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Excelentíssimo Senhor Doutor MINISTRO LUIZ FUX, Presidente do Supremo 

Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 

 

EMENTA. SÍNTESE. DECISÃO MONOCRÁTICA DA 

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA MINISTRA 

PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

(TST) E DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO 

TRABALHO (CSJT), PELA INEXECUÇÃO PLENA DO 

ORÇAMENTO DA JUSTIÇA DO TRABALHO NO 

EXERCÍCIO DE 2020, DEIXANDO DE DETERMINAR A 

PERFEITA APURAÇÃO E PAGAMENTO DE PASSIVOS JÁ 

CONSOLIDADOS E NÃO MAIS DISCUTIDOS, INCLUSIVE 

DECORRENTES DE RECENTES DECISÕES DO 

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ILEGÍTIMA 

OPÇÃO POLÍTICA PELA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO 

TESOURO NACIONAL, SEM QUITAÇÃO DE DÉBITOS 

INERENTES À ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA DO 

TRABALHO, PARA A QUAL OS RECURSOS 

ORÇAMENTÁRIOS ESTÃO EMPENHADOS. 

1. O ato da Presidência do CSJT, aqui impugnado, ao optar, 

discricionariamente, por não executar plenamente o orçamento 

da Justiça do Trabalho no exercício de 2020, ofende o 

Princípio da Eficiência da Administração Pública e o da 

Moralidade. Ainda: pode implicar, em tese, futura 

responsabilização pessoal dos gestores nacionais máximos da 

Justiça do Trabalho porque não lhes cabe abdicar de recursos 

próprios, destinados à consecução de suas finalidades e ao 

pagamento de seu pessoal, para, supostamente, privilegiar 

políticas alheias ao seu raio específico de atuação.  

2. O juízo de conveniência e oportunidade, inerente a parte dos 

atos praticados pela Administração, está limitado pela 

vinculação do gestor público à sua função e à obrigação de 

dar cumprimento a decisões definitivas, inclusive de órgãos 
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do Poder Judiciário que lhe são superiores (como o CNJ), em 

momento no qual foi constatada a existência de sobra 

orçamentária capaz de fazer frente, ao menos em parte, a tais 

despesas. 

3. Não cabe à Presidência do TST e do CSJT, às custas do 

inadimplemento de verbas devidas aos Juízes, “realizar 

esforço no sentido de buscar a devolução aos cofres da União, 

considerando a grave situação orçamentária pela qual passa o 

País” (expressão utilizada pela Sra. Ministra em decisão no 

Processo Administrativo n. 501.835/2020-5, em anexo).  

4. Pela concessão de liminar “inaudita altera parte”, diante da 

plausibilidade jurídica do pedido e da situação de dano iminente 

experimentada pelos Magistrados da Justiça do Trabalho, caso 

seja de fato praticado o ato, que tem eficácia de renúncia a 

recursos orçamentários do exercício de 2020, a fim de 

suspender a devolução de valores do orçamento de 2020 da 

Justiça do Trabalho ao Tesouro Nacional.  

 

 

A AMATRA XV – Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 

15ª Região, CNPJ: 57.519.373/0001-90, sediada à Rua Riachuelo, 473 salas 21 e 22, Bosque, 

Campinas, SP, CEP 13015-320, pelo seu Vice-Presidente, no exercício da Presidência, vem, 

com muito respeito, e com fundamento no Regimento Interno do CNJ apresentar  

 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS (PP)/PROCEDIMENTO DE CONTROLE 

ADMINISTRATIVO com pleito cautelar (liminar) 

 

distribuição urgente: inexecução orçamentária da Justiça do Trabalho em 2020, por 

decisão monocrática da Presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, para o 

que expõe e, ao final, requer o que segue. 

 

 

http://www.gregoricapano.com.br/


 

Alameda Campinas, 433 – 10º Andar – Jardim Paulista – CEP 01404-901 – São Paulo – SP 
Telefone: (11) 3799-5050 (11) 3333-2326 Fax: (11) 3262-1730 – www.capano.adv.br  

 

1 LEGITIMIDADE ATIVA. 

 

À AMATRA XV, conforme dispõe o seu Estatuto, compete a defesa dos direitos e 

prerrogativas de seus associados, atualmente, cerca de 450 Juízes do Trabalho, grande parte 

deles credores da União. Consequentemente, é parte legítima para figura no polo ativo deste 

PP, considerando a exposição da matéria de fundo que se seguirá. 

 

A requerente é entidade representativa dos Magistrados do Trabalho da 15ª 

Região – desembargadores, juízes titulares e juízes substitutos, ativos e aposentados, que 

atuam no Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT 15), em primeira e 

segunda instâncias, com jurisdição sobre 599 Municípios do Estado de São Paulo (95% do 

território estadual). 

 

Fundada em 08.11.1986, tem como principal finalidade a representação de seus 

associados na defesa das prerrogativas, direitos e interesses perante as autoridades 

constituídas e órgãos da Administração Pública, bem como na busca de uma maior 

aproximação, interação e cooperação entre seus associados. 

 

 A legitimidade da AMATRA XV para atuação em procedimentos coletivos em 

favor dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 15ª Região é reconhecida de modo firme por 

este Conselho, aqui tramitando outros procedimentos que envolvem o Órgão ao qual estão 

vinculados os associados da Requerente. 
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2 COMPETÊNCIA DO CNJ E INEXISTÊNCIA DE OUTRA VIA 

ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS NO CSJT NO 

PERÍODO DE RECESSO FORENSE. IMPEDIMENTO DA EXMA. PRESIDENTE, A 

QUEM COMPETE A APRECIAÇÃO DE MEDIDAS URGENTES. 

 

Como exposto brevemente no título deste capítulo, o presente PP/PCA ataca ato 

da Douta Presidência do CSJT. 

 

Foi ele praticado no período de recesso forense iniciado em 20.12.2020. A decisão 

impugnada é de 28.12.2020 e foi proferida após pedido de reconsideração apresentado por 

outra entidade associativa, da qual a Requerente é membro institucional, qual seja, a 

Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (ANAMATRA). 

 

O Regimento interno do CSJT estabelece que não há distribuição de feitos 

durante todo o período de recesso forense e durante as férias coletivas dos Ministros do 

TST (art. 22, parágrafo único). O ato que a Requerente pretende ver praticado por V. Exa. é 

urgente porque envolve o impedimento da renúncia a recursos orçamentários do exercício de 

2020, que se findará amanhã. 

 

Não há como a Requerente se valer de previsões normativas que assegurem, 

internamente no próprio CSJT, a apreciação de feitos durante o recesso. Esta competência é 

da própria Presidência (art. 9º, XX, do RICSJT), que está naturalmente impedida de apreciar 

medida contra ato por ela praticado.  

 

O art. 27 do Regimento Interno (RI) do CSJT, que assegura distribuição 

extraordinária ao Relator em caso de urgência, não se refere expressamente ao recesso e nem 

está veiculado em locus normativo que permita extrair tal conclusão. Além disso, é certo que 
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há norma especial estatuindo a competência da Presidência em tal período do ano (art. 9º, XX, 

já citado). De resto, não é viável interpretar o art. 27 do RI/CSJT de modo a concluir que 

todos os Conselheiros daquele órgão (todos eles Desembargadores de TRT ou Ministros do 

TST) se encontrem em plantão permanente para receber distribuição extraordinária aleatória 

livremente, quando na verdade estão no gozo de férias coletivas ou de feriado legal 

(recesso, Lei 5010/1966, art. 62, I). 

 

A situação, portanto, atrai a necessidade de atuação do CNJ, a quem compete o 

controle das matérias administrativas e orçamentárias de todo o Poder Judiciário, além do zelo 

pela eficiência do sistema de justiça (Constituição da República, art. 103-B, §4º). Em síntese, 

já estão esgotadas as vias administrativas na Justiça do Trabalho no que concerne à atuação 

monocrática, em matérias urgentes que sejam da competência do CSJT.  

 

Em razão do período mencionado na Lei 5010/1966, art. 62, I, e da urgência já 

exposta, cabe ao Ministro Presidente do CNJ a apreciação da providência cautelar que será 

requerida, na medida em que Vossa Excelência se encontra em plena atuação, por força do 

disposto no art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e art. 6º, 

XXVI, do Regimento Interno (RI) do CNJ.   

 

3 MÉRITO 

 

A Excelentíssima Ministra Presidente do CSJT, em decisão de 28.12.2020, 

Processo Administrativo 501.835/2020.5, promovido pela Associação Nacional dos 

Magistrados da Justiça do Trabalho (ANAMATRA) indeferiu o pedido de autorização de 

pagamento de passivos a seus associados (entre eles, a maioria dos associados da 

requerente) a partir de sobras orçamentárias do Orçamento da Justiça do Trabalho, com 

remissão à necessidade de devolução de recursos à União, sob algumas razões de decidir 

que, ao ver desta entidade, afrontam os Princípios da Eficiência, da Legalidade e da 
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Moralidade Pública, sem falar no Princípio da Razoabilidade. Instrui este requerimento o 

pedido de reconsideração que rendeu ensejo à referida decisão, não sendo necessário, diante 

da objetividade e necessária concisão desta peça, a transcrição literal. 

  

Entre os principais pontos que fundamentaram a decisão aqui questionada, 

destacaram-se três:  

 

a) remissões a reflexões sobre a política governamental denominada “Auxílio 

Emergencial”, com comparações entre a situação de vida e funcional dos magistrados do 

trabalho e a população socialmente mais vulnerável no país;  

 

b) referência a dúvidas quanto a valores e juridicidade das teses defendidas pela 

entidade nacional;  

 

c) natureza jurídica das rubricas à disposição do CSJT para repasse aos 

Tribunais Regionais do Trabalho. 

 

 

Ponto (a) 

A Justiça do Trabalho é, de há muito, o ramo do Poder Judiciário que 

diuturnamente exerce jurisdição no seio da relação entre capital e trabalho, de sorte que, há 

um só tempo, promove, concretamente, a tutela da parcela mais vulnerável da população 

(trabalhadores formais e informais) promove a justiça econômica e concorrencial entre bons e 

maus tomadores de serviços e, ainda, incrementa a arrecadação de tributos sobre as parcelas 

oriundas de suas condenações e acordos. A isso se chama, em resumo, Justiça Social. Para 

tanto, carece de recursos públicos para o desenvolvimento de suas atividades e de uma 

execução orçamentária, dentro das limitações de seu orçamento, competente. Bem por isso 
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não faz qualquer sentido, no ambiente de uma decisão administrativa da lavra do Órgão 

Administrativo maior da Justiça do Trabalho, e que bem sabe sobre o que é, de fato, 

Justiça Social, cogitar de devolução de recursos à União ao final deste 2020, com base em 

ponderações sobre a situação especial, funcional, pessoal e patrimonial inclusive, da 

magistratura do trabalho e de seus servidores, e apontando para razões atreladas ao 

famigerado “Auxílio Emergencial” instituído neste ano de crise sanitária pelo Poder 

Executivo e inclusive já extinto neste mês, segundo notícias densamente veiculadas na 

imprensa nacional. A Justiça do Trabalho já dá, com seus serviços, contribuição importante à 

sociedade, inclusive para a parcela mais vulnerável. Não cabe aos gestores da Justiça do 

Trabalho abdicar de recursos próprios, destinados à consecução de suas finalidades e ao 

pagamento de seu pessoal, para privilegiar políticas alheias ao seu raio específico de atuação. 

 

A decisão da Exma. Presidente do CSJT, nada obstante buscasse fundamento em 

princípios constitucionais (Princípio da Moralidade, por exemplo) na verdade, veio DE 

ENCONTRO às ideias encerradas nesses mesmos princípios, no Princípio da Legalidade e 

no Princípio da Eficiência, na medida em que, em uma só decisão, deixou de autorizar 

repasses financeiros que serviriam para quitar dívidas sabidamente existentes (passivos de 

magistrados associados à requerente), de forma escorreita e legítima (a partir de recursos 

especificamente destinados ao Judiciário Trabalhista) e com atenção à INTEGRAL execução 

orçamentária. Não houvesse passivos, aí sim poder-se-ia cogitar de outros vieses do Princípio 

da Eficiência, o famigerado “fazer mais com menos”. 

 

Historicamente, em especial nos últimos dez anos, a Justiça do Trabalho vem 

suportando importantes contingenciamentos orçamentários, no elevado percentual de 

30%, com os reflexos diretos em sua estrutura. O contingenciamento tem sido de 

tamanha envergadura que em janeiro de 2020, antes da crise sanitária e da suspensão 

das atividades presenciais, estimava-se que os recursos destinados à Justiça do Trabalho 

dificilmente seriam suficientes para honrar as folhas de pagamento do exercício, 

especialmente os 13º salários. No Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, ademais, há 

deficit acumulado de aproximadamente 20 magistrados e de quase 1000 servidores. Nesta 
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Região, em proporção, e considerado o quantitativo de processos distribuídos no Estado da 

Federação de maior pujança econômica (São Paulo), magistrados e servidores trabalham 

exponencialmente mais, seja pelo deficit apontado, seja porque, comparativamente, o padrão 

de seus vencimentos e subsídios é fixado de forma isonômica às demais Regiões do país, ou 

seja, valores nominais idênticos. Nesse contexto, executar 100% do orçamento da Justiça do 

Trabalho no exercício a que se refere, inclusive repassando à 15ª Região e, depois, aos 

associados da requerente, os créditos a que têm direito, e acumulados há anos e décadas, e a 

partir de economias do próprio orçamento da Justiça do Trabalho, seriam o ato 

administrativo mais acertado, de reconhecimento, até, do esforço diuturnamente empregado 

na realização da jurisdição social. 

  

Além do descumprimento do Princípio da Eficiência, e a considerar o contexto de 

escassez de recursos públicos, histórica na Justiça do Trabalho, vale enfatizar, não se 

coaduna com os Princípios da Moralidade e da Razoabilidade deixar de pagar dívidas 

incontroversas e reconhecidas de há muito, a partir de orçamento próprio, com a 

consequente devolução de recursos à União. 

 

Assim, não há falar em discricionariedade ou autonomia do Gestor 

porquanto reduzir despesas, contingenciar gastos, otimizar os recursos e buscar maior 

eficiência orçamentária nem de longe se confundem com a recusa em quitar verbas 

salariais incontroversas e legitimamente reconhecidas, mormente quando há plena 

disponibilidade orçamentária. Se assim o fosse, o pagamento de passivos sempre ficaria à 

mercê da arbitrariedade ou vontade pessoal do Administrador, não obstante a existência de 

despesa devidamente reconhecida e empenhada em orçamento, sem falar que alguns credores 

poderiam ser escolhidos para receber seus créditos naquele exercício financeiro e, outros, não, 

tudo de acordo com a liberalidade do Gestor Público, o que não se pode admitir.  
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Ponto (b) 

Ao contrário do que a Presidente do CSJT declarou, NÃO há dúvidas quanto ao 

passivo, seja o relativo à Gratificação Especial por Acúmulo de Jurisdição - GECJ 

(decorrentes de erronias de pagamento ou de decisão do Conselho Nacional de Justiça) seja 

o derivado das diferenças de Unidade Real de Valor (URV) ou Vantagem Pessoal 

Nominalmente Identificada (VPNI), seja, por fim, os resultantes da correção da Parcela 

Autônoma de Equivalência (PAE) a seus reais valores monetários. Ofício da lavra da 

Excelentíssima Presidente do CSJT (Ofício Circular CSJT.GP.SG. SEOFI nº 66/2020, de 

23.12.2020), que instrui este PP, também deixa clara a ciência quanto ao passivo, 

sobretudo quando refere, de maneira expressa, à proibição de fazer pagamentos das 

parcelas acima referidas. Se assim o é, ou seja, se há débitos a pagar, não há motivos para 

devolver numerários à União. Segundo informações que chegaram à requerente, e mesmo 

em razão de informações declaradas pela ANAMATRA em sua petição, os recursos 

existentes, e que se pretende devolver, ultrapassam R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões 

de reais) importância que supera em 70.000.000,00 (setenta milhões de reais) o 

suplemento já destinado às Regiões da Justiça do Trabalho neste dezembro, em torno de 

R$ 130.000.000,00 (cento e trinta milhões de reais) tudo conforme Ofício referido nesta 

petição. De mais a mais, e somente para citar o exemplo da PAE, os valores pagos o foram 

com base na TR, índice de correção que foi declarado inconstitucional recentemente pelo 

Supremo Tribunal Federal (STF) com modulação e tudo o mais, a repercutir no direito 

inequívoco a diferenças de valores, se corrigidos com os índices previstos na modulação 

referida. 

 

Note-se também que o CNJ reconheceu ilegalidades na regulamentação da Lei 

13.095/2015 (que instituiu a Gratificação por Exercício Cumulativo de Jurisdição – 

GECJ), como é de conhecimento de Vossa Excelência. O feito no CNJ é o PCA n. 

0006398-94.2017.2.00.0000. Pois bem: um Ofício anterior, da mesma Presidência do CSJT, 

de 07.12.2020 (em anexo), revela resistência em respeitar os efeitos naturais da decisão 

do CNJ, pois ela é definitiva e proclamou a ilegalidade de diversos pontos da Resolução 
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155 do CSJT, impugnados que foram desde a sua vigência, sem qualquer fixação de 

eficácia limitada anômala (ex nunc) pelo CNJ. No entanto, no Ofício Circular 

CSJT.GP.SEOFI no 57/2020, acima referido, endereçado aos Tribunais Regionais, o CSJT 

estabeleceu que as Cortes deveriam apurar pendências apenas do ano corrente de 2020, 

invocando um suposto “limite temporal de retroatividade” que não existe no Acórdão e, 

assim, limitando, indevidamente, na visão da Requerente, a apuração de passivos. De 

qualquer modo, a questão não é objeto específico do presente procedimento (e ainda deve ser 

discutida administrativamente, na Justiça do Trabalho ou perante este Conselho), mas 

demonstra que a suposta sobra orçamentária que a Presidente do CSJT insiste em 

devolver ao Tesouro Nacional só existe em razão de sua convicção de que pode e deve 

INADIMPLIR diferenças remuneratórias já reconhecidas em prol dos Magistrados, 

inclusive pelo Conselho Nacional de Justiça. 

 

Considerando os termos da decisão combatida, vale ressaltar que se dúvida 

razoável houvesse, ela se resumiria exclusivamente à quantificação de valores, cálculos 

matemáticos, portanto, algo fácil de administrar e que ao menos estaria a justificar, em 

decisão de natureza CAUTELAR, o bloqueio de qualquer sorte de devolução ao Tesouro 

Nacional (à União) de recursos ao final do exercício, pelo menos até a ultimação das 

contas e/ou até a primeira oportunidade para que o Conselho Superior da Justiça do 

Trabalho, em sua composição Plenária, possa se reunir e dizer definitivamente sobre a 

questão dos números e sobre a eficácia da citada decisão do CNJ no que concerne à 

Gratificação por Exercício Cumulativo de Jurisdição, evitando-se que o ato 

monocrático, praticado durante o recesso, às vésperas do término do exercício 

financeiro, ponha fim à disponibilidade de recursos para o pagamento dos débitos. É o 

CSJT, portanto, quem deveria deliberar soberanamente sobre a questão, não podendo a 

temerária devolução ao Tesouro de recursos orçamentários empenhados ao Judiciário 

ser praticada por força de ato monocrático que padece de vícios. 
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Ponto (c) 

Quanto à natureza jurídica das sobras orçamentárias, e a par dos judiciosos 

argumentos sustentados pela ANAMATRA (os passivos, todos eles, decorrem de acerto de 

folhas de pagamentos), aos quais, nas minúcias, a requerente se reporta (a petição citada 

instrui a presente peça, vale reiterar) a questão, na existência de alguma dúvida, se 

equivaleria, no plano da cautela, às situações matemáticas acima aventadas, a justificar, pelo 

menos, o bloqueio liminar da devolução até que o Conselho Superior da Justiça do 

Trabalho decida soberanamente sobre a situação. Uma decisão monocrática não pode ditar 

os rumos sobre questões tão relevantes. 

 

4 MATÉRIAS FINAIS. NECESSIDADE DE TUTELA CAUTELAR E APELO À 

SENSIBILIDADE DO CNJ (MAIOR PARTE DOS CREDORES MORREU OU 

MORRERÁ SEM O RECEBIMENTO DE SEUS CRÉDITOS). OPORTUNIDADE 

ÚNICA DE RECEBIMENTO DE PARTE DOS PASSIVOS. CONTEXTO 

ECONÔMICO DO PAÍS. DANOS POTENCIAIS AOS CREDORES E 

RESPONSABILIDADE DO GESTOR PÚBLICO. 

 

É importante ressaltar que inúmeros associados da requerente, considerada a 

antiguidade de três das matérias que deram origem aos créditos (diferenças de VPNI, PAE e 

URV) já faleceram e muitos correm o risco de morrer sem o recebimento de seus créditos, o 

que, por si está a demonstrar a importância desta questão e, portanto, a necessidade de uma 

decisão liminar, de natureza cautelar. Se este fato for somado ao final deste exercício de 

2020, com a obrigação legal de devolução de valores até amanhã, 31.12.2020, a 

necessidade de uma decisão cautelar, e liminar, se mostra ainda maior. 

 

Por fim, como bem sabe V. Exa., o país atravessa, há anos, dificuldades 

orçamentárias, de sorte que é certo que dificilmente haverá sobras orçamentárias nos 

próximos exercícios. A devolução de numerário economizado neste exercício (uma grande 
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parte em razão da crise sanitária, suspensão das atividades presenciais e, outra parte 

importante, às custas de recursos próprios de magistrados associados, que se valeram, 

por exemplo, de energia elétrica e equipamentos pessoais, no chamado trabalho “home 

office”) poderá gerar responsabilidade administrativa aos gestores máximos da Justiça do 

Trabalho, na medida em que:  

 

a) estão cientes dos passivos e, dispondo de numerários próprios e 

legitimamente destinados ao Poder Judiciário Trabalhista, optaram por não fazer o 

pagamento, com danos potenciais derivados a cada associado individualmente 

considerado, MUITOS DELES, INFELIZMENTE, ENDIVIDADOS;  

 

b) politicamente, sabe-se que a devolução de qualquer sorte de valor impacta, 

negativamente, a manutenção do orçamento dos anos vindouros, sob os mesmos 

patamares do anterior (e o orçamento deste 2020, já reduzido e ameaçado pela 

inexistência de suplementação, só foi suficiente por conta da paralisação dos serviços 

presenciais – de modo que há concreto risco, com a devolução, de a Justiça do Trabalho 

ser obrigada a diminuir de tamanho e ter orçamento ainda menor em 2021, sepultando 

de vez qualquer possibilidade de a União saldar o indigitado passivo). 

 

Diante do alegado, a AMATRA XV, respeitosamente, requer: 

 

A) o recebimento deste PP/PCA e, diante do pedido liminar e necessidade de 

apreciação ainda neste exercício de 2020, sua imediata e urgente distribuição ao Exmo. 

Ministro Presidente do CNJ e do STF para que, de forma cautelar (liminar) sem a 

necessidade de prévia prestação de informações ou defesa do ato impugnado, determine o 

bloqueio da devolução de valores remanescentes do orçamento da Justiça do Trabalho 

(ano de 2020) à União (Tesouro Nacional); 
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B) ao final, seja determinado ao CSJT que destine os valores citados ao Tribunal 

Regional da 15ª Região - ao qual estão vinculados os associados da requerente credores das 

diferentes verbas remuneratórias citadas nesta petição -, a partir das sobras orçamentárias 

informadas (proporcionalmente aos débitos de seus associados no cenário nacional e aos 

recursos disponíveis), para pagamento dos passivos induvidosamente reconhecidos, 

distribuindo-se os recursos de forma impessoal e objetiva. 

 

Nestes termos, pede deferimento. 

 

Campinas, 30 de dezembro de 2020. 

 

 

 

EVANDRO FABIANI CAPANO  

OAB/SP 130714 
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