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HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE
RECURSO  ESPECIAL.  INADMISSIBILIDADE.
PRECEDENTES.  PEDIDO  DE  LIMINAR.
IMPROCEDENCIA.  EXECUÇÃO  DE
SENTENÇA.  DESCUMPRIMENTO  DE  ORDEM
JUDICIAL. CONDUTA DESIDIOSA REITERADA.
ARTIFÍCIOS  PARA  O  DESCUMPRIMENTO  DE
OBRIGAÇÕES  JUDICIAIS  E  GRAVE  DANO
AMBIENTAL  CAUSADO  PELOS  PACIENTES.
FALTA  DE  LEALDADE  PARA  COM  O
JUDICIÁRIO,  INSTITUIÇÃO  SÍMBOLO  DO
ESTADO  DEMOCRÁTICO  DE  DIREITO.
MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS ADOTADAS
PELO  TRIBUNAL  A  QUO  QUE  NÃO
CONFIGURAM  ILEGALIDADE  OU  ABUSO  DE
PODER  (CPC,  ART.  139,  III  E  IV).  CASO  DE
APREENSÃO  DE  PASSAPORTE  DEPOIS  DE
ESGOTADAS,  SEM  ÊXITO,  AS  DEMAIS
MEDIDAS  PROCESSUAIS  ADEQUADAS.
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA
DECISÃO  JUDICIAL.  NÃO  DEMONSTRAÇÃO
DO  FUMMUS BONI IURIS  E DO  PERICULUM
IN  MORA.  PARECER  NO  SENTIDO  DO  NÃO
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CONHECIMENTO  E  INDEFERIMENTO  DO
HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DO
RECURSO  CABÍVEL.  ACASO  CONHECIDO,
POSICIONA-SE  PELO  INDEFERIMENTO  DO
PEDIDO DE LIMINAR.

Trata-se de  habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado
em benefício dos Pacientes ROBERTO DE ASSIS MOREIRA e RONALDO DE
ASSIL  MOREIRA (mais  conhecido  como “RONALDINHO  GAUCHO”),  no
qual se insurgem contra v. Acórdão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio Grande do Sul, que, após esgotados todos os meios adequados para
o  cumprimento  de  sentença  transitada  em  julgado,  decretou  a  apreensão  do
passaporte dos ora Pacientes, por motivo de atentado à dignidade da Justiça.

Conforme consta dos autos, foi dado provimento a agravo de instrumento
interposto  pelo  Ministério  Público  daquele  Estado,  em  que  foi  pedida  a
apreensão do passaporte dos Executados, até o adimplemento da dívida à qual
foram condenados, medida que havia sido indeferida pelo Juízo de 1º Grau.

A execução tem por fundamento sentença transitada em julgado, que foi
proferida em ação civil pública movida pela Promotoria de Justiça de Defesa do
Meio Ambiente, em Porto Alegre, por causa dos danos ambientais apurados em
precedente  inquérito  civil  público  (IC  00833.00121/2009),  consistentes  na
construção clandestina, independente de licenciamento ambiental, de um trapiche,
em Área de Preservação Permanente (APP), no Lago Guaíba, e de uma canalização
no  Arroio  Guabiroba,  entre  outras  obras  realizadas  com  infração  às  normas
protetivas do meio ambiente.

Os  fundamentos  do  v.  Acórdão,  que  deu  provimento  ao  agravo  de
instrumento do Ministério Público, encontram-se cristalizados na respectiva ementa
a seguir transcrita (fls. 20/22):

“AGRAVO DE  INSTRUMENTO.  DIREITO  PÚBLICO  NÃO
ESPECIFICADO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  DANO
AMBIENTAL.  MULTA  DIÁRIA.  DOUTRINA  DO
CONTEMPT  OF  COURT.  OMISSÃO  CONTUMAZ.
AFRONTA  À  DIGNIDADE  DA  JUSTIÇA.
ALASTRAMENTO DOS PREJUÍZOS CARACTERIZADOS.
ADOÇÃO  DE  MEDIDAS  COERCITIVAS,  INDUTIVAS,
SUB-ROGATÓRIAS  OU  MANDAMENTAIS
NECESSÁRIAS  PARA  ASSEGURAR  O  CUMPRIMENTO
DE ORDEM JUDICIAL.  ART. 139, III E IV, DO CPC/15.
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EVIDENCIADAS  NO  CASO  CONCRETO,  A
SUBSIDIARIEDADE  E  A  PROPORCIONALIDADE  DA
MEDIDA  COERCITIVA  CONSUBSTANCIADA  NA
APREENSÃO  E  NA  RESTRIÇÃO  DE  EMISSÃO  DE
PASSAPORTE.

A  FUNÇÃO  DOS  INSTRUMENTOS  COERCITIVOS
DISPONIBILIZADOS  NO  SISTEMA  VIGENTE  DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC/15),  EM NOME DA
EFETIVA  PRESTAÇÃO  JURISDICIONAL,  NÃO  SÃO
DESARRAZOADAS,  NEM  SEM  PARALELO  EM  OUTRAS
JURISDIÇÕES.

NO BRASIL, AS RECENTES MODIFICAÇÕES DO CPC/15
RESGUARDAM,  RESPALDAM  E  CLAMAM  PELA
ADOÇÃO  DE  MEDIDAS  EXTRAORDINÁRIAS  PARA  O
CUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS.  O INTUITO
DO INSTITUTO CONHECIDO COMO “CONTEMPT OF
COURT” FOI  O  QUE  MOTIVOU  A  MODIFICAÇÃO
LEGISLATIVA  ORIUNDA  DA  LEI  Nº  10.358/2001 –
COORDENADA  PELOS  JURISTAS  SÁLVIO  DE
FIGUEIREDO TEIXEIRA, ATHOS GUSMÃO CARNEIRO E
ADA  PELLEGRINI  GRINOVER  –  A  QUAL,  EM  SUA
EXPOSIÇÃO  DE  MOTIVOS,  ENFATIZOU  A
IMPORTÂNCIA  DA  ÉTICA  NO  PROCESSO,  OS
DEVERES  DE  LEALDADE  E  DA  PROBIDADE  QUE
DEVEM  PRESIDIR  O  DESENVOLVIMENTO  DO
CONTRADITÓRIO,  NÃO  APENAS  EM  RELAÇÃO  ÀS
PARTES  E  SEUS  PROCURADORES,  MAS  TAMBÉM  A
QUAISQUER OUTROS PARTICIPANTES DO PROCESSO.
A  MAIS  ABALIZADA DOUTRINA DESTACA QUE ESTAS
MEDIDAS SE DIFERENCIAM DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ,
POIS  ENQUANTO  ESTA  SE  ORIGINA  COM  O
“IMPROBUS  LITIGATOR”  E  CONSTITUI  ATO
PREJUDICIAL À PARTE ADVERSA,  AQUELE INSTITUTO
TEM  A  VER  COM  O EMBARAÇO  DA  ATIVIDADE
JURISDICIONAL.  ATUALMENTE,  A  DOUTRINA  DO
“CONTEMPT  OF  COURT” VÊ-SE  ACOLHIDA  NO
CAPÍTULO II,  SEÇÃO I,  DE NOSSO CPC/15,  O QUAL
ESTABELECE,  NO  SEU  ART.  77,  OS  DEVERES  DAS
PARTES,  DOS  PROCURADORES  E  DE  TODOS
AQUELES QUE, DE QUALQUER FORMA, PARTICIPEM
DO  PROCESSO,  DE “CUMPRIR  COM  EXATIDÃO  AS
DECISÕES  JURISDICIONAIS,  DE  NATUREZA
PROVISÓRIA  OU  FINAL,  E  DE  NÃO  CRIAR
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EMBARAÇOS  À  SUA  EFETIVAÇÃO  (ART.  77,  IV,  DO
CPC/15).”

POR  SUA  VEZ,  O  ART.  139  DO  CPC/15,  O  QUAL
INAUGURA  O  TÍTULO  IV  DO  CAPÍTULO  I,  IMPÕE  O
PODER-DEVER  DO  JUIZ  DE  DIRIGIR  O  PROCESSO
CONFORME  AS  DISPOSIÇÕES  DO  CÓDIGO,
INCUMBINDO-LHE  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
(INCISO IV), BEM COMO REPRIMIR QUALQUER ATO
CONTRÁRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA (INCISO III).

DIANTE DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E  DA  RAZOABILIDADE  E  DAS  ASPIRAÇÕES  E
PODERES  CONFERIDOS  AO  JUIZ  PELO
ORDENAMENTO  PROCESSUAL  CIVIL  PÁTRIO,  A
MEDIDA  DE  DETERMINAÇÃO  DE  APREENSÃO  DE
PASSAPORTE  É,  AINDA  ASSIM,  EVIDENTEMENTE,
EXCEPCIONALÍSSIMA.

NO  CASO,  PORÉM,  A  DILIGÊNCIA  POSTULADA  É
ESTRITAMENTE  NECESSÁRIA  ANTE  A  DESÍDIA
REITERADA  NO  CUMPRIMENTO  DAS  OBRIGAÇÕES
JUDICIAIS  IMPOSTAS  AOS  AGRAVADOS,  O  GRAVE
DANO  AMBIENTAL  OCASIONADO  PELAS  SUAS
RESPECTIVAS  CONDUTAS  E  O  DESRESPEITO
MANIFESTO  PARA  COM  O  PODER  JUDICIÁRIO,
INSTITUIÇÃO SÍMBOLO DO ESTADO DEMOCRÁTICO
DE DIREITO. INTELIGÊNCIA DO ARTS. 4º, 5º, 6º, 8º, 77, IV,
139, III E IV, DO CPC E 539 DO CPC, DOS ENUNCIADOS 48
DO ENFAM, 12 FPPC E 396 DO FPPC.

A  ADOÇÃO  DE  MEDIDAS  COERCITIVAS  ATÍPICAS
EFICAZES  PARA  O  CUMPRIMENTO  DE  OBRIGAÇÃO
JUDICIALMENTE  DETERMINADA  NÃO  FOI  REPELIDA,
MAS SIM CORROBORADA POR RECENTE DECISÃO DO
STJ QUE,  APENAS NO CASO CONCRETO,  CONSIDEROU
DESPROPORCIONAL  A  PRESTAÇÃO  ORA  BUSCADA.
PARA,  DESDE  JÁ,  DIFERENCIAR  O  CASO  ENTÃO
VERSADO  NO  BOJO  DOS  AUTOS  DO  RHC  97.876-SP
(2018/0104023-6),  COM  ACÓRDÃO  LAVRADO PELO  MIN.
LUIS FELIPE SALOMÃO JUNTO À QUARTA TURMA DO
STJ,  RESSALTA-SE  QUE,  NA  HIPÓTESE  RECENTE
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LEVADA  AO  STJ,  TRATAVA-SE  DE  DEVEDOR  DE
INSTITUIÇÃO DE ENSINO E DE DÍVIDA NO VALOR DE
R$ 16.800,00 (DEZESSEIS MIL E OITOCENTOS REAIS). EM
TERMOS  DE  PRESSUPOSTO  DE  INCIDÊNCIA,  SE
DISTANCIA DA PRESENTE ESPÉCIE, QUE DECORRE DE
ILÍCITO  AMBIENTAL,  EM  QUE  OS  SUJEITOS
RESPONSÁVEIS  PELA  DILAPIDAÇÃO  DO  MEIO
AMBIENTE ESTÃO A SE ESQUIVAR, HÁ LONGA DATA,
DO CUMPRIMENTO DE SUAS OBRIGAÇÕES LEGAIS,
MUITO EMBORA DETIVESSEM MEIOS PARA EVITÁ-
LA  E  SEJAM  PESSOAS  PÚBLICAS,  DE  ALTO  PODER
AQUISITIVO,  COM  CONDIÇÕES  PARA  COMPENSAR
OS PREJUÍZOS AMBIENTAIS OBSERVADOS – OS QUAIS
ABARCAM  DÍVIDA  QUE  ULTRAPASSA  O  VALOR  DE
OITO  MILHÕES  DE  REAIS  E  QUE  AINDA  RESTA,
INTEGRALMENTE,  INADIMPLIDA.
SUBSIDIARIEDADE,  PROPORCIONALIDADE,
LEGALIDADE  E  RAZOABILIDADE  DA  MEDIDA
REQUERIDA EVIDENCIADAS.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (Grifos nossos).

No presente  writ, o Impetrante alega  “que  muito embora as medidas almejadas
não  impliquem  em  cárcere,  afetam,  por  via  obliqua,  o  direito  fundamental  à  liberdade  de
locomoção e circulação dos pacientes, garantido pelo art. 5º, XV, da Constituição Federal” (fl. 4).

Alega ainda o Impetrante  que “consta  nos  autos  do  processo  que  há inúmeros
imóveis penhorados. Conforme laudo de avaliação constante nos autos, somente um dos imóveis
perfaz avaliação de R$ 24.250.000,00 (vinte e quatro milhões, duzentos e cinquenta mil reais)”
(fl. 15).

Ao final, o Impetrante suplica perante o Superior Tribunal de Justiça  pela
“concessão  liminar  da  ordem,  determinando  a  imediata  revogação/suspensão  da  decisão,
determinando-se a expedição urgente de ofício à Autoridade Coatora para que sejam tomadas
medidas cabíveis e urgentes ao desfazimento do ato por ela praticado, em especial que expeça ofício
à Polícia Federal para cancelar a determinação de retenção (e a vedação de emissão de novos
passaportes) dos passaportes dos pacientes” (fl. 17).

É o relatório.

Passa-se a opinar.

Preliminar de tempestividade deste parecer.
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Releva anotar que, conforme o r. Despacho à fl. 224, o eminente Ministro
Relator  abriu  vista  dos  autos  ao  Ministério  Público  Federal,  para  colher  sua
manifestação, “no prazo de cinco dias”, tão somente “sobre o pedido de concessão liminar da
ordem de habeas corpus”.

Quanto  a  este  ponto,  deve  ser  destacado  que,  conforme  andamento
processual  disponível  no  site  do Superior  Tribunal  de Justiça,  os  autos  somente
foram encaminhados  à  Procuradoria-Geral  da  República  em 30.11.2018  (sexta-
feira), tendo sido dada entrada em nosso Gabinete nessa mesma data, malgrado o r.
Despacho pelo  qual  foi  determinada  a  abertura  de  vista  ao  Ministério  Público
Federal,  para  manifestação  no  prazo  de  5  (cinco)  dias,  haja  sido  proferido  em
21.11.2018 (fl. 224).

Assim, se nos afigura carente de qualquer fundamento que possa ser levado
a sério a petição de fl. 228, na qual alega o Impetrante que “desde 21.11.2018 os autos
encontram-se com o Ministério Público Federal”, razão pela qual já teria se esgotado “o
prazo para o oferecimento de parecer”.

Assim, pede o Ministério Público Federal seja recebido o presente parecer e
juntado aos autos, por não ser extemporâneo.

Preliminar de não conhecimento do habeas corpus substitutivo do recurso
processual adequado, com sua extinção sem qualquer juízo de mérito, ou de
seu indeferimento, in limine.

O habeas corpus originário, no caso, afigura-se-nos medida inadequada, como
substitutivo de eventual recurso especial, de cuja interposição sequer há notícia nos
autos.

Poder-se-ia  cogitar,  no máximo,  de alguma medida cautelar,  de natureza
cível, paralela ao recurso especial, de cuja interposição não há sequer notícia nos
autos, providência, em tese, cabível perante o próprio Tribunal estadual, por onde
ainda tramitam os autos do agravo de instrumento aos quais se reporta a inicial.

Além  disso,  como  se  verá  na  sequência,  temos  que  não  há  falar  em
ilegalidade, muito menos flagrante, apta a ensejar a possível concessão da ordem de
ofício,  razão pela  qual  não há  alternativa  que não  o  indeferimento  in  limine do
presente habeas corpus, por se tratar de remédio, in specie, juridicamente inviável.

Há  vários  precedentes  de  habeas  corpus  em  casos  similares  que  sequer
ultrapassaram o juízo de conhecimento,  mesmo aqueles impetrados em sede de
ação penal, como se vê a seguir:
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AGRAVO  REGIMENTAL  EM  HABEAS  CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA
DA  HABILITAÇÃO  PARA  DIRIGIR  VEÍCULO
AUTOMOTOR.  AUSÊNCIA  DE  VIOLAÇÃO  OU  AMEAÇA
DE  VIOLÊNCIA  DO  DIREITO  DE  IR  E  VIR.  VIA
INADEQUADA. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 

1.  O  habeas  corpus  não  pode  ser  utilizado  como  substitutivo  de
recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa
garantia  constitucional,  com  a  exceção  de  quando  a  ilegalidade
apontada  é  flagrante,  hipótese  em  que  se  concede  a  ordem  de
ofício. 

2.  "A imposição da  medida  cautelar  de  suspensão do direito  de
dirigir veículo automotor, em razão da ausência de previsão legal de
sua conversão em pena privativa de liberdade caso descumprida,
não tem o condão, por si só, de caracterizar ofensa ou ameaça à
liberdade de locomoção do paciente, razão pela qual não é cabível o
manejo do  habeas  corpus.  Precedentes  do STJ e  do STF" (HC n.
383.225/MG,  Relator  Ministro  JORGE  MUSSI,  Quinta  Turma,
julgado em 04/05/2017, DJe 12/05/2017). 

3.  Agravo  regimental  a  que  se  nega  provimento.  (AgInt  no HC
402.129/SP,  Relator: Ministro  REYNALDO  SOARES  DA
FONSECA, Quinta  Turma,  julgado em 19.9.2017,  publicado no
DJe de 26.9.2017).

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO
RECURSO  CABÍVEL.  UTILIZAÇÃO  INDEVIDA  DO
REMÉDIO CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO. 

1. A via eleita se revela inadequada para a insurgência contra o ato
apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso
específico  para  tal  fim,  circunstância  que  impede  o  seu  formal
conhecimento. Precedentes. 

2.  O  alegado  constrangimento  ilegal  será  analisado  para  a
verificação  da  eventual  possibilidade  de  atuação  ex  officio,  nos
termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal. 

EMBRIAGUEZ  AO  VOLANTE.  IMPOSIÇÃO DA  MEDIDA
CAUTELAR  DE  SUSPENSÃO  DO  DIREITO  DE  DIRIGIR
VEÍCULO  AUTOMOTOR.  IMPOSSIBILIDADE  DE
CONVERSÃO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM
CASO DE DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
OU  AMEAÇA  DE  VIOLÊNCIA  AO  DIREITO
AMBULATÓRIO. VIA INADEQUADA. 
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1.  A  imposição  da  medida  cautelar  de  suspensão  do  direito  de
dirigir veículo automotor, em razão da ausência de previsão legal de
sua conversão em pena privativa de liberdade caso descumprida,
não tem o condão, por si só, de caracterizar ofensa ou ameaça à
liberdade de locomoção do paciente, razão pela qual não é cabível o
manejo do habeas corpus. Precedentes do STJ e do STF. 

2. Ainda que assim não fosse, é necessário registrar que, embora
tenha reconhecido a repercussão geral sobre a aplicação da pena de
suspensão  da  habilitação  aos  motoristas  profissionais  no  RE
607107  RG/MG,  o  Supremo  Tribunal  Federal  jamais  declarou
inconstitucional  tal  penalidade,  que  tem  sido  mantida  por  este
Sodalício  em  diversos  julgados,  sob  o  argumento  de  que  é
justamente  de  tal  categoria  que  se  espera  maior  cuidado e
responsabilidade no trânsito. Precedentes. 

3. Habeas corpus não conhecido. (HC 383.225/MG, Relator: Ministro
JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 4.5.2017, publicado no
DJe de 12.5.2017).

Idênticas  pretensões  veiculadas  em sede de  habeas  corpus contra decisões
judiciais adotadas com arrimo no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, foram
liminarmente  indeferidas,  como  é  exemplo  o  HC  428.553/SP,  da  relatoria  do
Ministro  Paulo  de  Tarso  Sanseverino,  cuja r.  Decisão  monocrática  foi  assim
ementada:

“HABEAS  CORPUS.  SUSPENSÃO  DA  CARTEIRA
NACIONAL  DE  HABILITAÇÃO.  HABEAS  CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
SUSPENSÃO DA ARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DIREITO
DE IR E VIR. INDEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO.

1.  O habeas  corpus  não  pode  ser  utilizado  como  sucedâneo  do
recurso legalmente cabível,  sendo medida excepcional  e extrema,
admissível somente na hipótese de violência ou coação ao direito de
locomoção.

2. A jurisprudência desta Corte Superior tem orientação firme no
sentido de que é inadequada a utilização do  habeas corpus  quando
não  há,  sequer  remotamente,  ameaça  ao  direito  de  ir  e  vir  do
paciente, como na hipótese de restrição ao direito de dirigir veículo
automotor.

3. HABEAS CORPUS LIMINARMENTE INDEFERIDO.”
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Outro precedente em que também não se conheceu da ordem, por sua
utilização inadequada, é o HC 411.519/SP, da relatoria do Ministro Moura Ribeiro,
assim ementado:

“PROCESSUAL  CIVIL.  HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO
DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. PRECEDENTES.
EXECUÇÃO  DE  TÍTULO  EXTRAJUDICIAL.  APLICAÇÃO
DE  MEDIDA ATÍPICA  DO INCISO IV  DO ART.  138  DO
NCPC.  SUSPENSÃO  DA  CARTEIRA  NACIONAL  DE
HABILITAÇÃO DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
DO  DIREITO  DE  IR  E  VIR.  HABEAS  CORPUS  NÃO
CONHECIDO. 

1. Não é admissível, em regra, a utilização do habeas corpus como
sucedâneo de recurso ordinário cabível. Precedentes.

2.  A  jurisprudência  desta  eg.  Corte  Superior  tem orientação  no
sentido de que é inadequada a utilização do habeas corpus quando
não  há,  sequer  remotamente,  ameaça  ao  direito  de  ir  e  vir  do
paciente, como na hipótese de restrição ao direito de dirigir veículo
automotor.

3. O Habeas Corpus não é sucedâneo do recurso adequado.

4. Habeas corpus não conhecido”. (HC 411.519/SP, Relator: Ministro
MOURA  RIBEIRO,  Terceira  Turma,  julgado  em  21.9.2017,
publicado no DJe 3.10.2017).

Nesse precedente (HC 411.519/SP),  o Bradesco pediu,  em execução de
título extrajudicial, a apreensão da CNH, medida que foi deferida pelo Juízo de 1°
Grau  e  o  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  São  Paulo,  por  sua  vez,  negou
provimento ao agravo, conforme síntese do v. Acórdão feita na seguinte ementa:

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS.
ART.  139,  IV,  DO CPC.  SUSPENSÃO DA CNH. DEVEDOR
QUE POSSUI PROBLEMAS DE LOCOMOÇÃO.

1.  As medidas  coercitivas  típicas  já  foram tentadas  sem sucesso.
Assim,  não  restava  ao  credor  senão  tentar  as  medidas  atípicas
admitidas no art. 139, IV, do CPC.

2. O juízo determinou a suspensão da CNH do devedor, que alega
ter problemas de locomoção a pé, por problemas no nervo ciático.

3. O diagnóstico não informa se o devedor pode dirigir. E, de todo
modo, seus veículos foram penhorados, não se verificando maior
prejuízo na suspensão da CNH.
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4. As medidas coercitivas não foram previstas para prejudicar os
devedores,  mas  para  obrigá-los  a  empenhar-se  em cumprir  com
suas  obrigações.  Enquanto  somente  o  credor  tem  dever  de
perseguir  o  crédito,  o  devedor  permanece  inerte  e,  não  raro,
enquanto mantém intacto  seu  estilo  de  vida,  é  agraciado com a
prescrição  intercorrente.  O  dever  de  cooperação  só  é  obtido
quando o devedor tem algum direito atingido.

5. Recurso não provido (e-STJ, fls. 475).”

A seguir, anota o Ministro Moura Ribeiro, Relator:

“Daí a impetração do presente  writ,  no qual o impetrante
sustentou  que  a  manutenção  da  decisão  que  determinou  a
suspensão da CNH do paciente violou o seu direito de locomoção e
se mostrou inadequada e desproporcional.

De início, cabe ressaltar que nos termos da jurisprudência
desta eg. Corte Superior não se admite a impetração  habeas corpus
como sucedâneo ou substitutivo de recurso ordinário cabível, em
especial  no  caso  em  que  se  impugnou  acórdão  que  negou
provimento  a  agravo  de  instrumento  interposto  contra  decisão
interlocutória,  no  qual  seria  cabível  a  interposição  do  recurso
especial.

….....................................................................................................

Não  obstante  tal  orientação  jurisprudencial,  existe  a
possibilidade  excepcional  de  concessão  da  ordem  de  ofício,  na
hipótese em que se  verificar  que alguém sofre  ou está  sofrendo
constrangimento  em  sua  liberdade  de  locomoção  em  razão  de
decisão manifestamente ilegal ou teratológica, o que não é caso pois
a suspensão do direito de conduzir veículo automotor, a meu sentir,
não configura ameaça e nem sequer repercute no direito de ir e vir
do PACIENTE.

Em nenhum momento a liberdade dele foi ameaçada pelo
Juízo  da  execução  ou  pelo  Tribunal  de  Justiça  de  São  Paulo,
autoridades apontadas como coatoras.

O writ foi utilizado para atacar acórdão proferido em agravo
de instrumento contra o qual seria cabível a interposição de recurso
especial,  se  mostrando  flagrante  a  inadequada  utilização  da  via
eleita, o que impede o seu conhecimento.

Há  muito  tempo  esta  eg.  Corte  tem se  pronunciado  no
sentido de racionalização desse instrumento importantíssimo para a
garantia do direito de locomoção para evitar o desvirtuamento da
sua função constitucional, de modo que não se admite que ele seja
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empregado  para  contestar  decisão  contra  a  qual  exista  recurso
específico no ordenamento jurídico, como ocorre no caso em tela.”

Em síntese, não é admissível  habeas corpus substitutivo de recurso especial
contra  decisão  judicial  com  fundamento  no  art.  139,  IV,  do  CPC/2015,  salvo
hipóteses excepcionais,  conforme orientação adotada em numerosos precedentes
do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 

Assim, como se trata de habeas corpus substitutivo de recurso especial e não
há flagrante ilegalidade apta a caracterizar, ao menos num juízo provisório, qualquer
constrangimento ilegal causado aos Pacientes que pudesse ensejar a concessão da
ordem  ex  officio,  temos  que  o  presente  habeas  corpus deve  ser  indeferido
liminarmente, não podendo ultrapassar, com a devida vênia, sequer a barreira do
conhecimento.

Do indeferimento do pedido de liminar, acaso conhecido o writ.

Na  remotíssima  e  inacreditável  hipótese  de  superada  a  preliminar  de
inadmissibilidade  do  próprio  remédio  constitucional  protetor  da  liberdade  de
locomoção, temos a impressão que o pedido de concessão de liminar, não obstante
a brilhante fundamentação posta na inicial, deverá ser indeferido, se antes não for
indeferida a própria inicial, pois esta impetração, como já demonstrado, jamais terá
o  condão  de  substituir  o  recurso  adequado,  caso  do  recurso  especial  e  ou  do
extraordinário, e daí a intransponível barreira do conhecimento.

Como visto,  a  questão  a  ser  decidida  reside  em definir  se,  em fase  de
cumprimento de sentença, seria possível ou não a apreensão do passaporte dos ora
Pacientes, como a última forma ainda disponível para concretizar o adimplemento
da dívida a que restaram judicialmente condenados, decorrente de diversos danos
ambientais praticados, bem como diante da sua reiterada deslealdade para com o
Poder Judiciário, ao não diligenciarem na reparação dos danos que causaram ao
meio ambiente e ou na minoração de suas consequências.

Diversos  fatos  que  configuram  atentado  à  dignidade  da  Justiça  e  que
provam o esgotamento das alternativas de reparação dos danos causados  foram
destacados  no relatório do v. Acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul, conforme a seguir transcritos (e-STJ fls. 24/26):

“Em suas razões recursais, aduz o agravante ter ajuizado ação civil
pública,  com  pedido  de  antecipação  de  tutela  contra  os  réus,  em
consequência de investigação promovida pela Promotoria de Justiça da
Defesa do Meio Ambiente nos autos do IC nº 00833.00121/2009, ao
longo do qual  foi constatada a construção clandestina e ilegal de
um trapiche, com plataforma de pesca e atracadouro na orla do Lago



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA             12
Habeas Corpus n° 478963/RS

do  Guaíba,  em  Área  de  Preservação  Permanente  (APP),  sem
licenciamento  ambiental.  Em  16/01/2011,  a  tutela  antecipada  foi
deferida,  sendo  que  a  citação  dos  agravados  se  deu  apenas  em
21/06/2012 e em 07/03/2013. Em 31/10/2014, o pedido foi julgado
procedente, tornando definitiva a medida antecipatória, inclusive
no tocante à multa até então fixada, tendo transitado em julgado
em 19/02/2015. Iniciada a fase de  cumprimento de sentença, os
réus  nunca  mais  foram encontrados  e  após inúmeras  tentativas
frustradas, foram “citados” por edital, publicado em  14/06/2017.
Ressalta que até a presente data, os agravados permanecem inertes, e o
montante  das  multas  e  da  indenização extrapatrimonial  atualizado até
01/11/2017 corresponde a R$ 8.574.745,99. Informa que o descaso dos
réus  é  tamanho  que  foi  inclusive  constituída  hipoteca  legal  sobre  o
imóvel  gerador  da  controvérsia,  mas  que  o  mesmo  já  conta  com
robusta  dívida  tributária  em decorrência  de  inadimplemento de
débitos tributários. Assevera que a penhora online restou infrutífera,
tendo sido constrita a quantia irrisória de R$ 24,63. Lista uma série
de  ações  civis  públicas  ajuizadas  com base  em danos  ambientais  que
tiveram pedidos julgados procedentes, que somam monta vultosa a título
de ressarcimento e que restam, na sua totalidade, inadimplidas. Esgrime
que  os  motivos  infirmados  na  decisão  agravada  não  se  prestam  a
inviabilizar as medidas pleiteadas porque  não se está, com o pedido
então declinado, a equiparar a sanção civil à penal, mas sim em
dar efetividade a prestações efetivas das obrigações de fazer e de
pagar regularmente constituídas. Tece comentários quanto aos arts.
5º,  6º  e  77  do  CPC/15.  Disserta  sobre  as  condições  fáticas  que
ocasionaram  a  imputação  do  dano  ambiental  observado  e  a
conduta desleal empregada pelos réus ao obstar e ao dificultar a
fiscalização de questões ambientais, praticando e continuando a
executar atos e omissões em manifesta afronta às determinações
judiciais e às normas legais aplicáveis à espécie. Faz digressões
quanto  à  proteção  do  meio  ambiente,  constitucionalmente
assegurada,  tanto  no  plano  federal  quanto  no  plano  estadual,  bem
como  quanto  à  legislação  local  atinente  à  matéria.  Alega  que  o
comportamento  omissivo  dos  agravados,  para  além  de  caracterizar
afronta  às  normas  constitucionais,  viola  também  o  Código  Florestal
Federal  (Lei  nº  4.771/65),  o Código de Águas;  o Decreto Federal  nº
24.643,  de  10  de  julho de  1934;  a  Lei  da  Política  Nacional  do Meio
Ambiente,  de  nº  6.938,  de  31  de  agosto  de  1981;  a  Lei  do  Sistema
Nacional  de  Unidades  de  Conservação  da  Natureza  -  SNUC,  Lei  nº
9.985,  de  18  de  julho  de  2000,  e  a  legislações  estadual  e  municipal
específicas.  Argui  que  o  princípio  da  responsabilidade  patrimonial  é
expressamente previsto no art. 789 do CPC. Aponta que a resistência
ao pagamento das prestações que lhe são devidas é expressamente
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relevante,  já  que  os  cidadãos  se  inserem dentre  o  1% mais  rico  da
população brasileira. Colaciona documentos, reportagens e excertos
de  julgados  que  comprovam  as  condições  financeiras
notoriamente vantajosas dos réus. Enfatiza que o desrespeito à lei
é tamanho que, inclusive, fazem com que o pedido de depósito das
CNHs  dos  réus  esteja  prejudicado,  já  que  Ronaldo  de  Assis
Moreira  não  tem  habilitação  em  seu  nome  (apesar  de  possuir
inúmeros autos de infração de trânsito lavrados em seu nome) e
que Roberto  de  Assis  Moreira  está  com a CNH vencida  desde
05/01/2017,  razão  pela  qual  a  mesma  foi  apreendida  com  a
lavratura de AIT de 05/01/2017, além de ter tido suspenso o seu
direito de dirigir. Pugna pelo primado da máxima de que  “ninguém
está acima da lei” e postula a aplicação do poder geral de efetivação do
Juízo na execução. Invoca o disposto no art. 139, IV, do CPC e colaciona
doutrina.  Após  explanar  sobre  preceitos  da  razoabilidade  e  da
proporcionalidade, sustenta inexistir qualquer outra medida que não
a retenção dos passaportes dos agravados como medida coercitiva
diante da reiterada conduta desleal, abusiva e de total desrespeito,
desobediência e descumprimento do ordenamento jurídico. Refere
que o direito individual dos agravados de viajar para o exterior não
pode prevalecer sobre a supremacia do interesse público, seja do
direito fundamental ao meio ambiente equilibrado, seja do direito
fundamental  à  tutela  executiva. Cita  a  Instrução  Normativa  nº
003/2008-DG/DPF.  Aponta  que  os  agravados  sequer  se  dão  ao
trabalho de receber citações, responder aos pedidos formulados,
indicar  bens  à  penhora  e  que  é  paradoxal  serem  os  mesmos –
detentores  de  fortuna  significativa  no  exterior  –  representados  pela
Defensoria Pública,  na condição de curadora especial,  quando esta
instituição  deva  primar  pela  proteção  dos  hipossuficientes
economicamente.  Pede provimento,  para  fins  de reformar a  decisão
agravada e de se deferir o depósito em juízo e/ou a inserção de restrição
à emissão de passaporte dos agravados até o adimplemento da dívida.”
(Grifos nossos).

E  dada  a  excepcionalidade  da  questão  ora  submetida  à  apreciação  do
Superior Tribunal de Justiça, pedimos respeitosas vênias por também trasladar para
aqui trechos dos fundamentos do voto condutor do v. Acórdão vergastado, da lavra
do eminente Desembargador NEWTON LUÍS MEDEIROS FABRÍCIO.

Logo no início de seu voto, como epígrafe, o Desembargador NEWTON
LUÍS MEDEIROS FABRÍCIO destaca o seguinte (e-STJ fl. 26): 

“À exceção dos casos em que as decisões judiciais possuam
– como os  filósofos  analíticos  diriam –  eficácia  constitutiva,  na
medida em que elas  criam, modificam ou extinguem, por si  sós,
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uma relação jurídica (ie, determinando uma modificação do estado
civil,  a  decretação  do  divórcio  ou  uma  anulação  de  casamento),
julgamentos que criam obrigações sempre demandam a adoção de
medidas  coercitivas.  Evidentemente,  esse  cumprimento  não  é
sempre espontâneo. Se não o é, o ordenamento jurídico necessita
encontrar  uma  solução  para  se  sobrepor  à  não  surpreendente
resistência  de  cumprimento  da  determinação  judicial  e  perceber
então  o  que  o  famoso  Jurista  Giuseppe  Chiovenda  costumava
chamar de “la volontà concreta dela legge” (“a vontade concreta da lei”).
Sob  um  enfoque  mais  filosófico,  é  comum  afirmar  que  a
coercibilidade  é  central  à  própria  concepção do Direito  e  que  a
força coercitiva inevitavelmente acompanha a própria concepção de
um Estado de Direito.” Tradução livre. No original:  “Except for the
cases in which judge’s statements have — as analytical philosophers would say
— a “performative” effect,4 in the sense that they directly create or change a
legal relationship (e.g., determining personal status, such as a divorce decree or
annulment of  marriage5), judgments creatingobligationsalways demandacts of
compliance. Self-evidently, this compliance is not always spontaneous. If  it is
not,  the legal  system must find a way to win the not - surprising judgment
debtor’s  reluctance  to  comply with the  pro nouncement of  the  court,  and to
realize,  therefore,  what  the  famous  Italian  civil  procedure  scholar  Giuseppe
Chiovenda used to call “la volontà concreta della legge” (“the concrete will of
the law”).6 From a more philosophical viewpoint, it is a common claim that
coercion  is  central  to  the  very  idea  of  law,  and  that  coercive  enforcement
inevitably accompanies the concept of  rule of  law.”

Mais adiante, prossegue o voto do eminente Desembargador NEWTON
LUÍS MEDEIROS FABRÍCIO (e-STJ fl. 28/30):

“Com efeito, o Direito Anglo-Saxão utiliza com frequência
a  noção  de  “política  pública”  para  embasar  a  imperiosidade  da
adoção  de  instrumentos  sancionatórios  severos  em  face  do
descumprimento de suas determinações. Como, inclusive, referido
por Lord Diplock, em seu voto, no caso Attorney-General v Times
Newspaper Ltd., sempre há “um elemento de política pública em
punir  o  ato  atentatório  à  dignidade  da  Justiça,  uma  vez  que  a
administração  da  Justiça  seria  obstada  se  a  ordem  judicial  de
qualquer  tribunal  pudesse  ser  simplesmente  desconsiderada
impunemente.”  (Reino  Unido.  Attorney-General  v.  Times
Newspapers Ltd. [1973] 3 All ER 54, 71. For similar considerations,
Mid  Bedfordshire  District  Council  v.  Brown  (Thomas),  [2004]
EWCA Civ. 1709 [2005] 1 W.L.R. 1460). 

….....................................................................................................
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“Em linhas gerais, no direito anglo-saxão, a divisão entre o
Direito Civil e o Direito Criminal é muito mais tênue do que no
Direito  Romano-Germânico.  Nesse  sentido,  inclusive,  no  caso
Jennison v Backer 5 , o Juiz Salomon consignou que o direito da
parte  credora  e  o  interesse  da  Justiça  no  cumprimento  da
determinação  judicial  eram  inexoravelmente  inter-relacionados  e
que  a  divisão  entre  ambos  seria  tanto  desnecessária  quanto
prejudicial. Nesse aspecto, uma das mais influentes obras do Direito
Norte-Americano  sobre  medidas  liminares  dispõe  que  a  adoção
dessas modalidades sancionatórias, no caso de descumprimento de
determinações judiciais, não apresenta, exclusivamente caráter cível
ou  criminal,  mas  ambos,  os  quais  se  apresentam
concomitantemente.”  (OWEN  FISS  &  DOUG  RENDLEMAN,
INJUNCTIONS 832. 2ª ed, Foundation Press, 1984).

 “Talvez  possa,  à  primeira  vista,  parecer  paradoxal  que,
justamente,  os  países  de  tradição  anglo-saxônica,  adeptos  do
liberalismo em sua acepção mais ampla, é que viabilizam a adoção
dessas  medidas.  A  estranheza  da  constatação  é  desmistificada,
porém, se considerarmos que assim o fazem em homenagem ao
princípio  da  eficiência  e  da  efetividade;  não  apenas  para
pretensamente proteger ou tutelar o credor da obrigação, mas sim
para proteger e legitimar a própria prestação jurisdicional, a própria
noção do Estado de Direito.”

Noutra  passagem  mais  adiante,  assevera  o  eminente  Desembargador
Relator (e-STJ fls. 31/36):

“No presente,  a  utilização crescente  das  medidas  atípicas
coercitivas tem por intuito justamente combater a noção de que se
pode  simplesmente  “pagar”  pela  transgressão  ao  ordenamento
jurídico. Carlo Vittorio Gabardo ressalta que isso era o que ocorria
geralmente  na  Itália  antes  da  entrada  em  vigor  do  Código  de
Processo Civil Italiano de 2009, especialmente em se tratando de
obrigações  infungíveis,  cuja  conversão  em  fungíveis  se  fazia
constantemente presente em função do inadimplemento específico.

“No Brasil, da mesma forma, as recentes modificações do
CPC resguardam,  respaldam  e  clamam  pela  adoção  de  medidas
extraordinárias para o cumprimento de uma obrigação específica.
Destaco que o intuito do instituto conhecido como “contempt  of
court”, foi o que motivou a modificação legislativa oriunda da Lei nº
10.358/2001  –  coordenada  pelos  juristas  Sálvio  de  Figueiredo
Teixeira,  Athos Gusmão Carneiro e Ada Pellegrini  Grinover – a
qual, em sua exposição de motivos, enfatizou a importância da ética
no processo (para além dos deveres de lealdade e probidade que
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devem presidir o desenvolvimento do contraditório, não apenas em
relação às partes e seus procuradores, mas também em relação a
quaisquer outros participantes do processo), modificou a redação
do art. 14 (fazendo constar que os deveres transcendem as partes
propriamente  consideradas,  atingindo  a  todos  aqueles  que  de
qualquer forma participam do processo) e incluiu o inciso V no
CPC/73  (“V  –  cumprir  com  exatidão  os  provimentos
mandamentais e não criar embaraços à efetivação de provimentos
judiciais,  de  natureza  antecipatória  ou  final.”).  A  mais  abalizada
doutrina (Nery Junior,  CPC comentado.  RT:  São Paulo,  2002,  p.
295/398) destaca que estas medidas, oriundas do “contempt of  court”,
se diferenciam da litigância de má-fé, pois enquanto esta se origina
com o “improbus litigator” e constitui ato prejudicial à parte adversa,
aquelas  tem  a  ver  com  o  embaraço  da  atividade  jurisdicional.
Atualmente,  a  doutrina  do  “contempt  of  court”  vê-se  acolhida  no
Capítulo II,  Seção I,  de nosso Código de Processo Civil,  o qual
estabelece, no seu art. 77, os deveres das partes, dos procuradores e
de todos aqueles que, de qualquer forma, participem do processo,
de  cumprir  com exatidão  as  decisões  jurisdicionais,  de  natureza
provisória ou final, e de não criar embaraços à sua efetivação (art.
77,  IV,  do  CPC/15).  A  atipicidade  e  a  drasticidade  da  medida
buscada,  portanto  –  de  apreensão  de  passaporte  –  encontra
subsídio  também  nessa  noção  de  ato  atentatório  à  própria
dignidade da Justiça. Deixo de tecer maiores considerações quanto
ao dispositivo apontado porque não estarei, no presente, a tratar da
fixação de eventual multa, de até vinte por cento do valor da causa,
que é prevista pelo § 2º do art. 77 do CPC, como consequência da
prática nociva. Trabalho, porém, com a noção da importância desse
instituto – de ato atentatório à dignidade da Justiça –, versado nos
capítulos iniciais de nosso CPC/15, para reforçar o cabimento da
medida atípica que será explicitada ao longo do presente, com base
no art. 139, III, do CPC/15, o qual estabelece que o Juiz dirigirá o
processo reprimindo qualquer ato contrário à dignidade da Justiça.
No presente, porém, estarei a tratar, especificamente, de medida útil
à satisfação das obrigações a que restaram condenados os inertes
réus,  ora  executados,  em  prol  da  sociedade,  em  prol  do  meio
ambiente e, por último e não menos importante, da administração
da própria Justiça. 

“Por sua vez, o atual Código, em seu Título IV, Capítulo I,
trata dos poderes, deveres e responsabilidades do Juiz e estabelece,
adicionalmente,  que  a  este  incumbe  dirigir  o  processo
determinando  todas  as  medidas  indutivas,  coercitivas,
mandamentais  ou  sub-rogatórias  necessárias  para  assegurar  o
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cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por
objeto prestação pecuniária (art. 139, IV, do CPC/15). 

“Após essa digressão, essencial à elucidação de um tema tão
polêmico quanto o presente pedido, passo ao exame.  

“A singularidade do caso em questão é latente. 

“Em primeiro  lugar,  porque  se  está  diante  de  conduta
reiteradamente  omissiva  dos  agravados,  em  função  do  silêncio
contumaz que, inclusive, o fazem com que sejam  representados
pela Defensoria Pública (cuja pertinência é inclusive questionada,
já que os réus foram revéis na fase de conhecimento, tendo sido
ambos  citados  pessoalmente)  e  que  tornam  a  prestação
jurisdicional  até  aqui  determinada  completamente  inócua.
(Nossos os destaques). 

“Em segundo lugar, porque se tratam de pessoas públicas
de  alto  poder  aquisitivo,  conforme  se  pode  aferir  do  extenso
material  juntado  pelo  Ministério  Público  –  seja  na  condição  de
autor da demanda e exequente, seja na condição de fiscal da ordem
jurídica –, sendo também fato notório. E, ainda assim, não estão a
arcar com as obrigações sequer pecuniárias que lhes são imputadas. 

“Em terceiro lugar, pelos atos atentatórios à dignidade
da  Justiça consubstanciados  nos  fatos  de  que  os  réus (1)  se
“recusam  a  receber  citações”  e/ou  intimações,  os  quais
somente  puderam  ser  citados,  pessoalmente,  na  fase  de
conhecimento, porque, em relação a um dos réus, o oficial de
Justiça compareceu à  Assembleia  Legislativa  do Estado do
Rio Grande do Sul quando este (ROBERTO) deporia na “CPI
do Instituto do Ronaldinho Gaúcho”, e o outro (RONALDO),
porque foi expedida carta precatória para ser cumprida no seu então
local  de  trabalho  (no  centro  de  treinamento  do  Clube  Atlético
Mineiro);  (2)  não respondem a quaisquer das determinações
judiciais  a  eles  direcionadas;  (3)  se  eximem  de  indicar
qualquer  bem  à  penhora  para  a  satisfação  da  dívida
exequenda ou de praticar qualquer ato para reduzir os danos
ambientais observados até o presente, em total menosprezo
ao aparato jurisdicional existente. (Nossos os destaques).

“Em  quarto  lugar,  pelo  fato  de  que,  apesar  de
fotografados,  rotineiramente,  em  diferentes  lugares  do
mundo, corroborado o trânsito internacional intenso mediante
a  juntada  de  Certidões  de  Movimentos  Migratórios  (CMV),  os
recorrentes,  curiosamente,  em  seu  país  de  origem,  possuem
paradeiro incerto e/ou não sabido. (Nossos os destaques).
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“Em quinto lugar,  pela  gravidade dos atos  que lhe são
imputados que afrontam vasta legislação ambiental, como o Código
Florestal Federal (Lei nº 4.771/65); o Código de Águas, o Decreto
Federal nº 24.643, de 10 de julho de 1934; a Lei da Política Nacional
do Meio Ambiente nº 6.938, de 31 de agosto de 1981; a Lei do
Sistema  Nacional  de  Unidades  de  Conservação  da  Natureza  -
SNUC, Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, e legislações estadual e
municipal  específicas,  as  quais  ocasionam  o  expressivo  passivo
existente hoje contabilizado.  “Em sexto lugar, porque ainda que
o ente ministerial tenha ajuizado ações preventivas, tentando
evitar  o potencial  dano e  ainda que tenham sido deferidas
medidas judiciais aptas para tanto, a omissão contumaz dos
recorridos  fez  com  que  não  apenas  os  danos  se
concretizassem,  mas  como  também  se  potencializassem.
Mesmo após  todas  as  medidas  tomadas,  com,  inclusive,  a
cominação de multa diária (que hoje soma quantia superior a
oito  milhões  de  reais),  não  houve  sequer  o  cumprimento
mínimo das medidas judiciais até o presente determinadas.
(Nossos os destaques).

“O mundo dos fatos, no caso dos autos, continua existindo
como  se  o  sistema  judicial  cogência  ou  imperatividade  alguma
tivesse.  Na  prática,  ignoram-se  dois  dos  princípios  basilares
reitores da ordem jurídica: o da eficiência e o da efetividade
da prestação jurisdicional. (Nossos os destaques).

“Uma ordem jurídica que careça de concretização no
mundo  dos  fatos,  ordem  jurídica  não  é,  seja  porque  se
desvincula  de  sua  finalidade,  seja  porque se  desvincula  do
motivo de sua real existência, na acepção atual hoje considerada.
Uma  legislação  simbólica  e,  por  consequência,  uma
prestação jurisdicional simbólica não afronta apenas o Poder
Judiciário  e  à  sua  razão de  existir,  mas  também o próprio
interesse  público,  que  subsidia  com  elementos  humanos,
intelectuais  e  financeiros,  a  existência  de  uma  instituição
comumente designada de “Justiça”, a qual tem por missão
primar pelo equilíbrio das relações, pela preservação do bem
comum e – aqui destaco – da vida presente e futura, com a
proteção do meio ambiente.” (Nossos os destaques).

Diante desse quadro, temos que, ao menos num juízo provisório, não estão
presentes os requisitos autorizadores do deferimento da medida liminar, máxime à
vista de sua excepcionalidade em sede de habeas corpus.

Com efeito, o fummus boni iuris não se apresenta, ao menos a priori, indene de
qualquer dúvida, porquanto ainda que se trate de medida excepcionalíssima e não
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usual,  a  apreensão dos passaportes  dos Pacientes,  em razão dos diversos  danos
ambientais  por  eles  praticados  e,  sobretudo,  diante  da  sua  extrema  desídia  no
cumprimento de suas obrigações para com a Justiça,  conforme minuciosamente
narrado no v.  Acórdão do  Tribunal  a  quo,  encontra  previsão legal  e  se  mostra
proporcional e razoável.

Basta ver que  o art. 139, IV, do CPC/20151 autoriza o magistrado a
determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-
rogatórias  necessárias  para  assegurar  o  cumprimento  da  ordem  judicial,
inclusive nas ações que tenham por objeto a prestação pecuniária.

E  o  legislador,  ao  editar  o  CPC/2015,  optou  por  não  especificar,  no
referido artigo, quais seriam tais medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou
sub-rogatórias, até porque nenhum elenco seria capaz de exauri-las completamente.

Assim, ainda que a apreensão do passaporte possa parecer, em princípio,
medida  inusitada,  fato é  que não há qualquer  impedimento legal  nesse  sentido,
sendo  certo  que  tal  medida,  diante  do  caso  concreto,  no  qual  houve  o  total
esgotamento  das  medidas  processuais  cabíveis  visando  a  reparação  do  dano
provocado pelos Pacientes, mostrou-se a única adequada para a concretização do
comando judicial, além de, reitere-se, razoável à finalidade perseguida nos autos e
que também não transborda os limites do princípio da proporcionalidade.

Além disso, muito embora o Impetrante sustente a existência de “inúmeros
bens penhorados” e que “somente um dos imóveis perfaz a avaliação de R$ 24.250.000,00
(vinte e quatro milhões, duzentos e cinquenta mil reais)”, ou seja, “com valor (quatro) vezes
superior à cobrança judicializada” (fl.  15),  fato é que não há  qualquer  comprovação
nesse sentido, sobretudo de que tais imóveis tenham sido realmente penhorados
especificamente para quitação da dívida descrita nos presente autos.

Com efeito, há nos presentes autos inúmeros documentos que, segundo o
Impetrante,  serviriam  para  comprovar  a  penhora  de  bens  imóveis  com  valor
superior ao da cobrança (fls. 55/56, 58/143 e 144/171).  

Todavia,  nenhum  dos  referidos  documentos  (em  suma,  matrículas  de
imóveis e um laudo de avaliação) comprova uma única penhora de imóvel  sequer
relativa ao processo originário (CNJ: 0006488-89.2012.8.21.0001, em curso na 3ª
Vara Cível do Foro Central de Porto Alegre/RS).
1 “Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:
…........................................................................................................................................................................
IV - 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;”
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A  título  ilustrativo,  o  “Laudo  Técnico  de  Avaliação”  (fls.  58/143),
elaborado pelo Engenheiro Civil Ricardo Herbstrith Carvalho, que teria avaliado o
imóvel  periciado  em cerca de R$ 24.250.000,00,  expressamente menciona  que tal
imóvel  foi penhorado nos autos do processo 001.1.09.0005965-0 (CNJ 0059651-
17.2009.8.21.4001), em curso na 1ª Vara Cível do Foro Regional Restinga, ou seja,
um processo diverso.

E  os  demais  documentos  anexados  aos  autos,  em  especial  as  diversas
matrículas de imóveis, também se referem ao mesmo processo 001.1.09.0005965-0
(CNJ 0059651-17.2009.8.21.4001), que não é o processo originário a que se referem
os presentes autos.

Portanto, se o ora Impetrante realmente quisesse demonstrar a penhora de
imóveis como forma de garantia da dívida, visando, com isso, impedir a apreensão
dos passaportes dos Pacientes,  deveria  haver trazido aos autos cópia integral dos
autos originários ou mesmo alguma certidão cartorária comprobatória da efetiva
penhora  de bens  suficientes  para  honrar  a  dívida,  além de avaliação idônea do
respectivo valor, o que não conseguimos encontrar nos autos.

E a prova mais firme acerca da inexistência de qualquer penhora nos autos
é que  o próprio Tribunal  a quo, ao dar provimento ao agravo de instrumento do
Ministério Público estadual,  expressamente consignou que os  ora Pacientes  “se
eximem de indicar  qualquer  bem à  penhora  para  a  satisfação  da  dívida
exequenda”  (fl.  34),  o  que  é  um  claro  demonstrativo  de  que  a  alegação  do
Impetrante de que teriam sido penhorados bens como garantia da dívida é,  no
mínimo, de procedência duvidosa, além de contraditória. 

A propósito, como por demais trivial, o habeas corpus pressupõe a existência
de prova pré-constituída do alegado, o que não parece ser o caso dos autos, ao
menos num juízo prévio, e daí a ausência do fummus boni iuris.

Ao que tudo indica,  parece não haver  nos autos,  efetivamente,  qualquer
prova concreta no sentido da intenção de quitar o débito ou minorar os danos
provocados ao meio ambiente, apurados em sede de ação civil pública ambiental,
com a respectiva sentença transitada em julgado desde 2015, atualmente em fase de
execução (cumprimento de sentença).

E isso, frise-se, muito embora sejam os ora Pacientes, como bem destacado
pelo  próprio  Impetrante,  “pessoas  públicas”,  com inúmeras  “agendas  e  compromissos
profissionais” (fl. 16), e, por isso mesmo, titulares de patrimônio elevado, mais do que
suficiente para quitar suas obrigações perante a Justiça, sem qualquer espécie de
recalcitrância, como parece que sói acontecer.
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Nesse  entender,  temos  que  a  decisão  do  Tribunal  a  quo não  tem  por
objetivo, ao menos num juízo preliminar, antes das informações a serem prestadas
nos autos, “atingir a honra e a imagem dos pacientes, expondo-os e ridicularizando-os junto à
sociedade brasileira e mundial” (fl. 16).

Bem ao contrário,  parece-nos,  ao  menos  em princípio,  que  é  a  própria
Justiça que vem sendo ridicularizada junto à sociedade brasileira e mundial, frente
ao comportamento dos ora Pacientes atentatório à dignidade da Justiça, como bem
destacado no v. Acórdão da Autoridade apontada como Coatora.

Por fim, quanto ao periculum in mora, temos que não há nos autos qualquer
comprovação da iminência de dano ou de risco ao resultado útil do processo, em
face da demora de uma providência que o impeça.

Com efeito, o ora Impetrante não logrou demonstrar nos autos qualquer
fato ou acontecimento que possa ser obstado pela limitação de viagem ao exterior
dos Pacientes até o resultado final do processo.

Ausência  de  Similitude  entre  este  Caso  e  os  Precedentes  do  Superior
Tribunal de Justiça. 

Por fim, temos que não socorre os Pacientes o precedente firmado quando
do julgamento do RHC 97.876-SP, sob a relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão,
no qual se decidiu, dadas as peculiaridades do caso específico, que seria inadmissível
a apreensão de passaporte,  com fundamento no art.  139,  IV, do CPC de 2015,
porque ali ficou assentada a possibilidade de tal apreensão, desde que devidamente
fundamentada.

Consta expressamente da própria ementa do v. acórdão (RHC 97.876-SP) o
seguinte posicionamento:

“9. Revela-se ilegal e arbitrária a medida coercitiva de suspensão do
passaporte proferida no bojo de execução por título extrajudicial
(duplicata  de  prestação  de  serviço),  por  restringir  direito
fundamental de ir e vir de forma desproporcional e não razoável.
Não tendo sido demonstrado o esgotamento dos meios tradicionais
de satisfação, a medida não se comprova necessária.

10.  O  reconhecimento  da  ilegalidade  da  medida  consistente  na
apreensão do passaporte do paciente, na hipótese em apreço, não
tem  qualquer  pretensão  em  afirmar  a  impossibilidade  dessa
providência coercitiva em outros casos e de maneira genérica.  A
medida poderá eventualmente ser utilizada, desde que obedecido o
contraditório  e  fundamentada  e  adequada  a  decisão,  verificada
também a proporcionalidade da providência.”
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Naquele  precedente  (RHC  97.876/SP),  conforme  se  extrai  do  próprio
relatório do v. acórdão, tratava-se de execução de título extrajudicial proposta pela
Escola  Integrada  Educativa  Ltda.,  na  qual,  o  Magistrado  “deferiu  os  pedidos  de
suspensão do passaporte e da carteira nacional de habilitação (CNH) do executado, tendo em
vista o fato de, embora citado, não ter efetuado o pagamento ou ofertado bens à penhora”.

Tratava-se  de  uma  dívida  de  apenas  R$  16.859,10,  representada  por
contrato de prestação de serviços educacionais.

Como visto, pelas próprias peculiaridades daquele caso, comparadas com as
dos presentes autos, não é possível sua admissão como precedente a ser adotado
para o julgamento do presente caso, por não se tratar de caso sequer assemelhado.

Além disso,  trata-se de precedente da 4ª Turma  desta Corte Superior de
Justiça,  específico para as questões de direito privado,  nas quais os princípios a
serem adotados não são os mesmos que conduzem os julgamentos das questões de
direito público, como no caso dos autos.

Na espécie, diferentemente do caso apreciado no RHC 97.876/SP, trata-se
de matéria ambiental. Assim, o interesse na proteção do meio ambiente, por ser de
natureza pública, deve prevalecer sobre os interesses individuais privados, ainda que
legítimos.

Consta, ainda, do relatório do RHC 97.876/SP que o impetrante:

“Afirmou  que  a  autoridade  coatora  não  teria,  sequer,
fundamentado  sua  decisão,  não  justificando  o  deferimento  da
medida  restritiva  de  direito,  limitando-se  a  deferir  o  pleito  do
exequente  e  a  oficiar  o  Detran  e  a  Polícia  Federal  para  as
providências cabíveis.”

Após o relatório, já no início de seu voto, o eminente Ministro Luís Felipe
Salomão volta a anotar a peculiaridade do caso, no qual a medida de apreensão do
passaporte e da CNH do paciente foi determinada sem qualquer fundamentação,
ao contrário da hipótese sob análise, nestes termos:

“2. A questão controvertida está em definir se a ordem de
suspensão  do  passaporte  e  da  carteira  nacional  de  habilitação,
expedida  contra  o  executado,  no  bojo  de  execução  por  título
extrajudicial  (duplicata  de  prestação  de  serviço),  consubstancia
coação  à  liberdade  de  locomoção,  por  ilegalidade  ou  abuso  de
poder, a ser combatida por meio de habeas corpus.

Para  esclarecimento,  confira-se  em  que  termos  fora
pleiteada a suspensão (fl. 28):
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'ESCOLA  INTEGRADA  EDUCATIVA  LTDA
EPP,  já  devidamente  qualificada,  por  sua  advogada  que  esta
subscreve, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO, que move em
face de JAIR NUNES DE BARROS, vem à presença de Vossa
Excelência, requer a suspensão da CNH e passaporte do executado
até que a devedor pague a dívida, objeto da presente ação, com base no
artigo  139,  inciso  IV do  NCPC,  in  verbis:  Art.  139. O juiz
dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-
lhe:  IV  -  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; Neste Termo, Pede e espera deferimento.'

O juízo de piso deferiu a medida ora impugnada (fls. 30):

'Vistos.  Defiro  o  pedido  de  p.  104/105,  oficiando-se  ao
Detran e a Polícia Federal. Intime-se. Sumaré, 17 de abril de 2017.'

O Tribunal paulista, ao apreciar o writ, extinguiu o feito por
inadequação da via eleita, nos seguintes termos: 

'Consta dos autos que o paciente é devedor de R$16.859,10
junto  à  Escola  Integrada  Educativa  Ltda.,  quantia  esta  que  está
sendo executada perante o juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de
Sumaré (Autos nº 1008851-23.2015.8.26.0604), onde foi deferido
pedido de suspensão de seu passaporte e da carteira de habilitação,
como medida indutiva para pagamento do débito, nos termos do artigo
139, IV, do Código de Processo Civil. 

Sustenta o impetrante que está sendo vítima de coação ilegal,
sendo que a decisão viola o seu direito fundamental de ir e vir, não
havendo justificativa para o deferimento da medida.

É cediço que o habeas corpus constitui instrumento previsto
na Constituição Federal (artigo 5º, LXVIII), e que tem por escopo
tutelar a ameaça ou violação à liberdade de locomoção do indivíduo,
tanto no âmbito criminal quanto na esfera civil.

Todavia, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já firmou
entendimento  no  sentido  de  que  “o  habeas  corpus  não  pode  ser
utilizado como sucedâneo do recurso legalmente cabível, sendo medida
excepcional e extrema, admissível somente na hipótese de violência ou
coação  ao  direito  de  locomoção.  (...)  O  writ  objetiva  combater
constrangimento ilegal que afete direito líquido e certo de cidadão, com
reflexo direto em sua liberdade.

Portanto, não deve ser utilizado como substitutivo de recurso
próprio, nem admitido quando a ofensa à liberdade de locomoção for
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indireta”  (AgRg  no  HC 338.924/RJ,  Rel.  Ministro  MARCO
BUZZI, 4ª Turma, j. 15/12/2015, Dje 01/02/2016).

E, a teor do que dispõe parágrafo único do artigo 1.015 do
Código  de  Processo  Civil,  caberá  agravo  de  instrumento  “contra
decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou
de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de
inventário”.

Assim sendo, em que pesem as alegações do impetrante,  é
certo  que  cumpre  ao  Poder  Judiciário  zelar  pela  racionalização  na
utilização dos remédios constitucionais, de modo a prestigiar a lógica
do sistema recursal, não se admitindo a impetração de habeas corpus
em  substituição  a  recurso  expressamente  previsto  no  ordenamento
jurídico para se pleitear a reforma da decisão reputada ilegal.”

Já para o final de seu voto (RHC 97.876/SP), traz o eminente Ministro Luís
Felipe Salomão, Relator, as seguintes considerações:

“8. Por fim, anoto que o reconhecimento da ilegalidade
da  medida  consistente  na  apreensão  do  passaporte  do
paciente,  na hipótese em apreço,  não tem qualquer pretensão
em afirmar a impossibilidade dessa providência coercitiva em
outros  casos e  de  maneira  genérica.  A  medida  poderá
eventualmente  ser  utilizada,  desde  que  obedecido  o
contraditório  e  fundamentada  e  adequada  a  decisão,
verificada também a proporcionalidade da providência.

Com efeito, o que consubstancia coação à liberdade de
locomoção, ilegal e abusiva, é a decisão judicial de apreensão
de passaporte como forma de coerção para o adimplemento
de dívida civil representada em título executivo extrajudicial,
tendo  em  vista  a  evidente  falta  de  proporcionalidade  e
razoabilidade  entre  o  direito  submetido  (liberdade  de
locomoção)  e  aquele  que  se  pretende  favorecer
(adimplemento  de  dívida  civil),  diante  das  circunstâncias
fáticas do caso em julgamento. 

Cumpre mencionar, ainda, por dever de lealdade, que, no
âmbito  da  Segunda  Seção,  a  questão  enfrentada  fora  decidida,
monocraticamente,  em  três  oportunidades,  não  tendo  sido
concedida a ordem em nenhuma delas. São elas: HC nº 428.553-SP,
Relator (a) Ministro Paulo de Tarso Sanseverino; RHC nº 88.490-
DF, Relator (a) Ministra Maria Isabel Gallotti; HC nº 439.214-RJ,
Relator (a) Ministra Maria Isabel Gallotti.”

Por fim, objetar-se-á que, em diversos precedentes acima indicados, estaria
sob  apreciação  apenas  a  apreensão  de  CNH,  em  sede  penal.  Entretanto,  os
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fundamentos são praticamente os mesmos. E pior ainda para os ora Pacientes, pois,
se em sede penal, onde se trata do direito à liberdade, não se admite o habeas corpus
substitutivo do recurso especial,  muito menos admitir-se-á em sede de processo
civil, exatamente o caso dos autos.

Conclusão.

Concluindo,  temos  como demonstrada  a  ausência  de  similitude  entre  o
precedente (RHC 97.876/SP) e o presente caso, conforme exposto, ao analisar o
relatório e  o voto do eminente  Desembargador  Relator,  porquanto tudo o que
faltou no precedente, e que conduziu à concessão do habeas corpus, no presente caso
sobra, o que autoriza o indeferimento da ordem.

Enfim,  na  hipótese  sob  análise  também  não  há  falar  de  falta  de
fundamentação adequada,  uma vez  que  todas  as  medidas  menos  severas  foram
adotadas e não houve resultado, sendo a apreensão dos passaportes a última das
medidas a ser adotada, não havendo como se cogitar de desnecessidade da medida,
de falta de razoabilidade e de proporcionalidade.

Portanto, ao menos em um juízo de cognição provisória, não vislumbramos
manifesto  constrangimento  ilegal  apto  a  ensejar  o  deferimento  da  medida  de
urgência requerida.

Isto posto, oficia o Ministério Público Federal no sentido do indeferimento
do pedido de liminar, se antes não for indeferida a própria petição de habeas corpus,
por  se  afigurar  medida  juridicamente  inadequada  como substitutivo  de  recurso
especial e ou extraordinário.

 Acaso superada a preliminar, pede-se, após as informações da Autoridade
apontada  como Coatora,  seja  aberta  nova  vista  dos  autos  para  a  manifestação
definitiva sobre o mérito do pedido.

Brasília-DF, 5 de dezembro de 2018.

Brasilino Pereira dos Santos
Subprocurador-Geral da República0

     


