Acesso em: 28 de jan. 2019.  

  

BRASIL. Código Trânsito Brasileiro.  Lei n 9.503, de 23 de setembro de 1997. Código de 

Trânsito. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9503.htm> Acesso em: 

29 jan. 2019.  

  

BRASIL. Constituição Federal (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 

Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. Acesso em:  

10 jan. 2019.   

  

BRASIL. Decreto n. 592, de 6 de julho de 1992. Pacto Internacional sobre direitos civis e 

políticos. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/19901994/D0592.htm>. 

Acesso em: 02 fev. 2019.  

  

BRASIL. Decreto n. 5.978, de 4 de dezembro de 2006. Regulamento de documentos de viagens.  

Disponível em:   

< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5978.htm>. Acesso em:  

04 fev. 2019.  

  

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-2848-7-dezembro-1940-412868-normaatualizada-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-2848-7-dezembro-1940-412868-normaatualizada-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-2848-7-dezembro-1940-412868-normaatualizada-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-2848-7-dezembro-1940-412868-normaatualizada-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-2848-7-dezembro-1940-412868-normaatualizada-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-2848-7-dezembro-1940-412868-normaatualizada-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-2848-7-dezembro-1940-412868-normaatualizada-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-2848-7-dezembro-1940-412868-normaatualizada-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-2848-7-dezembro-1940-412868-normaatualizada-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-2848-7-dezembro-1940-412868-normaatualizada-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-2848-7-dezembro-1940-412868-normaatualizada-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-2848-7-dezembro-1940-412868-normaatualizada-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-2848-7-dezembro-1940-412868-normaatualizada-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-2848-7-dezembro-1940-412868-normaatualizada-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-2848-7-dezembro-1940-412868-normaatualizada-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-2848-7-dezembro-1940-412868-normaatualizada-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-2848-7-dezembro-1940-412868-normaatualizada-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-2848-7-dezembro-1940-412868-normaatualizada-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-2848-7-dezembro-1940-412868-normaatualizada-pe.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9503.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9503.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9503.htm


47 

  

BRASIL. Decreto n. 678, de 6 de novembro de 1992. Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D0678.htm>. Acesso 

em: 03 fev. 2019.  

  

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso em Habeas Corpus: 97876 SP 2018/0104023-6.  

Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Brasília, 09 de agosto de 2018. Disponível em: 

<https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/611423833/recurso-ordinario-em-habeas-corpus-

rhc97876-sp-2018-0104023-6/inteiro-teor-611423848>. Acesso em: 05 março 2019.   

  

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp: 264495 SP 2000/0062580-9. Relator: Ministro 

Sálvio de Figueiredo Teixeira. Brasília, 13 de setembro de 2000.  Disponível em:  

<https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/8108452/recurso-especial-resp-264495-sp-

20000062580-9/certidao-de-julgamento-102548985>. Acesso em: 16 jan. 2019.   

  

BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. Apelação: 10203730720158260003 SP 

102037307.2015.8.26.0003. Relator: Desembargador Nestor Duarte. São Paulo, 10 de março de 

2017. Disponível em: <https://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/437382825/apelacao-

apl10203730720158260003-sp-1020373-0720158260003>. Acesso em: 16 fev. 2019.   

  

BRASIL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Agravo de Instrumento: 

0707152620188070000. Relator: Desembargador Josephá Francisco dos Santos. Distrito Federal, 

08 de agosto de 2018.  Disponível em:   

<https://tj-df.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/614592269/7071526220188070000-df-

07071526220188070000/inteiro-teor-614592276?ref=amp>. Acesso em: 06 fev. 2019.   

  

CAMBI, Eduardo. Teoria Geral da execução. In: DOTTI, Rogéria; PINHEIRO, Paulo Eduardo 

d’Arce; MARTINS, Sandro Gilbert; KOZIKOSKI, Sandro Marcelo. Curso de Processo Civil 

Completo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. Parte IV, cap. 2.   

  

CRUZ, Álvaro Ricardo de Souza; GOMES, Frederico Barbosa. Processo constitucional e direitos 

fundamentais: ensaio sobre uma relação indispensável à configuração do Estado Democrático de 

Direito. Revista do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, v.71 – 

n.2 – ano XXVII, abril/maio/junho 2009.   

  

FUX, Luiz. Tutela jurisdicional: finalidade e espécie. Informativo jurídico da Biblioteca 

Ministro Oscar Saraiva, v. 14, n.2, jul./dez. 2002.   

  

HELLMAN, Renê Francisco. O princípio da efetividade na execução civil: análise da 

normatividade dos princípios e das regras. Academia Brasileira de Direito Processual Civil, 

Paraná, p. 1-19, agosto. 2009.    

  

MEDINA, José Miguel Garcia. Manual de Direito Processual Civil Moderno. 2.ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2016.   



48 

  

  

MEIRELES, Edilton. Cooperação judicial e poderes do juiz na execução. In: DIDIER JÚNIOR, 

Fredie; TALAMINI, Eduardo; MINAMI, Marcos Youji (Coord.). Medidas executivas atípicas. 

Bahia: JusPodivm, 2018. cap. 21, p. 521-558. Coleção grandes temas do novo CPC.  

  

MESQUITA, Maíra de Carvalho Pereira. Do princípio da inafastabilidade da jurisdição. Revista  

Jus Navegandi. ISSN 1518-4862, Teresina, ano 18, n. 3681, 30 jul. 2013. Disponível em: < 
https://jus.com.br/artigos/24807/do-principio-da-inafastabilidade-da-jurisdicao>. Acesso em: 14 

mar. 2019.  

    

MINAMI, Marcos Youji. Uma justificativa às medidas executivas atípicas – da vedação ao non 

factibile. In: JÚNIOR, Fredie Didier; TALAMINI, Eduardo; MINAMI, Marcos Youji (Coord.).  

Medidas executivas atípicas. Bahia: JusPodivm, 2018. cap. 2, p. 59-72. Coleção grandes temas 

do novo CPC.  

  

NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 9 ed. Salvador: 

JusPodivm, 2017.   

  

PARANÁ. Enunciados do Fórum Permanente de Processualistas Civis. Curitiba, 23, 24 e 25 

de outubro de 2015. Disponível em: <https://nayrontoledo.files.wordpress.com/2015/09/carta-

decuritiba.pdf>. Acesso em: 29 de outubro de 2018.   

  

PITTA, Fernanda Pagotto Gomes. Por uma teoria das medidas executivas atípicas – limites para a 

concessão. In: JÚNIOR, Fredie Didier; TALAMINI, Eduardo; MINAMI, Marcos Youji (Coord.). 

Medidas executivas atípicas. Bahia: JusPodivm, 2018. cap. 27, p. 679-701. Coleção grandes 

temas do novo CPC.  

  

RODOVALHO, Thiago. O necessário diálogo entre doutrina e jurisprudência na concretização 

do NCPC, art. 139, inc. IV (atipicidade dos meios executivos). In: JÚNIOR, Fredie Didier; 

TALAMINI, Eduardo; MINAMI, Marcos Youji (Coord.). Medidas executivas atípicas. Bahia: 

JusPodivm, 2018. cap. 29, p. 717-730. Coleção grandes temas do novo CPC.  

  

VIEIRA, Luciano Henrik Silveira. Atipicidade dos meios executivos: da discricionariedade à 

violação de preceitos garantidores do Estado Democrático de Direito. In: JÚNIOR, Fredie Didier; 

TALAMINI, Eduardo; MINAMI, Marcos Youji (Coord.). Medidas executivas atípicas. Bahia: 

JusPodivm, 2018. cap. 18, p. 451-468. Coleção grandes temas do novo CPC.  

  

VIEIRA, Luciano Henrik Silveira. O Processo de Execução no Estado Democrático de Direito. 

9. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017.  

  

VIGLIAR, José Marcelo Menezes. Litigiosidade contida (e o contingenciamento da 

litigiosidade). In: SALLES, Carlos Alberto de (Coord.), As grandes transformações do 

https://jus.com.br/revista/edicoes/2013
https://jus.com.br/revista/edicoes/2013
https://jus.com.br/revista/edicoes/2013
https://jus.com.br/revista/edicoes/2013/7/30
https://jus.com.br/revista/edicoes/2013/7/30
https://jus.com.br/revista/edicoes/2013/7
https://jus.com.br/revista/edicoes/2013/7
https://jus.com.br/revista/edicoes/2013
https://jus.com.br/revista/edicoes/2013
https://jus.com.br/revista/edicoes/2013
https://nayrontoledo.files.wordpress.com/2015/09/carta-de-curitiba.pdf
https://nayrontoledo.files.wordpress.com/2015/09/carta-de-curitiba.pdf
https://nayrontoledo.files.wordpress.com/2015/09/carta-de-curitiba.pdf
https://nayrontoledo.files.wordpress.com/2015/09/carta-de-curitiba.pdf
https://nayrontoledo.files.wordpress.com/2015/09/carta-de-curitiba.pdf


49 

  

processo civil brasileiro: homenagem ao Professor Kazuo Watanabe. São Paulo: QuartierLatin, 

2009. 


