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RESUMO
Com o advento do Novo Código de Processo Civil, no qual, veio com o objetivo de trazer inúmeras inovações não só
para o processo civil  e sim para todo ordenamento jurídico. Desta forma, possibilitando uma prestação jurisdicional
eficaz, célere e justa. Dentre essas inovações se constata a atipicidade das medidas executivas, visto que no antigo
código as medidas executivas eram descritas em seus artigos 461, § 5º e 461-A, § 3º CPC/1973, previa possibilidade de
medidas  especificas  para  garantir  o  cumprimento  das  obrigações  de  fazer  e  não  fazer  (tutela  específica).  Porém
observando o artigo 139, inciso IV do CPC/2015 notou se que o novo código não tipificou quais medidas poderiam ser
utilizadas de  forma equânime e  apropriadas  pelo  o  magistrado,  e  ainda  trouxe  a  possibilidade  de  adoção dessas
medidas executivas nos casos de prestação pecuniária, visto que antes não havia previsão legal. O legislador então
ampliou os poderes do juiz uma vez que na qualidade de presidente do processo, deve determinar todas as medidas
indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, na
busca de garantir um resultado satisfatório para os jurisdicionados. Considerando que algumas medidas atípicas estão
sendo adotadas por magistrados estão trazendo uma instabilidade e insegurança para o ordenamento jurídico, posto que
muitas dessas medidas podem conflitar  com princípios que embasam o nosso sistema jurídico.  O presente estudo
buscará analisar essas medidas atípicas em consonância com ditames processuais e as repercussões na doutrina,
jurisprudência e na realidade fática.

PALAVRAS-CHAVE: EXECUÇÃO. PODERES DO MAGISTRADO. LEGALIDADE.

1 INTRODUÇÃO

Sob a constância do Código de Processo Civil de 1973 diversas demandas jurisdicionais não
obtinham êxitos, uma vez que encontravam óbices para a concretização dos efeitos das decisões
proferidas  no  percurso  processual.  Sendo  que  grande  parte  desses  obstáculos  advinham  da
obrigatoriedade no qual o magistrado deveria apenas se utilizar das medidas típicas do parágrafo 5º
do artigo 461 do referido código. Assim, muitos jurisdicionados desfavorecidos pelos efeitos que as
decisões  judiciais  poderiam  produzir,  utilizavam  de  atos  atentatórios  à  justiça  para  frustrar
efetividade destas medidas. Cumpre esclarecer que tais métodos contrariavam os princípios da boa-
fé,  da  cooperação  e  afrontavam  veemente  a  ordem  democrática  processual.  Dessa  maneira,
promoviam um cenário em que o processo e a sua devida função social  restavam prejudicados
consideravelmente, concomitantemente, uma ineficiência da prestação jurisdicional. Ordinariamente
o  Estado,  representado  pelo  Poder  Judiciário,  encontrava  um  impasse  no  qual  que  detinha  o
poder/dever de conceder uma prestação jurisdicional eficaz e célere, por intermédio de todos os
meio executivos. Tendo que concomitantemente respeitar os ditames legais, os princípios basilares,
e as garantias individuais estabelecidas pelo nosso ordenamento jurídico. 

Com  o  advento  da  Lei  Complementar  13.105/2015  que  estabeleceu  o  Novo  Código  de
Processo Civil,  percebeu-se que o legislador ampliou os poderes do juiz,  de modo a dotá-lo da
discricionariedade para impor quaisquer medidas em desfavor do sujeito obrigado, de modo a tentar
alcançar o cumprimento da decisão proferida e consequentemente a obtenção do seu resultado
idêntico ou equivalente ao esperado. Portanto, com a nova reforma processual o magistrado não
estava mais submetido apenas ao manuseio das medidas que eram comumente utilizadas.
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No artigo 139 que dispõe “dos poderes, dos deveres e da responsabilidade do juiz ”, inciso IV
aborda que o magistrado pode se convalidar de qualquer medida que considerar cabível para a
efetivação da decisão judicial. A doutrina e a jurisprudência discutem demasiadamente a respeito
dessas medidas e como elas serão observadas e aplicadas no mundo fático.  Visto  que alguns
magistrados estão adotando medidas que de maneira perfunctória possam compelir o obrigado a
realizar tal obrigação, porém, simultaneamente estão lesionando vários princípios constitucionais e
direitos fundamentais.  Desta forma, começam a surgir  inúmeras indagações,  dentre elas;  Como
ocorreria  a  subsunção  das  quaisquer  medidas  coercitivas  e  sub-rogatórias  para  alcançar  a
efetivação das decisões judiciais? Essas medidas estariam conflitando com vários princípios que
embasam o sistema jurídico brasileiro? Como deve os operadores do direito estão lidando com esse
novo instituto processual? Qual a postura que os tribunais brasileiros estão adotando em detrimento
dessas medidas atípicas?

O presente  artigo  vem trazer  de  forma objetiva  explanar  as  características  das  medidas
atípicas, analisando a repercussão que tal instituto ocasionou, por meio de estudos doutrinários,
observando o conjunto de decisões e as interpretações das leis feitas pelos tribunais superiores.
Com  a  finalidade  de  chegar  a  uma  compreensão  concisa  das  medidas  típicas  nas  tutelas
jurisdicionais  tendo em vista  a  singularidade do novo artigo  vigente.  Portanto,  é  insofismável  a
relevância dos estudos presentes.

2 A TUTELA JURISDICIONAL E O ACESSO A JUSTIÇA

O código de Processo Civil de 1973 era caracterizado como “colha de retalhos” em virtude
das inúmeras emendas ocorridas na sua vigência. Além do mais, por ser anterior a Constituição
Federal  de 1988 alguns princípios do referido código não eram congruentes com a nossa carta
magna. (ZANGIROLAMI, 2016, p.10). Com esse cenário, não houve alternativa senão a criação do
projeto legislativo que após os devidos trâmites legais acarretaram na promulgação do novo Código
Processual e inevitavelmente nas alterações, tanto práticas como legislativas.

Um dos escopos do novo código consiste na instrumentalização de uma tutela efetividade e a
celeridade da prestação jurisdicional. Sendo esse fito uma preocupação dos juristas e operadores do
direito no Brasil por muitas décadas e um grande desafio da processualística atualmente. (LIMA,
2016, p. 262). Não obstando o dever do Estado, representado pelo juiz oferecer um acesso à justiça,
de forma que transcende uma garantia formal de bater às portas do Judiciário, sendo garantido é o
complexo de direitos e garantias fundamentais do cidadão inclusive quando em juízo, possibilitando
então um acesso efetivo a uma ordem jurídica justa que proporcione uma tutela adequada, efetiva e
em tempo razoável. (LIMA, 2016, p. 263).

Neste ponto, devemos compreender a importância do acesso à justiça em seu conceito amplo
já que é de suma importância o princípio em questão para uma ordem democrática de direito, uma
vez que essa tem como primazia  oferecer  a  concretização da justiça  social  por  meio de tutela
jurisdicional estatal. Conforme Ana Flavia Torres (TORRES, 2002, WEB)

A tutela jurisdicional é exercida através da garantia de acesso à justiça e se constitui um dos
maiores, senão o maior instrumento para garantir uma ordem jurídica justa e então efetivar o
exercício da cidadania plena.O acesso à justiça está intimamente ligado à justiça social. Pode-
se até afirma que é a ponte entre o processo e a justiça social.(..) As conquistas contabilizadas
pelo movimento de acesso à justiça, na construção de uma ordem social justa e cidadã, não
podem ser, de forma alguma, menosprezadas.A luta pelo efetivo acesso aos direitos Humanos
extrapola, e muito, o âmbito do jurídico. Somente uma ação conjunta e progressiva, pautada
pela pluralidade e pela dialética, poderá enfrentar, e quem sabe vencer, os desafios cada vez
maiores e mais complexos que se colocam ao exercício da cidadania na ‘pós-modernidade’.
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As  medidas  executivas  processuais  estão  intimamente  ligadas  ao  conceito  de  acesso  à
justiça,  haja  vista  que  vertentes  de  tal  princípio  consiste  em possibilitar  a  aquisição  do  direito
material, por meio da tutela jurisdicional, ao credor. Assim, promover a efetivação da justiça social e
alcançar a pacificação social. 

 Considerando que as medidas executivas, típicas ou atípicas, se diferenciam por conta de
sua  tutela  jurisdicional  nota-se  a  conveniência  de  diferenciar  as  mesmas  para  possibilitar  uma
explanação clara  da reforma processual  e  o seu impacto.  As distinções das tutelas tangem  na
perspectiva da  eficácia,  isto é, considerando a propensão de produção de seus efeitos, a tutela
jurisdicional  deve  ser  distinguida  dicotomicamente  em  “tutela  jurisdicional  cognitiva”  e  “tutela
jurisdicional executiva”. Naquela, o reconhecimento do direito coincide com a satisfação pretendida,
ou  seja,  o  objetivo  é  afirmar  ou  negar  a  existência  de  determinada  relação  jurídica  e,  por
conseguinte, dos direitos e obrigações dela resultantes; nesta, a despeito do reconhecimento do
direito – que sequer precisa ser estatal –, faz-se necessária a atuação jurisdicional também para sua
satisfação. (BUENO, 2015, p.86)

O doutrinador Cássio Scarpinella continua tratando das tutelas jurisdicionais e aborda em sua
obra, a importância dos estudos das tutelas para compreender as medidas atípicas aqui tratadas.
(BUENO, 2015, p.87)

O abandono da classificação tradicional que aqui, faz-se ainda mais importante porque, bem
compreendido  o  inciso  IV  do  art.  139,  é  correto  entender  que  o  CPC de  2015  aceitas  a
existência  de mecanismos  atípicos  de prestação da tutela  jurisdicional  executiva  no direito
brasileiro.

Dessarte,  após as  devidas  conceituações  da  tutela  jurisdicional  juntamente  com as suas
classificações para a compreensão das aplicações das medidas típicas e atípicas em consonância
com o acesso à justiça sob um conceito  amplo.  Conclui-se,  nesse sentido,  qual  o pretexto e a
justificativa para a utilização das medidas no que tange a tutela e a imprescindibilidade das mesmas
para a prestação jurisdicional monopolizadas pelo Estado.

3 REFORMAS PROCESSUAIS

Originalmente, a sistemática do código anterior não abrangia o sincretismo processual, ou
seja, na ação que foi ajuizada pela parte interessada não permitia a fase cognitiva e executória nos
mesmos autos  processuais.  Na  verdade  toda  sentença  proferida  em um processo  de cognição
necessitava que a o jurisdicionado pleiteasse novamente uma ação no mesmo juízo ou até em outro,
para  que  assim  ocorresse  a  prestação  executiva.  Sendo  apenas  no  processo  executivo  a
possibilidade de adoção das medidas executivas (ZANGIROLAMI,  2016,  p.20). Nas palavras do
ilustríssimo Humberto Theodoro ao discorrer sobre a superação da dicotomia dos processos e a
nova  ordem  jurídica  processual  juntamente  com  a  influência  do  princípio  do  acesso  à  justiça
(THEODOR, 2014, ps. 306 e 307).

Não obstante possam ser autonomamente manejados o processo de conhecimento, e o de
execução,  registra-se  no direito  moderno  uma tendência  muito  acentuada a  neutralizar  ou
minimizar a rígida dicotomia de funções entre os dois tipos básicos de prestação jurisdicional.
Assim,  medidas como a antecipação de tutela  e a  ação monitória  permitem que numa só
relação processual se realizem tanto as funções cognitivas como as executivas. O processo
civil moderno assume com essa nova roupagem a de natureza interdital e o juiz, então, pode
decretar medidas satisfativas do direito material da parte mesmo antes de proferida a sentença
definitiva sobre o mérito da causa. Essa tendência culminou com as reformas do Código de
Processo Civil que eliminaram a execução das sentenças condenatórias em ação autônoma e
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a transformou em simples ato de cumprimento do comando judicial, dentro da própria relação
processual em que a condenação foi proferida. Trata-se de restauração da antiga executio per
officiumiudicis para  substituir  a  inconveniente  e  pouco  prática  actioiudicati.  Processo  de
execução,  em  ação  autônoma,  portanto,  somente  subsiste  para  os  títulos  executivos
extrajudiciais

Desta forma, o sincretismo processual possibilitou menos morosidade processual e encargos
para a parte interessada, sendo uma revolução processual consagrada uniformemente pelo novo
código de processo civil.

Após as devidas explanações sobre a importância do sincretismo processual e a nova ordem
democrática, cumpre destacar outra reforma processual  significativa a respeito da utilização das
medidas executivas nas obrigações pecuniárias. Inicialmente, salienta-se que o artigo 515 do atual
código ampliou o conceito de títulos judiciais embarcando qualquer “decisão proferida no processo
civil que reconheça a exigibilidade de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa”,
portanto,  incluído expressamente todas as decisões interlocutórias  (ZANGIROLAMI,  2016,  p.20).
Assim, possibilitando o cumprimento de obrigações, independentemente de sua natureza, por meios
executórios dentro processo de conhecimento. Na redação do artigo 461 parágrafo 5º do antigo
“códex” processual estabelecia que o magistrado, de ofício ou a requerimento das partes, poderia
impor  medidas  que  possibilitariam  uma  maior  coerção  do  devedor  para  o  adimplemento  da
obrigação de fazer ou não fazer. 

Com a análise da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Paraná

AGRAVO DE INSTRUMENTO.  AÇÃO DE TUTELA INIBITÓRIA.  DECISÃO CONCESSIVA
DE  TUTELA  ANTECIPATÓRIA  PARA  IMPEDIR  O  BANCO  DE  DEBITAR  VALORES  NA
CONTA  CORRENTE  DO  AUTOR,  SOB  PENA  DE  MULTA.  LIMITAÇÃO  DE  30%  DOS
DESCONTOS SOBRE OS RENDIMENTOS DA CORRENTISTA. MEDIDA QUE SE IMPÕE.
APLICAÇÃO  DOS  PRINCÍPIOS  DA  RAZOABILIDADE  E  DIGNIDADE  DA  PESSOA
HUMANA.  FIXAÇÃO  DE  MULTA  COMINATÓRIA.  CABIMENTO.  ART. 461, §  5º, CPC.
EFETIVIDADE  DA  PRESTAÇÃO  JURISDICIONAL.  QUANTUM  ADEQUADO.  RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.1

O legislador atribuiu ao magistrado uma ampliação das atribuições com o intuito de conferir
maior poder para concretizar o provimento judicial. Com isso, as medidas descritas no artigo 139,
inciso IV do novo código não serão apenas empregadas obrigações de fazer e não fazer, assim
como na jurisprudência, mas também nas de cunho pecuniário (MEIRELES, 2015, p.331). 

4 MEDIDAS EXECUTIVAS

Tendo como objetivo realizar uma complexa análise de toda a sistemática a respeito dos
meios  executórios  utilizados  no  ordenamento  jurídico,  cria-se  a  necessidade  de  singularizar  as
medidas e os seus efeitos fáticos. Inicialmente, iremos compreender as medidas sub-rogatórias que
são espécies típicas da atividade satisfativa do juiz. Nas medidas sub-rogatórias, o juiz sub-roga na
posição do obrigado procurando satisfazer o direito do credor, portanto, realizando que o devedor
deveria  ter  realizado.  Assim,  na  prática  jurídica  estas  são  as  atividades  mais  utilizadas  pelo
magistrado ou, à sua ordem, efetivadas 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,

1 Processo AI 7217458 PR 0721745-8, 14ª Câmara Cível, 29 de Junho de 2011. Relator Guido Döbeli.
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apenas deve se abster  de criar  empecilhos para a efetivação da decisão judicial,  sob pena de
cometer ato atentatório à dignidade da justiça. (MEIRELES, 2015, p.331)

Ocorre que, nas palavras de Edilton Meireles “existem situações nas quais o juiz não tem
como alcançar o resultado idêntico ou equivalente àquele que deveria ter sido concretizado pelo
sujeito obrigado sem a colaboração do devedor.” (MEIRELES, 2015, p.335). Sendo então necessário
que o magistrado de alguma forma aplique alguma forma de coerção para realização, pois, muitas
vezes são obrigações infungíveis. Caio Mario trata em sua ilustre obra sobre Instituições de Direito
Civil sobre essas obrigações; (PEREIRIA, 2017, p.73)

Obrigação  de  fazer  pode  constituir  “se  intuitu  personae  debitor”,  levando  em  conta  as
condições pessoais do devedor, seja por se tratar de um técnico, seja por ser ele titular de
qualidades reputadas essenciais para o negócio e neste caso ela se diz “personalíssima”. São
inúmeros os casos desta espécie.

Desta forma, as medidas sub-rogatórias não são cabíveis em obrigações infungíveis, visto
que não há possibilidade de outro indivíduo, senão o próprio devedor,  de realizar tal  obrigação.
Nestas obrigações o magistrado deve compelir o obrigado a realizar tal medida imposta, com isso,
emprega  as  denominadas  medidas  coercitivas  que  podem  se  caracterizar  muitas  vezes  por
aplicação de prestação pecuniária, como por exemplo, a multa. 

As medidas mandamentais consagradas pelo novo “códex”  processual  conota-se que são
mais úteis nas obrigações de fazer ou não fazer de natureza infungível.  Tais medidas somente
devem ser adotadas em caráter excepcional, uma vez que possibilita ao juiz alcançar a satisfação da
obrigação através da adoção de medidas sub-rogatórias,  coercitivas ou indutivas,  deve evitar  a
expedição de ordem mandamental.  Haja vista que, o descumprimento da mesma, acarretará na
prática de crime de desobediência. (MEIRELES, 2015, p.336). O ilustríssimo doutrinador Humberto
Theodoro trata das medidas mandamentais e da utilização (JUNIOR, 2014, p.877).

Não se pode deixar de lembrar a existência dos atos executivos que o juiz realiza não apenas
no processo de execução propriamente dito, mas também no processo de conhecimento, que
atualmente não se encerra  com a sentença condenatória,  mas prossegue após ela  com a
prática de medidas de força para compelir a parte vencida a realizar a prestação a que tem
direito  o  vencedor.  (...)  É  verdade  que  os  atos  executivos  são  geralmente  precedidos  de
decisão interlocutória. O juiz não se limita, porém, a decidir a seu respeito, pois toma medidas
concretas para que sua implementação se dê, como expedição de comandos mandamentais,
requisição de força policial, interdição de estabelecimentos, bloqueios de conta. Muitos, como
se vê, são os atos do juiz praticados além dos denominados atos decisórios. 

Conforme o explanado e a doutrina em questão as medidas mandamentais eram utilizadas
tanto no processo de cognição,  quanto  no processo de execução e com a reforma podem ser
utilizadas nas obrigações de prestação pecuniária.

Por fim, trataremos das medidas indutivas que se diferenciam das coercitivas em detrimento
da natureza de impor ao obrigado uma vantagem,  como um incentivo,  para  o cumprimento  da
decisão judicial e em virtude dessa característica a doutrina denomina essa medida como “sanção
premial.” (MEIRELES, 2015, p.337). 

5 PRÍNCIPIO DA ATIPICIDADE E OS LIMITES DOS PODERES AO JUIZ

Antes de adentrarmos ao conceito do princípio da atipicidade dos meios executórios e toda a
nova sistemática, deve se considerar as particularidades que ocorriam na vigência do antigo código
de processo civil. Tais quais, embora os meios utilizados pelos juízes fossem nos descritos artigos
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461, § 5º e 461-A, § 3º sem exclusão de leis esparsas. Denota-se, que sempre houve uma tendência
doutrinária no sentido de reconhecer a atipicidade dos meios executivos, como corolário lógico do
princípio da efetividade da tutela jurisdicional. Assim sendo, o juiz estaria autorizado a adotar todos
os meios executivos disponíveis para a satisfação da obrigação inadimplida. (LEITE, 2015, WEB)

No código processual civil o princípio em questão encontra-se positivado no artigo 139, inciso
IV, e nas palavras de Elpídio Donizetti “o dispositivo representa uma ampliação dos poderes do juiz
para permitir a concessão de medidas destinadas a assegurar a efetiva tutela pretendida (preventiva
ou repressiva), assim como das decisões judiciais.” (DONIZETTI, 2017 p. 422).  Em que pese a
norma tornar mais abrangente o poder do magistrado à vista das circunstâncias do caso concreto,
deve  primordialmente  observar  o  devido  exaurimento  de  todas  outras  medidas  possíveis.  Os
tribunais brasileiros já estão aplicando o artigo 139, inciso IV que trata das medidas atípicas e a sua
aplicação e excepcionalidade; Vejamos.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLEITO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE
HABILITAÇÃO DO EXECUTADO E APREENSÃO DO SEU PASSAPORTE. INVOCAÇÃO DO
ARTIGO  139,  INCISO  IV,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  INDEFERIMENTO  QUE
PERSISTE. AGRAVO IMPROVIDO. As medidas executivas atípicas fundadas no artigo 139,
inciso IV, do CPC, só podem ser adotadas de forma subsidiária, após exauridas as tentativas
tradicionais de localização de bens da parte executada. Entretanto, no caso em exame, não
restou demonstrado tenham sido esgotados os meios tendentes à satisfação da execução. 2

AGRAVO DE PETIÇÃO. EFETIVIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO. MEIOS ATÍPICOS DE
EXECUÇÃO. NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ARTIGO 139, INCISO IV. 1. (...) o artigo
139, IV, do NCPC, inova ao estabelecer expressamente a possibilidade de adoção, pelo juiz da
causa,  de  medidas  atípicas  de  cumprimento  de  decisão  judicial  que  imponham obrigação
pecuniária,  além da  multa  de  que  cuida  o  artigo  523,  §  1º,  do  NCPC.  2.  O  princípio  da
efetividade impõe a adoção de medidas coercitivas que visem ao cumprimento da obrigação
pelo devedor, tendo em vista a plena satisfação do crédito exequendo. Nesse contexto, as
modalidades de execução indireta  exercem papel  relevante,  na medida em que estimulam
psicologicamente  o  devedor  a  adimplir  a  obrigação,  oferecendo-lhe  situação  vantajosa  ou
impondo-lhe dificuldades em razão de sua inércia. 3. Na hipótese sob exame, o processo se
arrasta por mais de 20 anos sem que a obrigação consagrada no título executivo judicial seja
materializada, mesmo após o esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do débito, o
qual  se  destaca,  tem caráter  alimentar.  Ademais,  há 14  (catorze)  pessoas físicas  no polo
passivo da execução, refugindo ao que ordinariamente ocorre que, durante todo esse tempo,
os executados não tenham logrado obter condições materiais de quitar a dívida. 4. Diante da
excepcionalidade do caso vertente, revela-se proporcional e adequada a adoção das medidas
atípicas  de  execução  requeridas  pelo  exequente.  Com  efeito,  a  inscrição  dos  réus  em
cadastros de inadimplentes (SPC e Serasa), a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação
(CNH) e a apreensão de passaportes, ante a ausência de outros meios igualmente eficazes e
válidos de execução,  mostram-se úteis e proporcionais,  na medida em que o bem jurídico
tutelado (crédito de natureza alimentar) se sobrepõe às referidas restrições. Agravo de petição
parcialmente provido.3

Nestes precedentes podemos analisar vários pontos, o primeiro deles tange que ambos os
relatores  empregaram  a  suspensão  da  Carteira  Nacional  de  Habilitação  para  que  o  devedor
adimplisse a sua obrigação, gerando, por conseguinte debates entre juristas sobre a lesão do direito
de ir e vir.  Outro ponto interessante de destacar tange que ambos os precedentes observaram a

2TJ-SP - AI: 20701351320178260000 SP 2070135-13.2017.8.26.0000, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento:
30/05/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2017
3TRT-1 -  AP:  00906001919905010017, Relator:  Alexandre Teixeira  de Freitas Bastos Cunha,  Data de Julgamento:
02/05/2017, Primeira Turma, Data de Publicação: 08/05/2017
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devida fundamentação e buscaram atender a excepcionalidade do caso e utilizaram das atipicidades
das medidas executivas para então assegurar o cumprimento de suas decisões. 

Por  conseguinte,  após a análise jurisprudencial,podemos constatar  a  excepcionalidade da
adoção dos meios atípicos,  posto que necessite claramente do exaurimento de todos os meios
possíveis dentro do processo. Neste mesmo sentido o Enunciado n. 12 do Fórum Permanente de
Processualistas  Civis  dispõe  a  respeito  da  última  “ratio” do  usa  das  medidas  e  ainda  sobre  a
possibilidade de utilizar as medidas em qualquer  tipo de processo;  Sendo assim; (FPPC, 2016,
WEB)

Enunciado N.12. A aplicação das medidas atípicas sub-rogatórias e coercitivas é cabível em
qualquer obrigação no cumprimento de sentença ou execução de título executivo extrajudicial.
Essas medidas,  contudo, serão aplicadas de forma subsidiária  às medidas tipificadas,  com
observação do contraditório, ainda que diferido, e por meio de decisão à luz do art. 489, § 1º, I
e II.”.

O Fórum Permanente dos Processualistas Civis continuam completando que o magistrado
deve observar o artigo 8º do CPC/2015, “in verbis”

Art. 8º. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do
bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a
proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

Assim sendo imposto ao juiz que suas decisões não podem ser proferidas de forma leviana, e
sim de uma maneira que atenda ao fim social e contribuindo para uma ordem de pacificação social e
uma  tutela  jurisdicional  justa  e  equânime.  (LIMA,  2016,  p.  272).  Portanto,  como  analisado
anteriormente  conota-se  a  idéia  de  que  o  princípio  da  atipicidade  deve  respeitar  a  ordem
constitucional, a legalidade, a finalidade que a mesma se dispõe.

6 MATERIAIS E MÉTODOS

Para  o  presente  estudo  foram utilizados  dados  teóricos  e  a  realização  de  um relevante
levantamento  bibliográfico  que  satisfaça  a  argumentação  do  projeto  na  busca  da  resposta
requisitada para o impasse apresentado, no qual é objetivo da pesquisa. O estudo de jurisprudência
atual e como a aplicação das medidas executivas está sendo utilizada nos tribunais, observando a
posição dos magistrados e suas fundamentações. Com os dados coletados, constatou inúmeras
posturas sendo contraditórias e que o presente estudo analisou cada uma delas. Assim, estudar a
irradiação  dos  meios  executivos,  utilizando  uma  pesquisa  complexa  na  posição  doutrinária  e
analisando a prática jurídica, e como a norma afeta o mundo fático e o devido alcance ao direito
material, sem nenhuma violação dos princípios base do nosso sistema jurídico contemporâneo

7 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após  a  finalização  da  pesquisa,  constatou  que  os  debates  contemporâneos  do  presente
estudo tangem na divergência da utilização de uma hermenêutica harmônica não só com o diploma
legislativo em que as medidas executivas estão inseridas, mas, concomitantemente, com toda a
ordem jurídica democrática.  Os resultados qualitativos foram construídos com base nos estudos
jurisprudenciais, doutrinários e bibliográficos. Para que pudesse suprir de maneira satisfatória as
indagações a respeito da devida eficiência advinda da ampliação dos poderes dos magistrados, nas
conformidades com a lei Nº 13.105/2015. 
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Nota-se que neste trabalho, foram pesquisadas correntes jurídicas que tratam a respeito de
medidas executivas atípicas.  Sendo todas amplamente alisadas e contrapostas,  possibilitando a
conclusão de que há uma congruência entre os conceitos dessas correntes, em função da ideologia
na qual o magistrado deve adotar as medidas atípicas de maneira condizente com o princípio da
proporcionalidade  e  razoabilidade,  com a  ordem jurídica.  E  então  solucionando  a  questão  das
frustrações  das  demandas  judiciais,  sendo  um  ponto  discutido  de  forma  relevante  pelos
processualistas contemporâneos. 

Com as jurisprudências recentes observa-se que muitos magistrados já proferiam decisões
com fulcro no artigo 139, inciso IV, porém em confronte com a excepcionalidade e as circunstâncias
concretas.  Portanto,  demonstra-se  nítida  a  necessidade  de  estudar  tal  instituo  advindo  de  uma
importante reforma processual, uma vez que, o legislador teve o intuito de aplicar a sua eficácia para
que as próximas demandas judiciais cumpram a sua nobre finalidade, sem que a mesma resulte
frustrada. 

8 CONCLUSÃO

O CPC/1973 sofreu inúmeras emendas legislativas, porém tais emendas não atendiam seu
fim, e por resultado teve a sua revogação. Sucede-se a promulgação do novo código que acarretou
em inúmeros institutos novos, e um deles é a atipicidade dos meios executivo sendo tal instituto
abordado no presente caso.

Com as devidas análises do artigo 139,  inciso IV que de maneira arrojada trouxe para o
ordenamento jurídico uma acepção ampla das medidas executivas. Após a compreensão dos meio
executivos para a satisfação das decisões judiciais em congruência com as especialidades do caso.
No entanto, a interpretação majoritária dos operadores do direito consiste em realizar uma cautela
em com a conformidade do caso concreto. Não obstante os meios executivos típicos que estão
descritos  de  maneira  esparsa  dentro  legislação  adjetiva  civil,  e  que  por  hermenêutica  jurídica
constataria uma solução para os impasses que ocorrem nos processos. Acontece que esses meios
executivos já estão superados, pois não atingem a sua finalidade e falham na concretizam das
decisões. Em que pese, o legislador tenha ampliado os poderes do juiz, não se deve considerar os
estes ilimitado.  Tendo em vista que atualmente a interpretação de qualquer norma tem que ser
concisa com a carta magna, em busca do respeito a ordem constitucional sobre as normas. Por isso
é de ultima “ratio” o magistrado deve empregar as medidas executivas atípicas.  

Em que pese a atipicidade das medidas serem um grande passo para a ordem jurídica, deve-
se conotar que apenas a positivação de tal instituto, não trará nenhum efetivo sucesso de qualquer
sistema jurídico. No entanto, o amplo estudo por parte dos operadores do direito torna-se veemente
necessário  para  a  existência  de  uma  cultura  jurídica  apropriada  e  então  a  orientar  aqueles
incumbidos de operá-lo, como trata (LIMA apud GUERRA, 2016, 279)

Por  fim,  é  possível  estabelecer  que  o  uso  dessas  medidas  executivas  de  maneira
indiscriminada sem o respeito à ordem jurídica estabelecida seria  temerário.  Por esse motivo é
pacífico  a  compreensão  de  que  deve  se  empregar  tais  mediadas  de  forma  excepcional  e  em
congruência  com  a  ordem  social  e  justa,  observando  a  legalidade  e  os  devidos  aspectos
constitucionais e principiológicas.
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