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RESUMO 

Em 2017, o Poder Judiciário contava com um acervo de 80,1 milhões de processos pendentes de baixa, 
sendo que mais da metade desses (53%) referia-se à fase de execução. Assim, a nova sistemática processual 
civil, em vigor desde 2015, com o propósito de evitar o insucesso da satisfação dos créditos pendentes no 
judiciário, traz a inserção de meios alternativos ao credor para a garantia da quantia devida na fase de 
execução, restaurando a lesão sofrida com uma sanção proporcionalmente correspondente. Essas novas 
formas buscam coibir o devedor da realização de manobras para esquivar-se ao pagamento de seus débitos, 
como, por exemplo, dilapidando o patrimônio ou acobertando-o em nome de terceiros. Considerando a 
determinação esculpida no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, tem-se que o julgador pode, ao 
verificar que o devedor está se eximindo de sua obrigação intencionalmente, determinar medidas coercitivas 
indiretas a fim de que realize o pagamento da dívida. Tais medidas podem ser, à luz de referido artigo, 
indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias, uma vez sendo estas necessárias para assegurar o 
cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, baseando-
se no tripé da necessidade, proporcionalidade e razoabilidade. Ainda, sendo amplo o poder do juiz na 
determinação de medidas de satisfação da obrigação, é necessária uma análise sobre a efetividade e 
legalidade dessas novas medidas adotadas, ponderando os efeitos gerados tanto no Executado, quanto no 
Exequente, e verificando a repercussão e as consequências dessas determinações. 

     
PALAVRAS-CHAVE: Art. 139, IV, CPC; Execução civil; Medidas executórias. 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

Quando a tutela jurisdicional é acionada pelo cidadão, este espera do Estado 
atuação no sentido de que a mesma seja atendida. Não diferente, se esse interesse é 
pecuniário, o cidadão utiliza das mesmas forças para que tal direito seja satisfeito. 

O Estado, como sujeito provedor da tutela jurisdicional, deve atuar nos meios 
necessário para que o direito se concretize. Desta maneira, com o início de vigência do Art. 
139, IV do CPC/2015, houve considerável mudança no panorama das execuções cíveis. 

Após tal mudança, os poderes do juiz foram substancialmente ampliados, 
objetivando o cumprimento de suas ordens. No entanto, até onde podem ir as forças de um 
Estado Democrático de Direito para garantir que dívidas em pecúnia sejam saldadas pelos 
devedores? Até onde o Estado pode restringir os direitos do cidadão para satisfação de 
créditos monetários? 

Como esclarecido por Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini, o nomeado 
“Princípio da Realidade da Execução” demonstra que a execução civil busca principalmente 
afetar o patrimônio do executado, não sua pessoa. Até onde esse princípio pode ser 
sobreposto? (WAMBIER, TALAMINI, 2015. p. 183). 

Mesmo após quatro anos de vigência do Código de Processo Civil 2015, ainda muito 
se discute sobre os limites da atuação do juiz nas medidas alternativas de satisfação dos 
créditos exequendos quando da infrutividade das medidas até então tidas como 
convencionais. 

Tendo por base o cenário exposto, torna-se necessário analisar os limites do poder 
“arbitrário” do juiz na aplicação das medidas coercitivas alternativas, que têm como objetivo 
a satisfação de créditos pretendidos nas execuções cíveis, com base na literalidade do 
disposto no art. 139, IV, do CPC/2015, mediante as obrigações que tenham por objeto 
prestações pecuniárias. 
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Não obstante, é necessário explorar as hipóteses benéficas à justiça na aplicação 
correta de tais medidas, como a redução do excesso de diligências infrutíferas, gerando 
consequentemente o desafogamento do judiciário, além da diminuição dos custos de 
processos excessivamente delongados, o que otimizaria a prestação jurisdicional. Ainda, é 
importante verificar a possibilidade de tais medidas surtirem efeitos lesivos, onde o Estado, 
utilizando tais medidas, provoque danos desproporcionais ao resultado pleiteado, por meio 
de medidas atípicas já praticadas após a vigência de referida lei. Por oportuno, devem ser 
analisados tanto os efeitos de tais medidas, de forma inter partes e erga omnes, quanto as 
discussões que já estão movimentando as decisões dos Tribunais Superiores. 
 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 
O método científico a ser utilizado será o hipotético-dedutivo, consistindo na 

identificação dos pressupostos teóricos acerca do tema pesquisado e aferição da possível 
confirmação da hipótese proposta como um resultado científico, utilizando pesquisas e 
revisões bibliográficas e documentais, artigos científicos, jurisprudências e reportagens 
sobre o tema, com o intuito de desenvolver suposições por meio de inferência dedutiva, 
fomentando o raciocínio crítico e assim observando a reação e relação das mesmas com 
as hipóteses previstas. 
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

As medidas alternativas possibilitaram uma grande flexibilização nas formas de 
execução, trazendo para o julgador novas opções dentro do entendimento normativo do art. 
139, IV do Código de Processo Civil. Essa mudança veio de encontro ao atendimento de 
uma necessidade que há muito tempo gerava discussões doutrinárias sobre a limitação de 
poderes, deveres e responsabilidades do juiz para com a efetividade da tutela das 
obrigações pecuniárias. 

Hoje, é permitido ao juiz a aplicação de meios coercitivos necessários ao 
cumprimento de ordem judicial de forma irrestrita. Essa nova disposição legal não torna o 
poder do julgador ilimitado e arbitrário, mas amplia legalmente suas possibilidades dentro 
daquilo que é razoável, necessário e possível, sem prejuízo às partes, visando única e 
exclusivamente a satisfação creditória e resolução do conflito de forma definitiva, 
desafogando o judiciário dos números exorbitantes de execução infindáveis e extenuantes. 
(LIMA NETO, CARNEIRO, 2017. p. 82) 

De acordo com pesquisa do Conselho Nacional de Justiça, realizada em 2018 para 
o ano base de 2017, “O Poder Judiciário contava com um acervo de 80,1 milhões de 
processos pendentes de baixa no final do ano de 2017, sendo que mais da metade desses 
processos (53%) se referia à fase de execução”1. 

Se esse número, por si só, não fosse importante, ainda assegura o próprio CNJ que 
a tendência de processos em execução é de aumento. Segundo ele, “Os casos pendentes 
na fase de execução apresentam aumentos regulares, numa clara tendência de 
crescimento do estoque. Já os casos pendentes na fase de conhecimento oscilam mais, 
tendo havido incremento do estoque em 2015 e 2016, e queda em 2017.”2 

Logo, as medidas atípicas de execução se mostram necessárias, considerando a 
quantidade de processos que permanecem imobilizados na fase de execução, surgindo 
como importante meio para a satisfação da pretensão creditória.  

 

 
1 CNJ. Justiça em Números 2018: ano-base 2017/Conselho Nacional de Justiça - Brasília: CNJ, 2018. 
Página 121. Disponível em: https://www.conjur.com.br/dl/justica-numeros-2018-2408218compressed.pdf. 
Acesso em: 30 jul. 2019. 
2 Ibid., pp 121 e 122. 
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4 CONCLUSÃO 
 

A inovação do Art. 139, IV do Código de Processo Civil de 2015 abre margem para 
decisões inéditas e singulares, frente ao que já vem sendo praticado desde código de 1973. 
Tais disposições, sendo bem utilizadas, poderão provocar uma vertiginosa redução dos 
processos que se encontram pendentes em execução, abarrotando assim o poder 
judiciário. Como consequência, a atípica aplicação das medidas executórias, apresenta 
novos efeitos que poderão reduzir os custos da movimentação da máquina pública, bem 
como poderão provocar maior celeridade na entrega da prestação jurisdicional. Apesar 
disso, tais medidas devem ser consideradas com extrema cautela, pois não podem abarcar-
se na arbitrariedade do juiz, uma vez que estão em jogo direitos muito maiores do que a 
simples satisfação pecuniária, como a própria dignidade da pessoa humana, o direito de ir 
e vir e demais direitos fundamentais estabelecidos na Constituição Federal. Se assim o 
fosse, retrocederíamos ao estado arbitrário, perdendo todos os direitos já consolidados no 
atual estado democrático de direito.  
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