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RESUMO

O presente resumo tem o objetivo compreender os modelos de aplicação do artigo 139, IV que, de acordo com o novo código de processo civil, 
que fez-se traduzir o principio da efetivação da ordem judicial, analisando os resultados de julgamentos emblemáticos sobre questões que podem 
ou não caracterizar violação de direitos, como o bloqueio do passaporte e da CNH, entre outros, verificando quais são os limites do poder geral de 
efetivação no processo de conhecimento e no processo de execução. Os meios coercitivos e sancionatórios, componentes do poder geral de 
efetivação da ordem judicial, são as formas utilizadas pelo magistrado a fim de compelir psicologicamente o devedor ao adimplemento. Os 
poderes outorgados pelo legislador ao juiz, por via do art. 139, IV do CPC, encontram limites nos princípios norteadores, como os princípios da 
patrimonialidade, razoabilidade e proporcionalidade, atendendo aos critérios de necessidade e adequação, assim como no princípio da dignidade 
da pessoa humana, conforme dispõe o art. 1º, III, da CRFB/88 e art. 8º do CPC, posto que, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 
fins sociais e às exigências do bem comum, não sendo, portanto, um poder ilimitado. Os meios atípicos são efetivados por meio do poder geral de 
efetivação da ordem judicial, previsto no art. 139, IV e 773, ambos do CPC, e esculpido no Enunciado 48 da ENFAM (Escola Nacional de Formação 
dos Magistrados), e no Enunciado 12 do FPPC (Fórum Permanente dos Processualistas Civis). Nesse sentido, na forma dos dispositivos e 
enunciados citados, o poder geral de efetivação da ordem judicial deve ser usado devidamente alinhado com a sua fundamentação, a fim de 
aclarar sua relação com a causa ou questão decisória, além de explicitar os motivos concretos de sua incidência no caso, como único meio 
necessário à efetivação desta ordem. Com a pesquisa pôde-se verificar que a doutrina e a jurisprudência vêm traçando limites às medidas 
coercitivas atípicas, de forma que algumas são consideradas violadoras de princípios fundamentais, como a suspensão do passaporte e o bloqueio 
de todos os cartões de crédito dos executados, posto que não se mostram eficazes e, muito menos proporcionais.  Nestes termos, a construção 
da decisão não passa pela mera escolha dos meios, mas, como dito, pelo exercício e aplicação de métodos e princípios constitucionais e 
hermenêuticos, capazes de limitar a atuação do juiz, conduzindo a uma decisão eficaz e, acima de tudo, constitucionalmente adequada. Diferente 
disso, aludindo a mero elemento teleológico da norma, seu objeto parece ser claro: abrir espaço discricionário para a adoção de medidas que 
realizem os objetivos do processo e que não simplesmente criem situações de medo e ansiedade. Lembremos que execução moderna se projeta, 
ou deve se projetar, sobre o patrimônio e não mais sobre o corpo ou o espírito. A partir do art. 8º do CPC, proporcionalidade tem protagonismo. 
Portanto, o que salta aos olhos é a observância, de modo imperativo, a um dos mais citados princípios hermenêuticos nas decisões e textos 
analisados, qual seja, o princípio da proporcionalidade, composto de um tripé fundamental: necessidade, adequação e proporcionalidade em 
sentido estrito. Utilizando a proporcionalidade como princípio hermenêutico, o magistrado deve, ao eleger a medida atípica, considerá-la 
condição para o adimplemento da obrigação pecuniária (necessidade), dentro dos parâmetros de legalidade, constitucionalidade e como única 
medida capaz de efetivar o cumprimento da obrigação (adequação), considerando e sopesando as condições apresentadas no processo pelas 
partes, para que o meio de coação atípico seja aplicado na exata medida proporcional aos objetivos que se pretende atingir, quais sejam, a 
satisfação de crédito exequendo e a garantia da segurança nas relações patrimoniais.
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