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RESUMO 

 

O presente trabalho de conclusão de curso tem como objetivo analisar o excesso de 

execução em determinadas decisões do Superior Tribunal de Justiça, que decretam a 

suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do passaporte de devedor inadimplente, 

como medida atípica. No que se refere à metodologia, empregou-se o método dedutivo, 

utilizando-se da pesquisa bibliográfica e o estudo de caso. Para tanto, foi analisado o que 

o ordenamento jurídico determina como excesso de execução, bem como as próprias 

decisões do tribunal superior, nas quais se pode observar o excesso na execução no 

deferimento da suspensão dos documentos mencionados. Além do informado, o presente 

artigo também tem como objetivo apresentar outras medidas executivas que podem ser 

eficazes no processo de execução, visando assim a não utilização da medida atípica 

problematizada em questão. 

 

Palavras-chave: Documentos. Medida Atípica. Processo de Execução.  

 

EXCESSIVE EXECUTION: NA ANALYSIS IN THE LIGHT OF STJ 

DECISIONS THAT DECREASE THE SUSPENSION OF CNH AND 

PASSAPORT OF THE DEFAULT DEBTOR’S 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this final course work is to analyze the excess of execution in certain 

decisions of the Supeiror Court of Justice, which decree the suspension of the National 

Drier’s License and passaport of the the defaulting debtor’s, as na atypical measure. 

Regarding the methodology, the deductive method was used, using bibliographic research 

and case studies. For that, it was analyzed what the legal system determines as excess of 

execution, as well as the decisions of the superior court, in which the excess in the execution 

can be observed in the approval of the suspension of the mentioned documents. Besides 

whats was informed, this article also aims to present other executive measures that can be 

effective in the execution process, aiming the non-use of the atypical measure 

problematized. 

 

Keywords: Documents. Atypical Measure. Execution Process. 

 

 



 

1 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho possui como finalidade apresentar os motivos que 

caracterizam a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e passaporte de devedor 

inadimplente como excessos no processo de execução. 

No tocante ao segundo tópico do artigo científico em questão, é apresentado 

como o excesso de execução e a utilização de medidas atípicas está presente no Código 

de Processo Civil, trazendo princípios e artigos referentes à matéria, bem como 

entendimentos de diversos doutrinadores.  

Acerca do terceiro tópico, são analisadas decisões do Superior Tribunal de 

Justiça em respeito a suspensão dos documentos informados, sobre o cunho do excesso 

de execução, pretendendo apresentar as razões em que tais normas não se coadunam com 

a medida atípica em questão, utilizando-se, para tanto, de entendimentos de 

doutrinadores, artigos e princípios da Constituição Federal e outros ordenamentos 

jurídicos sobre o tema.  

Por fim, uma vez estabelecida que a suspensão da CNH e passaporte 

caracterizam o excesso de execução, são apresentadas no quarto tópico deste trabalho 

outras medidas executivas que podem garantir o débito executado, sem que cause uma 

onerosidade excessiva ao devedor inadimplente. 

A elaboração do presente trabalho utilizou-se, no que se refere à metodologia, 

do método dedutivo, com base nos dispositivos referentes ao assunto, constantes na 

Constituição Federal, Código de Processo Civil, doutrinas, artigos e jurisprudências do 

Superior Tribunal de Justiça e Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 

Assim, como o tema foi recentemente incluído no ordenamento jurídico, onde 

não há uma decisão majoritária para tanto, justifica-se a escolha do mesmo com o objetivo 

de resguardar os devedores de onerosidades excessivas. 

 

 

2 O EXCESSO DE EXECUÇÃO E AS MEDIDAS EXECUTIVAS TÍPICAS E 

ATÍPICAS NO PROCESSO CIVIL 

Segundo Cassio Scarpinella Bueno (2018, p. 857), o processo de execução “deve 

ser compreendido no sentido do processo em que são praticados predominantemente atos 

de execução, isto é, atos visando à satisfação do direito suficientemente reconhecido em 

título executivo extrajudicial.”. 



 

Dessa maneira, ainda que haja título executivo preestabelecido na execução, há 

de ser pautado que são inúmeras as circunstâncias injustas ao devedor inadimplente no 

processo em questão, cabendo a este, independentemente de penhora, depósito ou caução, 

se opor a estas situações por meio de embargos, garantindo o exercício do contraditório 

e da ampla defesa. 

Insta salientar que é inadmissível conceder processo sem defesa, em vista disso, 

deve-se garantir ao réu a possibilidade de se opor ao processo judicial. Assim dispõe o 

artigo 5º, LV da Constituição Federal, o qual determina que os litigantes em processo 

judicial ou administrativo são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios 

e recursos a ela inerentes (BRASIL, 1988). 

No artigo 917 do Código de Processo Civil é determinado que em matéria de 

defesa o executado pode alegar, em embargos à execução:  

 

i) inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; ii) 

penhora incorreta ou avaliação errônea; iii) excesso de execução ou 

cumulação indevida de execuções; iv) retenção por benfeitorias 

necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa; 

v) incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; vi) 

qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo 

de conhecimento (BRASIL, 2015). 

 

Quanto à alegação de inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, 

utilizando-se do entendimento do doutrinador Misael Montenegro (2019, p. 993), esta 

“ocorre diante da comprovação de que a execução foi instaurada antes do momento 

permitido pela lei”, tendo-se como exemplo iniciar a fase de cumprimento de sentença 

em título judicial impugnado por apelação recebida no efeito suspensivo, vez que o efeito 

suspensivo retirou qualquer exigibilidade do título para seu cumprimento. 

A alegação de penhora incorreta ou avaliação errônea se dá quando o bem 

constrito não é penhorável, quando o mandado de penhora foi lavrado em bem de terceiro 

ou quando a avaliação foi realizada por valor incorreto, podendo ser impugnado, nestes 

casos, apenas com uma simples petição, vez que não possuem poder para extinguir a 

execução, pois a mera impugnação da penhora ou avaliação errônea não retira a 

exigibilidade do título (SCARPINELLA, 2018). 

O excesso de execução ou cumulação indevida de execuções ocorre quando o 

exequente busca o adimplemento de obrigação além do que é admitido pelo título 



 

executivo ou judicial, dispondo assim, uma extensão da obrigação pleiteada, na qual, 

muitas vezes, sobrepõe-se ao valor da execução (MONTENEGRO FILHO, 2019). 

Na condição da execução para entrega de coisa certa, ocorre a retenção por 

benfeitorias necessárias ou úteis, pois, é direito do devedor reter o bem reclamado pelo 

credor, à medida que este não pague as benfeitorias realizadas. É evidente que a retenção 

mencionada é de direito do devedor apenas em benfeitorias necessárias, as quais, de 

acordo com o art. 96, §3º do CC, são as que têm o encargo de conservar o bem, e as 

benfeitorias úteis as que facilitam a utilização do bem, conforme o §2º do art. 96, também 

do Código Civil (BRASIL, 2002). 

A alegação de incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução, assim 

como a alegação da penhora ou avaliação incorreta, não retira a exigibilidade do título, 

no qual, havendo o acolhimento de tal objeção, acarreta na remessa dos autos ao juízo 

competente (MONTENEGRO FILHO, 2019). 

Quanto à última alegação prevista no artigo 917 do Código de Processo Civil 

(BRASIL, 2015), qual seja, qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em 

processo de conhecimento, essa se dá “considerando que a constituição do título 

executivo extrajudicial não é antecedida da formação de processo judicial, o executado 

pode suscitar todas as defesas que poderia arguir no processo de conhecimento” 

(MONTENEGRO FILHO, 2019, p. 997). 

Dentre as possibilidades previstas no CPC, é notória a viabilidade de alegação 

do excesso de execução em matéria de embargos, consoante artigo 917, III do já 

mencionado código (BRASIL, 2015). 

Nesse sentido, objetivando esclarecer possibilidades do excesso de execução, é 

determinado pelo Código de Processo Civil, artigo 917, parágrafo 2º, que há excesso de 

execução quando:  

 

i) o exequente pleiteia quantia superior à do título; ii) ela recai sobre 

coisa diversa daquela declarada no título; iii) ela se processa de modo 

diferente do que foi determinado no título; iv) o exequente sem cumprir 

a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do 

executado; v) o exequente não prova que a condição se realizou 

(BRASIL, 2015). 

 

 

Tem-se claro, portanto, que o excesso de execução ocorre quando os limites do 

título executivo são excedidos, exigindo-se ao executado mais do que é devido, seja pela 



 

própria quantia, ou quando o processo de execução transcorre de modo diferente do que 

foi determinado no título, conforme bem exemplificado no art. 917 do Código de Processo 

Civil antes citado (BRASIL, 2015). 

Desse modo, com o efeito do referido artigo, o Código de Processo Civil 

reconhece que o executado possa utilizar de tais alegações para manifestar sua oposição 

à sua execução, bem como qualquer excesso que da mesma venha a se evidenciar, 

utilizando-se de matérias de direito processual ou direito material para arguir esta objeção 

(BRASIL, 2015). 

Há de ser pautado que no artigo 805 do Código de Processo Civil, é similarmente 

estabelecido que diante de várias opções ao magistrado e ao credor, a execução deverá 

ser feita da maneira menos prejudicial ao devedor, objetivando não causar maiores danos 

ao executado, sendo visível outra forma do código resguardar o devedor de eventual 

excesso no processo em questão (BRASIL, 2015). 

Ainda, visando que esta regra não cause uma insegurança jurídica ao exequente, 

uma vez que o executado poderia afirmar que o juiz estaria conduzindo a execução pelo 

meio mais gravoso, o parágrafo único do artigo 805 pressupõe que, cabe ao executado 

indicar medida mais eficaz e menos onerosa, quando este alegar que o juiz determinou a 

realização de constrição mais gravosa ao seu favor (BRASIL, 2015). 

É estabelecido então, no artigo 805 do Código de Processo Civil, o princípio da 

menor onerosidade ao devedor, representando, em palavras de Misael Montenegro (2019, 

p. 756), “um favor, garantindo que, dentre várias formas possíveis de (naturalmente) se 

sacrificar o devedor, que se adote a técnica menos agressiva, que menos o traumatize.”.  

Desta forma, resta transparente, que apesar de o código resguardar o devedor de 

eventual excesso no processo de execução, por medida severamente gravosa, o Código 

de Processo Civil ainda preserva o exequente de receber a quantia inadimplente, visto que 

será de obrigação do executado indicar outro meio menos oneroso a este para adimplir o 

devido (BRASIL, 2015). 

Outro recurso que assiste ao executado de eventuais medidas atípicas e extremas, 

as quais prejudicam o mesmo, é o princípio da tipicidade e da atipicidade das medidas 

executivas. Este, como bem explica José Miguel Medina (2018, p. 949) “trata-se de 

princípio que existe para satisfazer a exigência de garantir a intangibilidade da esfera de 

autonomia do executado, que somente poderá ser invadida pelos mecanismos executivos 

expressamente previstos em lei.”. 



 

O entendimento aferido é bem apontado no Código de Processo Civil pelo art. 

536, o qual determina que:  

 

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 (BRASIL, 2015). 

 

Neste sentido, analisando o artigo 536 do Código de Processo Civil, que trata do 

cumprimento de sentença (execução de título judicial) observa-se a permissão do juiz na 

determinação de medidas necessárias à adimplência do devedor, todavia, implicitamente, 

determina que se não utilize de medidas atípicas para tanto, em conformidade com o 

princípio antes mencionado (BRASIL, 2015). 

Se faz necessário, então, diferenciar as medidas típicas das atípicas resguardadas 

pelo princípio da tipicidade mencionado. Quanto às medidas atípicas, estas são 

relacionadas tanto em relação à multiplicidade de medidas executivas não expressamente 

estipuladas em lei que podem ser aplicadas, quanto à forma de aplicação de medidas 

executivas já fixadas (MEDINA, 2018). 

Em relação às medidas típicas, entende-se que se baseiam na utilização de 

medidas executivas “taxativamente estipuladas pela norma jurídica” (MEDINA, 2018, p. 

949). 

Verifica-se, assim, que inúmeras são as previsões direcionadas a resguardar o 

executado de excessos que advêm no transcorrer de um processo judicial, consoante os 

artigos 917, 805 e 536 do Código de Processo Civil, tal como são fartas as possibilidades 

de excessos de execuções tipificadas em lei, conforme o parágrafo 2º do artigo 917 do 

Código de Processo Civil, o que por consequência garante uma segurança jurídica ao 

devedor (BRASIL, 2015). 

Torna-se, por conseguinte, extremamente indispensável ao dever do magistrado 

de que tais irregularidades não venham a ocorrer no curso do processo, pois da mesma 

maneira que é imprescindível para o exequente receber o devido, igualmente é 

fundamental ao executado aceitar apenas as medidas necessárias ao adimplemento do 

título e se resguardar de medidas atípicas e inapropriadas, que geram uma oneração maior 

que a necessária (MEDINA, 2018). 

 

 



 

3 AS DECISÕES DO STJ DE SUSPENSÃO DA CNH E DO PASSAPORTE DO 

DEVEDOR E O EXCESSO DE EXECUÇÃO 

Em conformidade com o exposto no tópico acima, sabe-se que é necessário 

respeitar o limite da execução, objetivando resguardar o executado de eventual excesso 

proveniente desta, que venha a gerar uma oneração maior do que a presente no título em 

questão. 

Também se entende que, ainda que o executado seja resguardado de eventual 

excesso, o exequente igualmente é preservado de receber a quantia requerida, vez que 

inúmeras são as maneiras do exequente buscar o adimplemento do título em questão, estes 

presentes no artigo 835 do Código de Processo Civil (BRASIL, 2015). 

Ainda, há de ser pautado que, conforme exemplificado anteriormente, caso o 

executado venha a alegar demasiada onerosidade nos meios de execução, cabe a este 

apresentar meio menos gravoso ao adimplemento da dívida, em concordância ao artigo 

805 parágrafo único do Código de Processo Civil (BRASIL, 2015). 

Assim, resta transparente que o Código de Processo Civil busca proteger o 

direito de ambas as partes no processo, tanto em relação à busca de meios de 

adimplemento proporcionais ao executado, bem como em relação ao recebimento do 

devido ao exequente.  

Tendo isso posto, há de se analisar certas decisões do Superior Tribunal de 

Justiça que determinam a suspensão da CNH ou do passaporte do devedor inadimplente 

como medida atípica, vez que tais medidas claramente se tornam desproporcionais a 

execução, já que diversos são os outros meios de buscar a satisfação do crédito. Em 

conformidade com o entendimento do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho da primeira 

turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do HC 453.870-PR, senão vejamos: 

 

 
“CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. DIREITOS E 

GARANTIAS FUNDAMENTAIS. PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO FISCAL. DIREITO DE LOCOMOÇÃO, CUJA 

PROTEÇÃO É DEMANDADA NO PRESENTE HABEAS CORPUS, 

COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. ACÓRDÃO DO TC/PR 

CONDENATÓRIO AO ORA PACIENTE À PENALIDADE DE 

REPARAÇÃO DE DANO AO ERÁRIO, SUBMETIDO À 

EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA PELA FAZENDA DO 

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO VALOR DE R$ 24 MIL. 

MEDIDAS CONSTRICTIVAS DETERMINADAS PELA CORTE 

ARAUCARIANA PARA GARANTIR O DÉBITO, EM ORDEM A 

INSCREVER O NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE MAUS 



 

PAGADORES, APREENDER PASSAPORTE E SUSPENDER 

CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. CONTEXTO ECONÔMICO 

QUE PRESTIGIA USOS E COSTUMES DE MERCADO NAS 

EXECUÇÕES COMUNS, NORTEANDO A SATISFAÇÃO DE 

CRÉDITOS COM ALTO RISCO DE INADIMPLEMENTO. 

RECONHECIMENTO DE QUE NÃO SE APLICA ÀS EXECUÇÕES 

FISCAIS A LÓGICA DE MERCADO, SOBRETUDO PORQUE O 

PODER PÚBLICO JÁ É DOTADO, PELA LEI 6.830/1980, DE 

ALTÍSSIMOS PRIVILÉGIOS PROCESSUAIS, QUE NÃO 

JUSTIFICAM O EMPREGO DE ADICIONAIS MEDIDAS 

AFLITIVAS FRENTE À PESSOA DO EXECUTADO. ADEMAIS, 

CONSTATA-SE A DESPROPORÇÃO DO ATO APONTADO 

COMO COATOR, POIS O EXECUTIVO FISCAL JÁ CONTA COM 

A PENHORA DE 30% DOS VENCIMENTOS DO RÉU. PARECER 

DO MPF PELA CONCESSÃO DA ORDEM. HABEAS CORPUS 

CONCEDIDO, DE MODO A DETERMINAR, COMO FORMA DE 

PRESERVAR O DIREITO FUNDAMENTAL DE IR E VIR DO 

PACIENTE, A EXCLUSÃO DAS MEDIDAS ATÍPICAS 

CONSTANTES DO ARESTO DO TJ/PR, APONTADO COMO 

COATOR, QUAIS SEJAM, (I) A SUSPENSÃO DA CARTEIRA 

NACIONAL DE HABILITAÇÃO, (II) A APREENSÃO DO 

PASSAPORTE, CONFIRMANDO-SE A LIMINAR DEFERIDA.” 

(HC 453.870-PR, Min. Rel. Napoleão Nunes Maia Filho, grifo do 

Min.). 

 
 

Além de existir outros meios menos gravosos de adimplemento do devido, deve 

ser traçado que as suspensões dos documentos informados em nada auxiliam no 

pagamento do débito, situação em que apenas causa maior prejuízo ao devedor, gerando 

ao mesmo diversas dificuldades alheias ao cumprimento da obrigação de pagamento do 

executado (HC 453.870-PR, STJ, 2018). 

Dentre essas dificuldades, pode-se citar o impedimento de locomoção gerada 

pela medida informada, o que em si pode claramente atrapalhar tanto a atividade 

laborativa do executado, quanto o direito de ir e vir que este possui. (HC 453.870-PR, 

STJ, 2018) 

Quanto ao direito de ir e vir, a Constituição Federal de 1988, estabelece em seu 

artigo 5º, inciso XV, o seguinte: 

 

 
Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e a à propriedade, nos termos seguintes: 

XV – É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, 

podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou 

dele sair com seus bens; (BRASIL, 1988). 

 



 

 

Em conformidade com o que pressupõe a Constituição Federal, tem-se o 

entendimento do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, qual seja: 

 

 
A liberdade de locomoção é a primeira de todas as liberdades, sendo 

condição de quase todas as demais. Consiste em poder o indivíduo 

deslocar-se de um lugar para outro, ou permanecer cá ou lá, segundo 

lhe convenha ou bem lhe pareça, compreendendo todas as possíveis 

manifestações da liberdade de ir e vir (HC n. 453.870-PR, STJ, 2018, 

p. 7). 

 

 

Posto isto, é evidente que a própria Constituição Federal estabelece que qualquer 

pessoa, nos termos da lei, pode sair do país com seus bens, situação esta que não seria 

possível para o devedor caso ocorresse a suspensão de seu passaporte (BRASIL, 1988). 

Assim, é notória que a suspensão do passaporte do devedor inadimplente gera a 

este a lesão do direito de ir e vir, o qual é garantido pela Constituição, tornando a medida 

informada claramente desproporcional com o adimplemento do débito (HC 453.870-PR, 

STJ, 2018). 

Quanto ao transtorno relacionado ao exercício da atividade laborativa do 

executado, pode-se citar as dificuldades advindas da suspensão da Carteira Nacional de 

Habilitação, as quais estão ligadas tanto ao próprio exercício da atividade laborativa, em 

casos de taxis, motoristas e caminhoneiros, quanto na locomoção ao próprio trabalho do 

devedor (HC 453.870-PR, STJ, 2018). 

Seguindo a mesma lógica da suspensão do passaporte, a suspensão da CNH 

igualmente não se mostra razoável, isto porque é evidente que esta gera um prejuízo tanto 

no exercício quanto na locomoção para a atividade laborativa do devedor, o que, nessa 

linha de raciocínio, impede ou dificulta de que o mesmo receba proveitos do seu trabalho, 

tanto para seu próprio mantimento, quanto para o pagamento do devido. 

Insta salientar que, levando em conta o raciocínio apontado, este também se 

estende à suspensão do passaporte, vez que diversos são os empresários que possuem 

conexões internacionais e dependem delas para o exercício da sua atividade laborativa, o 

que podem ser severamente prejudicadas em caso da suspensão do passaporte, impedindo 

novamente que o devedor venha a receber proveitos tanto para o seu mantimento quanto 

para o pagamento do débito em questão (HC 453.870-PR, STJ, 2018). 



 

Como bem apresentado pelo Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, o Habeas 

Corpus frequentemente é rejeitado sob o argumento de que a suspensão da Carteira 

Nacional de Habilitação não obstaria o direito de locomoção do devedor, vez que há 

outros meios de transporte para o indivíduo (HC 453.870-PR, STJ, 2018). 

Diante dessa linha de pensamento, o Ministro trouxe referência crucial ao Pacto 

de São José da Costa Rica, uma vez que ainda que existam outros meios de locomoção, 

não retira o fato de que deve ser amplamente garantido ao cidadão exercer o direito de 

locomoção da maneira como pretender (HC 453.870-PR, STJ, 2018). 

Nesta perspectiva, quanto ao Pacto de São José da Costa Rica, é pertinente citar 

o artigo 22, o qual pressupõe o Direito de circulação e de residência e determina os 

seguintes pontos: 

 
Art. 22 – Direito de circulação e de residência: 

1- Toda pessoa que se encontre legalmente no território de um Estado 

tem o direito de nele livremente circular e de nele residir, em 

conformidade com as disposições legais; 

2- Toda pessoa terá o direito de sair livremente de qualquer país, 

inclusive de seu próprio país (BRASIL, 1992). 

 

 

Neste sentido, é clara a desproporcionalidade das medidas informadas, visto que 

além de onerar demasiadamente o executado, estas ainda não garantem nenhuma quitação 

da dívida em questão, ou constrição de qualquer valor, tornando-se integralmente 

incoerente (HC 453.870-PR, STJ, 2018). 

No mais, quanto à suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, é determinado 

pelo Código de Trânsito Brasileiro de 1997, em seu artigo 22 caput e inciso II, o seguinte: 

 

 
Art. 22 – Compete aos órgãos ou entidades executivas de trânsito do 

Estado e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição: 

II – Realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação, 

aperfeiçoamento, reciclagem e suspensão de condutores, expedir e 

cassar Licença de Aprendizagem, Permissão para Dirigir e Carteira 

Nacional de Habilitação, mediante delegação do órgão federal 

competente (BRASIL, 1997). 

 

Dessa forma, é estipulado pelo Código de Trânsito Brasileiro que os competentes 

para fiscalizar e controlar o processo de suspensão de condutores são os órgãos ou 

entidades executivas de trânsito do Estado e do Distrito Federal, não se mostrando 



 

cabível, nem ao menos razoável, aos magistrados determinarem a suspensão da CNH de 

devedores inadimplentes (BRASIL, 1997). 

Assim, seguindo o entendimento do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho no 

julgamento do HC 453.870-PR, “é de imediata conclusão que medidas atípicas aflitivas 

pessoais, tais como suspensão de passaporte e da licença para dirigir, não se firmam” e 

que a aplicação destas resultam em excessos (HC 453.870-PR, STJ, 2018, p. 20). 

Quanto a outras decisões oriundas do Superior Tribunal de Justiça, é oportuno 

citar o Recurso Especial de nº 1.854.289-PB (2019/0378596-7), que teve como relatora a 

Ministra Nacy Andrighi, no qual determinou a suspensão dos documentos mencionados, 

senão vejamos: 

 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE 

ALUGUEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS 

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

CABIMENTO, EM TESE. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A 

SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO.  

1. Ação ajuizada em 17/4/2002. Recurso especial interposto em 

10/6/2019. Autos conclusos à Relatora em 18/12/2019.  

2. O propósito recursal é definir se a suspensão da Carteira Nacional de 

Habilitação do devedor de obrigação de pagar quantia é medida viável 

de ser adotadas pelo juiz condutor do processo executivo.  

3. O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior 

celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual 

incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, 

mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o 

cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por 

objeto prestação pecuniária (art. 139, IV).  

4. A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela, todavia, 

que tal previsão legal não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer 

medida executiva, independentemente de balizas ou meios de controle 

efetivos. 

5. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de 

processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em 

nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames 

constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos 

não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma 

razoável. Precedente específico.  

6. A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, 

verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua 

patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo 

subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação 

adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do 

contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade.  

7. Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do 

recorrente sob o fundamento de que a medida postulada não se 

vinculava diretamente com a tentativa de satisfação do crédito, além de 

se revelar incompatível com o bem jurídico protegido.  



 

8. Como essas circunstâncias, isoladamente, não se coadunam com o 

entendimento propugnado neste julgamento, é de rigor – à vista da 

impossibilidade de esta Corte revolver o conteúdo fático-probatório dos 

autos – o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para que se 

proceda a novo exame da questão. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 

(Recurso Especial de nº 1.854.289-PB (2019/0378596-7) Terceira 

Turma do STJ, Ministra Nancy Andrighi). 

 

 

No presente acordo, assim como diversos outros recursos já julgados pela 

Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, fora determinado o abandono do 

princípio da tipicidade e da atipicidade das medidas executivas até então vigente, 

conferindo maior elasticidade na execução, possibilitando a suspensão provida. 

Segundo Angélica Arruda Alvim (2016, p. 214), a utilização de meios atípicos 

no processo de execução “defere ao juiz o poder-dever para determinar medidas de apoio 

tendentes a assegurar o cumprimento de ordem judicial, independente do objeto da ação 

processual”.  

Neste sentido, como bem entendido pela Ministra Nacy Andrighi, ainda não 

significa que qualquer meio executivo deve seguir por medidas atípicas. Em 

conformidade com o entendimento de Luiz Guilherme Marinoni, conforme segue: 

 

 
Quando o uso das modalidades executivas está subordinado ao que está 

na lei, a liberdade do litigante está garantida pelo princípio da 

tipicidade. Mas se esse princípio foi abandonado ao se concluir que a 

necessidade de meio de execução e, assim, a efetividade da tutela do 

direito material varia conforme as circunstâncias dos casos concretos, é 

preciso não esquecer que o poder executivo não pode ficar destituído 

de controle. Como é evidente, jamais o vencedor ou o juiz poderão 

eleger modalidade executiva qualquer, uma vez que o controle do juiz, 

quando não é feito pela lei, deve tomar em conta as necessidades de 

tutela dos direitos, as circunstâncias do caso e a regra da 

proporcionalidade (2018, p. 426). 

 

 

Desse modo, tem-se que, ainda que seja deixado de lado o princípio da 

tipicidade, o poder executivo não pode ficar destituído de controle, não podendo ser 

utilizada qualquer modalidade executiva afim de garantir o adimplemento do devido no 

processo legal. 

Ainda seguindo o raciocínio do doutrinador Luiz Guilherme Marioni (2018, p. 

426), deve o juiz tomar as regras de proporcionalidade para deliberar determinada medida 

atípica, vez que este controle de razoabilidade não é feito pela lei. 



 

Este raciocínio está presente no artigo 8º do Código de Processo Civil, o qual 

determina que “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. ” (BRASIL, 2015). 

Também é determinado no Código de Processo Civil, em seu artigo 1º, que o 

processo civil seja realizado conforme os valores e fundamentos estabelecidos na 

Constituição Federal, respeitando assim os princípios presentes nela (BRASIL, 2015). 

Assim, o magistrado ao se ver diante da aplicação de uma medida atípica, deve 

fazer a análise da medida sob o prisma constitucional, interpretando-a sobre os direitos e 

princípios fundamentais garantidos na Constituição Federal (ABELHA, 2016). 

Deste modo, verifica-se que as medidas atípicas em questão não devem ser 

utilizadas, visto que além de excessivas, causam restrições diante do contexto econômico, 

além de restringir direitos fundamentais, tornando-se um claro excesso de execução (HC 

453.870-PR, STJ, 2018). 

 

 

4 MEDIDAS EXECUTIVAS QUE PODEM SER EFICAZES NO PROCESSO DE 

EXECUÇÃO 

Considerando todo o exposto anteriormente, conclui-se que as utilizações de 

certas medidas atípicas não são eficazes na garantia do adimplemento do título executado, 

vez que causam impedimentos incoerentes ao devedor, os quais não são em nada 

relacionados com a dívida pleiteada. 

Dessa maneira, é necessário analisar as medidas executivas que podem ser 

eficazes no processo de execução, objetivando o encerramento do processo no menor 

tempo possível, sem causar eventual dano excessivo à parte devedora. 

Dentre as medidas executivas existentes, faz-se necessário citar a nomeação de 

bens à penhora, a qual se formaliza após buscas procedidas pelo oficial de justiça ou 

segundo a indicação procedida pelo próprio credor (MONTENEGRO FILHO, 2019). 

Em relação a penhora, o artigo 831 do Código de Processo Civil estabelece que 

a mesma deve recair sobre o tanto de bens necessários para adimplemento da dívida 

atualizada, dos juros e dos honorários advocatícios (BRASIL, 2015). 



 

Embora o Código de Processo Civil determine que a penhora deva recair sobre 

tantos bens quanto bastem para o pagamento da dívida e afins, o mesmo também 

estabelece, em seu artigo 832, que não estão sujeitos à penhora os bens impenhoráveis ou 

inalienáveis, resguardando o devedor de eventual dano excessivo (BRASIL, 2015).  

Estes bens impenhoráveis estão previstos no artigo 833 do Código de Processo 

Civil, não podendo ser sujeitos à execução (BRASIL, 2015). 

No mais, para a nomeação de bens à penhora deve ser observada a ordem 

constante no artigo 835 do Código de Processo Civil, em que são determinados os 

seguintes critérios: 

 
Art. 835 – A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: 

i) dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 

financeira; ii) títulos da dívida pública da União, dos Estados e do 

Distrito federal; iii) títulos e valores imobiliários; iv) veículos terrestres; 

v) bens imóveis; vi) bens móveis; vii) semoventes; viii) navios e 

aeronaves; ix) ações e quotas de sociedades simples e empresárias; x) 

percentual do faturamento de empresa devedora; xi) pedras e metais 

preciosos; xii) direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e 

venda e de alienação fiduciária; xiii) outros direitos (BRASIL, 2015). 

 

 

Além de todos esses meios de penhora, há ainda as penhoras especiais, que não 

estão tipificadas no artigo 835 do Código de Processo Civil, vez que recaem em bens que 

não se encontram na posse do devedor ou responsável (MONTENEGRO FILHO, 2019). 

Quanto às hipóteses de penhora especiais, são diversas as possibilidades, senão 

vejamos: 

 
a) penhora em crédito do executado; b) penhora de crédito; c) penhora 

no rosto dos autos; d) penhora das quotas ou das ações de sociedades 

personificadas; e) penhora de empresa, de outros estabelecimentos e de 

semoventes; f) penhora de empresa que funcione mediante concessão 

ou autorização; g) penhora de navio ou aeronave; h) penhora de 

percentual de faturamento de empresa (MONTENEGRO FILHO, 2019, 

p. 871). 

 

 

Dentre as hipóteses, é válido citar a penhora no rosto dos autos, prevista no artigo 

860 do Código de Processo Civil, que ocorre quando o valor a ser penhorado estiver sub 

judice, sendo averbado a respectiva penhora nos autos em questão (MEDINA, 2018). 

A título de exemplo da adoção da técnica mencionada, imagine-se que o 

executado de determinada ação tenha proposto outra ação pleiteando indenização por 

perdas e danos de um terceiro à execução. Tendo em vista a possibilidade do executado 



 

(na ação de execução) receber créditos nesta ação de dano, pode o exequente no processo 

de execução requerer a averbação de penhora nos autos da ação indenizatória, recebendo 

os créditos que seu executado iria receber na mesma (MONTENEGRO FILHO, 2019). 

Considerando eventual má fé do executado, visto que este poderia requerer a 

desistência da ação com averbação de penhora, é entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça que não cabe a homologação do pedido de desistência da ação sem audiência da 

beneficiária da constrição, resguardando o direito de recebimento de possível proveito da 

penhora em questão (MEDINA, 2018).  

Dentre as demais penhoras especiais, igualmente cabe citar a penhora do 

percentual de faturamento da empresa devedora, a que também é presente na ordem de 

penhora do artigo 835 do Código de Processo Civil, mais especificamente no inciso X 

(BRASIL, 2015). 

O doutrinador José Miguel Garcia Medina estabelece a definição da penhora de 

faturamento da empresa, qual seja: 

 

 
É penhora de parte da empresa, em que não se penhora o bem presente, 

mas se determina a ingerência no patrimônio empresarial, de modo a 

que seja administrado a fim de se apropriar de parte do dinheiro obtido 

com realização da atividade empresarial (2018, p. 1101). 

 

 

Em outras palavras, é a penhora do lucro obtido pela atividade empresarial, com 

vendas ou prestação de serviços como exemplo (MEDINA, 2018). 

Cabe informar que a penhora de percentual do faturamento da empresa é 

excepcional, devendo ser respeitado o artigo 866 do Código de Processo Civil para sua 

utilização, que determina a aplicação desta penhora apenas em caso de não houver outros 

bens penhoráveis ou, caso existam, sejam de difícil alienação (BRASIL, 2015). 

Quando admitida a utilização da penhora em questão, deve o juiz fixar percentual 

a ser recolhido em tempo razoável, sem que torne inviável a atuação empresarial, em 

conformidade com o parágrafo primeiro do artigo 866, Código de Processo Civil 

(BRASIL, 2015). 

A apropriação do percentual estipulado será feita por administrador-depositário, 

devendo ser imediatamente entregue em juízo, a fim de que seja resgatado como parte do 

pagamento da dívida exequenda (MEDINA, 2018). 



 

Ao longo do artigo 835 do Código de Processo Civil, é disposto sobre a penhora 

de veículos de via terrestre, esta é realizada através do sistema Renajud, que possibilita a 

consulta e o envio de restrições judiciais eletrônicas aos veículos do devedor (MEDINA, 

2018). 

Podem estas restrições serem de transferência, que impedem a mudança de 

propriedade do veículo, licenciamento, que impedem um novo licenciamento do 

automóvel e circulação, que autorizam o recolhimento do veículo à depósito do 

DETRAN. Além disso, quando feita a averbação de penhora no veículo automotor, o 

magistrado pode averbar também o respectivo ato no próprio sistema Renajud. 

(MEDINA, 2018). 

Diversas são as decisões do Superior Tribunal de Justiça que autorizam a 

utilização do sistema mencionado, independentemente da comprovação do esgotamento 

de outras medidas extrajudiciais, o que mostra o quão efetivo é o mesmo (MEDINA, 

2018). 

Como exemplo dos entendimentos citados, é possível citar o seguinte julgado: 

 

 
PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD ESGOTAMENTO DE 

DILIGENCIAS. DESNECESSIDADE.  

1. O posicionamento da Corte de origem destoa da jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. É desnecessário o 

esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim 

de autoriza-se a penhora on-line (sistemas Bacenjud, Renajud ou 

Infojud), em execução civil ou fiscal, após o advento da Lei n. 

11.382/2006, com vigência a partir de 21.1.2007. Precedentes: REsp 

1.582.421/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma; REsp 

1.667.529/RJ, Min. Herman Bejamin, Segunda Turma, Dje 29.6.2017. 

2. Agravo conhecido para dar provimento ao Recurso Especial e 

permitir a utilização do sistema Infojud independentemente do 

esgotamento de diligências (AREsp 1.528.536/RJ, (2019/0179754-2) 

Segunda Turma do STJ, Rel. Min. Herman Benjamin). 

 

 

O sistema Infojud, assim como o Renajud, também é disponibilizado pelo Poder 

Judiciário, com o fito do adimplemento do crédito exequendo, fundamentado nos 

princípios da economia, celeridade e efetividade processual. 

Este, igualmente, possui diversas decisões possibilitando a sua utilização, seja 

para arresto ou penhora de bens, dentre estas pode-se citar: 

 

 



 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A 

PESQUISA DE BENS VIA INFOJUD EM RAZÃO DO 

EXECUTADO NÃO TER SIDO CITADO. IMPOSSIBILIDADE. 

UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD QUE OBJETIVA O 

ARRESTO/PENHORA DE BENS E, POR CONSEGUINTE, A 

EFETIVIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO. [...] DECISÃO 

REFORMADA. RECURSO PROVIDO (Agravo de Instrumento 

0038174-62.2020.8.16.0000, Rel. Desembargador Lauro Laertes de 

Oliveira, 16º Câmara Cível do Tribunal de Justiça – PR). 

 

Segundo o Conselho Nacional de Justiça, este sistema é uma ferramenta 

oferecida ao judiciário, que permite a localização de bens das partes envolvidas no 

processo através de dados presentes na Receita Federal do Brasil, com o objetivo de 

arresto ou oferecimento à penhora. 

 Da mesma forma que diversas decisões do Superior Tribunal de Justiça à 

utilização do sistema Renajud sem que haja um esgotamento das medidas executivas, 

igualmente é o entendimento em relação a utilização do sistema Infojud, demonstrando 

claramente que também é um sistema efetivo (AREsp 1.528.536/RJ, STJ, 2019). 

O inciso I do artigo 835, Código de Processo Civil, determina que 

preferencialmente a ordem de penhora iniciará com o dinheiro, em espécie ou em depósito 

ou aplicação em instituição financeira (BRASIL, 2015). 

Tendo em vista que o Código de Processo Civil possui preferência pela 

expropriação simples, essa é preferencialmente a prioridade de penhora, uma vez que 

mais célere, menos custosa, e por, sobretudo, permitir desde penhorado o bem devido. 

(MEDINA, 2018). 

Em razão de ser menos comum a penhora de dinheiro em espécie, é utilizada a 

penhora de dinheiro depositado em conta corrente ou aplicação financeira por meio 

eletrônico, conhecida como penhora on-line (MEDINA, 2018). 

É determinado pelo artigo 854, caput, do Código de Processo Civil, o seguinte: 

 

 
Art. 854 – Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em 

aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar 

ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições 

financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis 

ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a 

indisponibilidade ao valor indicado na execução (BRASIL, 2015). 

 



 

 

Esse mencionado sistema eletrônico foi conhecido, durante longo tempo, por 

Bacenjud. Através deste, era possibilitado o encaminhamento, por meio eletrônico, de 

ordens judiciais de bloqueio e transferência de valores depositados em instituições 

financeiras, por intermédio do Bacen (MEDINA, 2018). 

Ocorre que, recentemente, desde 08 setembro de 2020, o sistema Bacenjud foi 

substituído integralmente pelo Sisbajud, que foi desenvolvido pelo Conselho Nacional de 

Justiça, Banco Central e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (OLIVEIRA, 2020). 

O novo sistema continua alcançando bancos, corretoras, cooperativas de crédito, 

financeiras e empresas que distribuem títulos de valores mobiliários, como seu 

antecessor, porém, com informações mais detalhadas, como extratos, faturas de cartão de 

crédito, contratos de aberta de conta, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de 

extratos do PIS e do FGTS (OLIVEIRA, 2020). 

Outra diferença do seu antecessor é que logo será liberada em seu sistema a 

reiteração automática de ordens de bloqueio, denominada “teimosinha”, a qual a partir da 

emissão da ordem de penhora, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a 

ordem será reiterada até que haja o integral bloqueio do débito exequendo. O que 

eliminará a necessidade de sucessivas novas ordens de bloqueio que ocorriam no 

Bacenjud (OLIVEIRA, 2020).  

Nas palavras do Conselho Nacional de Justiça, o Sisbajud, em suma, tem o foco 

de “reduzir os prazos de tramitação dos processos, aumentar a efetividade das decisões 

judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, com o constante aperfeiçoamento desse 

novo sistema.”.  

Dessa forma, considerando as informações presentes, tem-se que diversas são as 

medidas executivas que podem ser eficazes no processo de execução, garantindo ao 

mesmo a economia, celeridade e efetividade processual devida. 

 

5 CONCLUSÃO  

Conclui-se que inúmeras são as previsões no Código de Processo Civil do 

executado se resguardar de excessos que advêm no transcorrer de um processo executivo, 

bem como são inúmeros os meios de obtenção do valor executado, sem que onere 

demasiadamente o devedor. 

Neste sentido, dando importância a todo o tema, trabalho e pesquisas abordadas, 

tem-se que as decisões que decretam a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e 



 

passaporte de devedor inadimplente tratam-se de claros excessos ao processo de 

execução. 

Considera-se que os bloqueios destes documentos não apresentaram bens 

passíveis de penhora, e que a utilização destas medidas atípicas em nada contribui ao 

adimplemento do débito, possuindo apenas o fito de onerar demasiadamente o executado.  

Além de onerar em grau excessivo o executado, é possível verificar que a 

suspensão destes documentos igualmente irá tornar mais lento o Processo de Execução e, 

consequentemente, o recebimento do débito executado, vez que os bloqueios em questão 

podem repercutir na vida profissional do devedor, fazendo com que ele tenha mais 

dificuldades de receber o proveito do seu trabalho, gerando tanto uma dificuldade no seu 

mantimento, quanto uma dificuldade de possuir valores para a quitação do devido. 

Por fim, conclui-se que além da extrema onerosidade das medidas atípicas 

citadas, há outras medidas executivas que podem garantir o débito em questão de maneira 

mais célere, efetiva, econômica e menos onerosa ao devedor, são estas: i) penhora no 

rosto dos autos; ii) a penhora de percentual do faturamento da empresa; iii) penhora de 

veículos automotores, através do sistema Renajud; iv) penhora de imóveis, através do 

Infojud; v) penhora de valores em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 

financeira, através do Bacenjud. 
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