
Um dos maiores problemas do judiciário é a diculdade de dar 
efetividade às decisões judiciais. O Código de Processo Civil buscou em 
seu artigo 139, que trata dos poderes e deveres do juiz, mais precisamente 
em seu inciso IV, possibilitar que o magistrado adote, até mesmo de ofício, 
medidas atípicas de natureza indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-
rogatórias com o intuito de garantir efetividade à ordem judicial, inclusive 
quando o objeto da ação for prestação pecuniária.

A Justiça do Trabalho não é uma exceção a essa regra, o famoso ditado “ganhou, mas 
não levou” também impera neste ramo do direito.

O artigo 139, IV, do Código de Processo Civil permite ao juiz, dentro de sua 
discricionariedade, aplicando conforme o caso concreto, qual medida será mais ecaz para 
compelir o executado a cumprir as obrigações impostas no comando judicial. O referido 
dispositivo possibilita ao magistrado xar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais 
ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o el cumprimento de ordem judicial. Trata-se de 
uma inovação processual trazida pelo Código de Processo Civil, que abre ilimitadas possibilidades 
de imposição de restrições de direitos ao juiz, com o escopo de possibilitar o cumprimento das ordens 
judiciais. É, portanto, instrumento processual de coação estatal indireta, que tem, como já exposto, o 
objetivo de dar efetividade ao provimento jurisdicional, visando à adimplência da obrigação 
judicialmente atribuída ao executado.

Como é cediço, existe uma valoração hierárquica entre os bens jurídicos tutelados pelo ordenamento 
legal. Dentre eles, há o bem da vida e da dignidade da pessoa humana, sendo certo que tais bens se 
sobrepõem aos demais, pois são considerados os bens jurídicos maiores, sem os quais os demais 
direitos tornar-se-iam irrelevantes. A Constituição Federal prevê no caput do artigo 5º, como primeiro 
direito salvaguardado o direito à vida, não por acaso, já que é o mais importante direito fundamental, 
eis que sem tal direito é impossível exercer qualquer outro. O direito à vida tutelado pelo Estado 
abrange em sua concepção o direito de permanecer vivo e o de ter uma vida digna.

A verba de natureza alimentar, como é classicado o crédito trabalhista, tem como escopo maior 
garantir o pleno exercício do direito à vida, ou seja, destina-se à manutenção e ao sustento. Sendo 
assim, nada mais correto do que priorizar o pagamento das verbas alimentares, bem como adotar 
todas as medidas possíveis para conservar o referido bem. O diploma processual traz alguns exemplos, 
como o art. 528, §7º, do Código de Processo Civil, que autoriza a prisão civil do alimentante em caso de 
inadimplemento. Tal permissivo legal reforça a ideia da sobreposição do bem da vida sobre os demais. 
Neste caso, o direito à liberdade foi sobrepujado pelo direito à vida. A doutrina e jurisprudência pátria 
trazem diversos exemplos que demonstram a relevância do direito à vida e sua sobrepujança em 
relação aos demais direitos.

Ocorre que, o que se vê na jurisprudência trabalhista é a adoção de medidas atípicas que não trazem a 
devida efetividade ao provimento jurisdicional, tais como a suspensão da Carteira de Habilitação, 
apreensão de Passaporte e bloqueio de Cartão de Crédito. Em recente decisão, o Tribunal Pleno do TRT 
da 18ª Região se pronunciou, em sede de Mandado de Segurança, sobre o pedido de liberação da 
CNH de um devedor trabalhista que havia sido suspensa por decisão judicial. O caso em questão não 
apenas demonstra a ineciência da medida adotada, como também a violação de direitos 
fundamentais do devedor, tais como o direito de liberdade de locomoção, bem como o próprio 
direito a vida.

Isto porque, neste caso o devedor era mototaxista, logo, utilizava-se da CNH para o trabalho e, por 
corolário lógico, para o próprio sustento. A medida também foi inecaz na busca da satisfação do 
crédito do autor, pois justamente ceifou a possibilidade de o devedor ter receita capaz de pagar a 
dívida existente. E foi neste sentido o entendimento rmado na decisão proferida. Vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DA CNH DE DEVEDOR TRABALHISTA. USO DE 
VEÍCULO PARA TRABALHAR. ATO ABUSIVO. De acordo com o disposto no art. 139, IV, do CPC, 
consubstancia medida legal a suspensão da CNH de devedores trabalhistas inadimplentes, 
em razão da inobservância do dever de cooperação. Não obstante, necessário se faz a 
análise das peculiaridades do caso concreto, lançando mão de interpretação sistemática dos 
princípios processuais e constitucionais, de modo a se evitar que a medida coercitiva resulte 
em ordem desarrazoada e desproporcional. Nesse espeque, a determinação de suspensão 
da CNH de devedor que utiliza de veículo para trabalhar e, assim, auferir o seu sustento, 
revela-se abusiva, eis que inócua, ao inviabilizar a quitação do débito objeto da 
execução. (TRT 18ª R.; MSCiv 0011102-95.2020.5.18.0000; Tribunal Pleno; Rel. Des. 
Paulo Sérgio Pimenta; Julg. 04/03/2021; DJEGO 05/03/2021; Pág. 176)

Portanto, apesar de atípicas, as medidas devem ter efeito prático, devem buscar a 
satisfação do crédito, e não servirem de medida persecutória ao devedor. O 
procedimento deve ser aplicado em busca da efetividade jurisdicional, porém em 
nenhuma circunstância poderá se distanciar dos ditames constitucionais, apenas 
sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam 
direitos individuais de forma razoável. Assim sendo, a medidas atípicas devem ser 
adotas de forma subsidiária em relação às medidas típicas, já que notadamente 
menos gravosas ao executado, decorrendo de decisão fundamentada e sujeita ao 
contraditório, demonstrando-se a excepcionalidade da medida adotada em 
razão da inecácia dos meios executivos típicos.

Diante do exposto, para conservação dos direitos e garantias fundamentais do 
executado, o julgador deve, antes do deferimento da medida atípica, vericar 
aos seguintes requisitos: (i) esgotar os meios típicos executórios; (ii) conceder 
vista à parte contrária para se manifestar sobre o pedido de aplicação de 
medida atípica, sob pena de violar os artigos 9º e 10º, ambos do CPC; (iii) 
decidir de forma fundamentada, expondo as razões que levaram a 
aplicação da medida atípica e fundamentando sua efetividade, nos moldes 
do artigo 489 do CPC.
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