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Resumo:  

Introdução: O novo Código de Processo Civil gera grandes  discussões  pela doutrina e 

jurisprudência acerca da aplicação de alguns dispositivos legais ainda não consolidados, 

o que acarreta interpretações divergentes a respeito do mesmo aparato legal. O ponto

central de análise da presente pesquisa,  é o polêmico artigo 139, inciso IV, do

CPC.Neste contexto, alguns juízes e tribunais têm entendido que suspender a carteira de

habilitação e apreeder o passaporte estaria comtemplado por este dispositivo legal e

aplicam tais restrições em alguns casos.Essa medida, gera grandes debates acerca dos

efeitos, abrangência  e  constitucionalidade desta constrição judicial. Metodologia: A

pesquisa é fundamentada na metodologia hipotética-dedutiva e tem como meios

técnicos de investigação estudos normativos; exposição de motivos da lei e,

principalmente, análise jurisprudencial .Resultados e Discussão: Tem-se como

questionamentos: será que  adoção de tais medidas pelos magistrados realmente poderá

trazer eficácia para a execução?A que ponto tais medidas adotadas por certos juízes irá

imprimir efetividade ao processo? Seria o caso de positivar tais medidas coercitivas?Há

limites para a aplicabilidade de tais medidas? Quais?Conclusão: partindo do

pressuposto da costitucionalidade da aplicação de tais medidas é certo que há limites

não podendo  os ordenadores do direito aplicar a constrição sob qualquer pretesto e

como medida principal para garantir a execução.Portanto, é preciso correlacionar a

medida com princípios processuais e constitucionais.
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