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RESUMO  

 

 

Esta dissertação investiga a carta precatória executória e elabora parâmetros de 
aferição utilizando-se dos princípios da Eficiência e da Economia Processual para o 
controle de atos administrativos. Tendo por objetivo propor alternativas para sua 
aplicação, sobretudo, no Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região e, 
especialmente, pelos gestores públicos das secretarias das Varas do Trabalho e 
pela Corregedoria do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho. O Estudo identifica as 
despesas com a expedição e recebimento das cartas precatórias executórias e seus 
respectivos valores, na cobrança do INSS e Custas Processuais, utilizando-se 
principalmente de doutrina jurídica pesquisada em Alexandre de Moraes, José 
Cretella Junior, Tércio Ferraz Sampaio; no aspecto administrativo, por Celso Antonio 
Bandeira de Melo; e no âmbito da gestão pública, por José Matias-Pereira, Maria 
Sylvia Zanella Di Pietro, Carlos Henrique Fêu. A eficiência constitui dever do 
administrador público de pautar sua atividade na produção do resultado almejado 
pela sociedade com menor custo ou desgaste social. A correta utilização dos 
recursos disponíveis apresenta-se como determinante para que a administração 
alcance resultados eficientes. O Estudo sugere uma transformação na gestão do 
Tribunal Regional do Trabalho Sexta Região, voltado para possibilitar maior 
agilidade, eficiência e efetividade das Varas do Trabalho, tornando-as mais ágeis na 
prestação de serviços públicos e mais rápidas na cobrança dos créditos fiscais. A 
pesquisa é de natureza qualitativa, exploratória, documental, bibliográfica e de 
pesquisa de campo, com estudos da legislação e do Provimento do Tribunal 
Regional do Trabalho Sexta Região. Por fim, o resultado do estudo revela que os 
custos de emissão e recebimento das cartas precatórias são altos, e baseado neste 
levantamento, objetivará a criação de um valor mínimo para a expedição e 
recebimento de carta precatória executória no Tribunal Regional da Sexta Região. 
 
PALAVRAS-CHAVES: Carta Precatória Executória. Custas Processuais. 
Recolhimentos do INSS. Principio da eficiência. Eficácia e Gestão Pública. 
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ABSTRACT 

 

 

This dissertation explores the rogatory letter and prepares parameters measurement 
using the principles of efficiency and judicial economy to control administrative acts. 
We aim to propose alternatives for its implementation especially in Regional Labor 
Court of Sixth Region, overcoat by public managers of the secretaries of the Labor 
Courts and the Magistrate's Distinguished Regional Labor Court. The study identifies 
spending on the dispatch and receipt of rogatory letters performers and its respective 
values in the collection of Social Security and court costs using the legal doctrine by 
Alexandre de Moraes, José Cretella Junior, Tércio Ferraz Sampaio, on administrative 
aspect of Antonio Celso Bandeira Melo and the managing public by José Matias-
Pereira, Maria Sylvia Zanella Di Pietro, Carlos Henrique Fêu. The efficiency is the 
duty of the public administrator to guide their activity through producing of the desired 
result at a lower cost for society or social wearing. The correct use of available 
resources is presented as crucial for management to administration achieves efficient 
outcomes. Study suggests a transformation in the management of the Regional 
Labor Court of the Sixth Region, making them more responsive for the public service 
delivery and faster at the recovery of the tax credits. The research is qualitative, 
exploratory, documentary, bibliographic and a field research, associated with studies 
of legislation and the Provision of Regional Labor Court of the Sixth Region. Finally, 
the study result shows that the costs of issuance and receipt of the rogatory letters 
are high, and based on this survey will aim to establish a minimum value for the 
dispatch and receipt of rogatory letters enforceable in the District Court of the Sixth 
Region. 
 
KEYWORDS: Letters rogatory enforceable. legal costs; Gatherings of INSS. 
Principle of efficiency. Effectiveness and Public Administration. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

O Estado como uma sociedade politicamente organizada tem por finalidade, 

em breve síntese, a consecução do bem comum – fim máximo, minudenciado no 

Artigo 3° da Lei Fundamental. Para atingir tal intento, a ordem jurídica confere-lhe 

poderes instrumentais, de modo a possibilitar-lhe alcançar os interesses públicos. 

Consoante já se consolidou nas diversas constituições mundo afora, o Estado 

desempenha seus encargos através de três funções: a legislativa, a administrativa 

(executiva) e a jurisdicional. Legislar seria editar os comandos normativos, 

administrar seria aplicar a lei oficiosamente e, por último, julgar seria aplicar a lei 

contenciosamente (NERY e NERY, 2006, p. 236). Assim, essas funções são 

desmembradas entre três órgãos – legislativo, executivo e judiciário – cada qual 

responsável pelas atribuições que lhes indicam os respectivos nomes.   

Em que pese à divisão de tarefas, sua distribuição não se destina a reservar 

exclusividade de designo para cada um desses “poderes”, na medida em que há um 

sistema de freios e contrapesos que permitem que outro órgão exerça funções que 

não lhe são típicas. Logo, poderá o judiciário, nas hipóteses constitucionalmente 

previstas, editar resoluções normativas e administrar seus serviços administrativos, 

ou seja, atribuições estranhas a seus deveres iniciais. 

Nessa última digressão reside este trabalho, na medida em que será tratada a 

gestão da carta precatória fiscal no ambiente da Justiça do Trabalho, configurando-

se serviço público-administrativo no âmbito judicial. Com efeito, a gestão da carta 

deve se submeter aos princípios legais e econômicos que regem os serviços 

públicos.  

Em seu Capítulo Primeiro, o trabalho trata da carta precatória e suas 

origens, definindo-a e conceituando-a; o Capítulo Segundo trata da prestação 

jurisdicional como serviço público e suas consequências no gerenciamento da carta 

precatória, sua posição dentro do Estado e o sistema de despesas processuais; já 

no Capítulo Terceiro, será esclarecida a atribuição Fiscal da Justiça do Trabalho, 

bem como as consequências no sistema de despesa processual e seu 

gerenciamento, execução, contribuições previdenciárias, seus aspectos tributários e 

processuais. Por fim, o Capítulo Quarto trata da Gestão da Carta Precatória na 

Justiça do Trabalho, desvendando seus custos, a relação de custo-benefício que 
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autoriza a utilização da maquina estatal e os princípios pertinentes ao serviço 

público nos procedimentos de cumprimento de uma carta precatória executória.  

Mas, o que seria carta precatória? A carta precatória se caracteriza por ser 

documento que se destina a viabilizar a prática de atos processuais fora da 

circunscrição territorial do juiz que a expediu. Uma vez que a organização judiciária 

nacional delimita a extensão geográfica da competência dos juízes, de tal maneira 

que, para serem cumpridas as requisições fora do âmbito de competência deles, é 

necessária a expedição do documento. Trata-se de instituto que denota o dever de 

cooperação entre os juízes.      

Vale aqui, neste intróito, frisar que a carta precatória segue um rito formal, 

demandando uma série de requisitos solenes, resultando em um procedimento de 

custo elevado.  

Nessa esteira, não é moralmente legítimo, nem tampouco economicamente 

desejável que os serviços públicos se sujeitem a prejuízos despidos de 

circunstâncias racionalmente aceitáveis, isso porque eles, por regra, são custeados 

pela sociedade através dos tributos, demandando o devido zelo e a necessária 

transparência (accountability) na sua gestão. 

O processo judicial trabalhista, por regra, dá origem a uma relação trilateral, 

em que um sujeito denominado reclamante promove uma reclamação ao estado-juiz 

(União) em face de um reclamado, de modo a provocar o exercício da jurisdição, 

resultando em uma decisão que substituirá as vontades das partes. Deste 

procedimento tende a desaguar uma expedição de um título (sentença) que servirá 

para viabilizar a execução do julgado, traduzindo-se no cumprimento forçado do 

quanto decidido.  

Na sentença, além de constar as verbas deferidas ao reclamante, deverão 

constar os valores que serão devidos ao Instituto Nacional de Seguridade Social 

(INSS) decorrentes das contribuições sociais que deveriam ter sido pagas a tempo e 

modo e não o foram, como também as custas processuais. Estando o patrimônio do 

reclamado em território diverso do alcance jurisdicional do juiz prolator da decisão, 

será necessária a emissão de uma carta precatória dirigida ao juízo geograficamente 

legitimado, para que este viabilize o seguimento da execução.  

Em que pesem tais considerações, quando se trata do cumprimento da carta 

precatória expedida para executar os créditos fiscais, com valores reduzidos, 
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decorrentes das decisões proferidas pelos juízes do trabalho, os prejuízos são 

patentes. 

Desta feita, o estudo em tela pretende elaborar uma reflexão teórica sobre o 

cumprimento da Carta Precatória Executória e suas necessidades no Egrégio 

Tribunal Regional do Trabalho Sexta Região. 

Diagnosticando os valores efetivamente gastos com a emissão e recebimento 

das cartas precatórias emitidas e recebidas pelas varas do trabalho, apresentando 

uma variável dos custos do Estado na emissão e recebimento das mesmas, 

analisando ainda os fatores que contribuem para o alto índice de execução de 

valores abaixo do determinado pelo provimento do Tribunal Regional do Trabalho 

(TRT) da Sexta Região e mesmo os valores determinados pelo INSS, propondo aí 

as modificações que se fizerem necessárias a expedição e recebimento das cartas 

precatórias executórias.  

O eixo teórico desta pesquisa faz confluir autores advindos da área jurídica 

como também da gestão pública, uma vez que traz argumentos de várias vertentes 

desta produção de conhecimento cientifico.  

A partir da justificativa, dos dilemas e das contradições encontradas na práxis 

da execução fiscal por Carta Precatória e decorrente de condenações de pequenas 

quantias, a pesquisa em tela pretende apresentar uma alternativa processual, a 

partir dos princípios da eficiência, eficácia e efetividade inseridos no texto 

constitucional, através da Emenda Constitucional nº. 19/98. 

Trata-se de um estudo voltado para a compreensão e elaboração de 

parâmetros de aferição de satisfação do aludidos princípios. Objetiva construir 

alternativas para sua aplicação no Tribunal Regional do Trabalho Sexta Região.   
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CAPÍTULO 1: DA CARTA PRECATÓRIA E SUAS ORIGENS 

 

 

O aparelho jurisdicional brasileiro, que se encontra genericamente traçado no 

bojo da Carta Maior, tem por incumbência prestar a atividade judicante com a 

finalidade de apaziguar os conflitos sociais que lhes são postos à apreciação. Para 

atingir esse fim, a Constituição fixa os contornos iniciais da jurisdição nacional, 

prevendo a implantação de órgãos jurisdicionais especializados, como a justiça do 

trabalho, a eleitoral e a militar, a fim de propiciar uma adequada especialização, de 

modo a possibilitar uma otimização da atividade prestada. 

Para buscar o fim desejado, a racionalidade administrativa apregoa que deve 

haver uma desconcentração, ou seja, uma distribuição de responsabilidades entre 

diversos órgãos situados igualmente em diversos lugares, de modo a permitir o 

acesso à jurisdição aos quantos dela necessitem. Isso porque seria humanamente 

impossível, e funcionalmente desaconselhável, se todos os juízes ao mesmo tempo 

exercessem a jurisdição sobre todos os casos ao mesmo tempo. Por isso a 

Constituição Federal (CF) cria um sistema constitucional de competência. Assim, 

dentro do “poder judiciário” existem vários órgãos, que por sua vez detêm feixes de 

competências, que têm por protagonistas principais os juízes, aos quais se atribuem 

o dever-poder de sentenciar as lides trazidas pelos jurisdicionados.  

Esses juízes exercem seus encargos nos limites geográficos que lhe fixam as 

leis. Na justiça do trabalho, por exemplo, há uma divisão em seções judiciárias e 

regiões. Disso resulta que para não haver invasão de competências de um 

magistrado sobre a de outro, a lei cria formas de comunicação entre eles com o fim 

de possibilitar o cumprimento de determinações entre juízes de idêntica hierarquia. 

O instrumento dessa comunicação recebe o nome de carta precatória.  

 

 

1.1 Definição, Categorização Jurídica e Conceito 

 

 

Segundo Godinho Delgado (2005, p. 49), definir um fenômeno consiste na 

atividade intelectual de apreender e desvelar seus elementos componentes e o nexo 
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lógico que os mantém integrados. Definição é, pois, a declaração da estrutura 

essencial de determinado fenômeno, com seus integrantes e o vínculo que os 

preserva unidos. 

Destarte, para definir a carta precatória é necessário descobrir sua essência, 

ou seja, sua natureza jurídica.  

A carta precatória tem natureza jurídica de um ofício, porquanto, trata-se de 

um meio formal de comunicação entre juízes de idêntica hierarquia, repousando 

como um instrumento de comunicações de atos processuais. Não por acaso está 

alocada topograficamente no Código de Processo Civil no Livro I, Título V, Capítulo 

IV, que trata das comunicações dos atos processuais. Em decorrência lógica, infere-

se que ela deve submeter-se ao regime jurídico dos correlatos preceitos normativos.   

O sistema de comunicação dos atos processuais tem por finalidade tornar 

cientes as partes envolvidas no processo, de modo a tornar conhecíveis os atos 

oficiosos praticados pelo magistrado ou para oportunizar às partes a opção de se 

manifestar sobre algum interesse que lhes compete, sob pena, em regra, de 

preclusão – instituto que reflete a perda de uma faculdade processual. Machado 

(2006, p. 506) com a maestria que lhe é peculiar, sintetiza que:       

O tema sob comentário envolve dois aspectos fundamentais: a 
necessidade de cientificação às partes do ato processual praticado 
(anterior) e a necessidade de cientificação da determinação judicial 
do ato a ser praticado (posterior). É que o procedimento, como 
encadeamento lógico e cronológico de atos, exige para o seu 
desenrolar que o ato passado seja comunicado, de sorte a permitir 
que o subsequente, previsto pela lei, tenha lugar, levando o processo 
ao seu fim. 
 

As comunicações desses atos processuais se materializam através de vários 

instrumentos, tais como a publicação em diários oficiais, as intimações pessoais e 

por meio das cartas, que se qualificam como gênero do qual derivam três espécies, 

quais sejam a carta de ordem, a rogatória e a precatória. 

Através das cartas viabiliza-se a prática de atos processuais que deverão ser 

cumpridos em locais geográficos diversos do alcance jurisdicional do magistrado; 

elas poderão ter finalidades diversas, conforme salienta Machado (2006, p. 507-

508): “probatórios (oitiva de uma testemunha, depoimento pessoal da parte e a 

realização de perícia), de constrição (penhora, arresto, sequestro, busca e 

apreensão, v.g.), ou meramente de comunicação (intimações, citações, etc.)”. 
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A carta de ordem destina-se ao cumprimento de diligências requisitadas, aos 

juízes hierarquicamente subordinados pelo tribunal que os vinculam, de modo que 

esse órgão pode, por exemplo, determinar que o juiz dirija uma oitiva de 

determinada testemunha. Já a carta rogatória é enviada por uma autoridade judicial 

estrangeira, com a finalidade de executar seu julgado em outro Estado soberano, na 

medida em que o objeto que se pretende obter se encontra sob a tutela de Estado 

estrangeiro com soberania própria. Assim, o juízo prolator da decisão irá requerer o 

cumprimento de um mandamento que deve ser praticado no país do recebedor da 

carta, que terá a faculdade de cumprir ou não a solicitação, por força da soberania 

que detém. Por fim, a carta precatória tem caráter residual, sendo usada nos demais 

casos, ou seja, dentro do território nacional e por juízes do mesmo escalão.   

Assim, dispõe o Artigo 201 do Código de Processo Civil (CPC) que “expedir-

se-á carta de ordem se o juiz for subordinado ao tribunal do qual ela emanar; carta 

rogatória, quando dirigida à autoridade judiciária estrangeira; e carta precatória, nos 

demais casos”. 

Como dito alhures, a carta precatória tem natureza jurídica de um ofício, o 

que induz que o ato deve obedecer a certos requisitos para sua exatidão. Nada 

obstante, antes de trazê-los, cumpre-nos conceituá-la. 

[...] Mandado extraído em um juízo, requisitando ato que deva ser 
cumprido em juízo diferente daquele em que o ato vai servir, 
denominado de deprecado, em virtude de demanda ou execução 
processada perante o juízo deprecante. Dize-se simplesmente 
precatória (SILVA, 2005, p. 263, grifo nosso). 
 
  

Com efeito, para sua operatividade, percebe-se a presença de dois elementos 

básicos em seu conceito, quais sejam um elemento subjetivo e um elemento 

objetivo. No subjetivo, encontram-se os juízos, deprecante e deprecado, em que o 

primeiro seria o expedidor e o segundo a quem o mandado se dirige, ou seja, o 

receptor. O elemento objetivo é o que lhe caracteriza, já que é o próprio instrumento 

da comunicação, como precatória. O termo, “precatória” deriva do latim precari, que 

significa rogar, pedir, correspondendo juridicamente a uma solicitação entre os 

magistrados envolvidos. 
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1.2 Requisitos  

 

 

Da mesma forma que vários atos oficiosos fazem, a carta se submete a 

formalidades essenciais, cujo desiderato visa a assegurar a precisão de seu 

conteúdo, de modo a torná-la apta aos seus fins. São seus requisitos: 

 

a) Indicação dos juízes de origem e de cumprimento do ato; 

b) Inteiro teor da petição, do despacho judicial e do instrumento do mandato 

conferido ao advogado; 

c) A menção do ato processual, que lhe constitui o objeto;  

d) O encerramento com a assinatura do juiz.   

 

Apesar de a lei exigir o nome dos juízes, no plural, envolvidos, o que induziria 

que seria indeclinável a especificação do juiz de origem e de destino, o que é de fato 

imprescindível será o nome completo do juiz deprecante, bem como de sua 

qualidade de juiz titular ou substituto, a qualificação da vara que dirige, sua comarca 

e seu Estado, na medida em que o emitente apenas saberá a comarca e o Estado 

que se encaminhará a carta, pois no fórum recebedor, por regra, existe uma central 

de distribuição de processos que, através de sorteio, enviará a carta para qualquer 

juiz competente, para lhe dar prosseguimento, o que impossibilitaria a prévia 

designação do nome do juiz deprecado na carta (MACHADO, 2006, p 328.). 

Por sua vez o inteiro teor da petição é um requisito que só será operante na 

medida em que houver a petição de requerimento de expedição da carta, já que no 

âmbito da justiça trabalhista, o juiz poderá encaminhá-la espontaneamente, sem 

qualquer provocação, pois deve conduzir a execução das verbas concedidas na 

sentença, de ofício. Nessa hipótese, serão necessários apenas o despacho e a 

procuração do advogado (CLT, Art. 878).   

O próximo requisito seria a menção do ato processual – que lhe constitui o 

objeto. Sem dúvida representa o ato mais importante, pois através dele o juiz 

delimitará o objeto da diligência, ou seja, se esta será a penhora de algum bem, se 

será a oitiva de determinada testemunha, ou qualquer outra diligência. 
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O encerramento com a assinatura do juiz é um requisito formal, porém não 

menos importante, na medida em que será útil para o juiz deprecado sindicar a 

autenticidade da precatória, já que constará a assinatura do juiz deprecante. 

 

 

 1.3 Aspectos Gerais 

 

 

Além dos requisitos mencionados, ainda para conferir concretude aos 

objetivos da carta precatória, a lei estabelece outros critérios que poderão ser 

utilizados pelos magistrados ao manejar o instrumento.  

Passemos a vê-los: 

Os juízes poderão determinar a extração de cópias de outras peças que são 

necessárias para a devida intelecção da carta, como mapas, desenhos, gráficos. 

Cumpre advertir que é recorrente, na hipótese de oitiva de testemunha em 

localidade diversa da do juízo, a precatória ser instruída com a petição inicial, a 

contestação e até mesmo o depoimento pessoal das partes e demais peças 

pertinentes ao objeto da diligência.  

Versando o objeto da carta sobre a realização de perícia técnica em algum 

documento do processo, principalmente por órgãos especializados, situados fora da 

competência jurisdicional do magistrado, será enviado o original, ficando nos autos a 

reprodução fotográfica.    

Dispõe o Artigo 203 do Código de Processo Civil (CPC) que o juiz deprecante 

designará o juiz e também o prazo em que deverá ser cumprida a diligência objeto 

da carta, atentando-se para a complexidade dessa ação material. Em que pese à 

determinação legal, o prazo requerido na carta apenas servirá de recomendação, 

não ensejando a responsabilidade, só por só, para o magistrado deprecado, na 

medida em que, não é custoso lembrar, que entre os juízes envolvidos, verte-se uma 

relação de horizontalidade; isto é, não há qualquer hierarquia entre eles. Nada 

obstante, se a demora converter-se em abuso de direito, o deprecado poderá 

responder a processo administrativo a ser movido no próprio tribunal a que está 

vinculado, ou até mesmo pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 

Com a finalidade de economicidade, a carta terá caráter itinerante, ou seja, 

antes ou depois de lhe ser ordenado o cumprimento, poderá ser apresentada a juízo 
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diverso do que dela consta, a fim de se praticar o ato. Assim, esse expediente, 

representa a possibilidade de saneamento da carta, pelo próprio juízo deprecado, na 

medida em que o objeto da diligência possa estar em secção judiciária diversa da do 

deprecado, resultando que em vez de devolvê-la sem o cumprimento, expedir-lhe-á 

ao juízo geograficamente legitimado. 

Havendo urgência, poderá a carta ser transmitida por telegrama, radiograma 

ou até por telefone. Nesses casos, a precatória observará em qual situação cabem 

os requisitos ventilados acima, bem como a declaração da agência expedidora, de 

estar reconhecida a firma do juiz, de modo a garantir a legitimidade do ato e fixar a 

responsabilidade pela transmissão.  

 

 

1.3.1 Gestão das Comunicações 

 

Ultimado o ato do juiz deprecante, compete ao chefe de sua secretaria a 

incumbência de supervisionar o regular encaminhamento da carta. Para isso, ele se 

comunicará com o juízo da primeira vara da secção, na hipótese de multiplicidades 

de varas, atentando-se para todos os requisitos acima ventilados.  

Para esse mister, na dicção do Artigo 207, § 1° do CPC, “o escrivão, no 

mesmo dia ou no dia útil imediato, telefonará ao secretário do tribunal ou ao escrivão 

do juízo deprecante, lendo-lhe os termos da carta solicitando-lhe que a confirme”.  

O expediente conforme leciona Machado (2006, p. 511) “tem por finalidade 

impedir fraudes, o que parece de todo recomendável, uma vez que a segurança não 

deve ser preterida mesmo quando se trate de providências urgentes”. 

Em seguida, o chefe de secretaria do juízo deprecado confirmará o 

recebimento e encaminhará a carta precatória para a apreciação do magistrado. Ao 

apreciar a carta, o juiz deprecado poderá recusar-se a cumpri-la sob as seguintes 

hipóteses: 

 

a) Quando não estiver revestida das formalidades legais; 

b) Quando carecer de competência em razão da matéria ou hierarquia; 

c) Quando tiver dúvida acerca de sua autenticidade. 
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Inicialmente, é de suma importância advertir que essas hipóteses, em que se 

admite a negativa de cumprimento da precatória, devem ser analisadas cum granus 

salis, na medida em que estamos diante de normas de exceção, exigindo-se 

interpretação restritiva.  

Ademais, as hipóteses de recusa constam em um rol taxativo, o que implica a 

contra-senso que a regra é o dever de cumprimento da carta e que qualquer 

incidência de uma das hipóteses normativas acima, para suas legitimidades, 

demanda ao juízo deprecado o dever de indicá-las de maneira fundamentada. Não 

por outra razão esclarece Alexandre de Paula (apud MACHADO, 2006, p. 512):  

Desde que a precatória preencha os requisitos legais, não pode o 
juiz deprecado, sob qualquer pretexto, negar-lhe cumprimento. Se o 
juiz da causa entende que a diligência é imprescindível para a 
decisão da hipótese, não tem o juiz deprecado atribuição para 
entender de modo contrário e pretender que o primeiro deve proferir 
julgamento independentemente daquela diligência. O que lhe cabe, 
no caso, é dar cumprimento à precatória, concorrendo, assim, para o 
andamento da boa ordem da administração da justiça.  

  

Comentemos cada uma das hipóteses de recusa: 

 Quanto à primeira, vale lembrar os requisitos já demonstrados no trabalho, 

tais como: indicação do juiz deprecante, petição, despacho e procuração do 

advogado requerente; menção do ato a ser praticado e a assinatura do juiz 

encerrando a carta.  

Na segunda, quando o juiz deprecado carecer de competência em razão da 

matéria ou hierarquia, evidentemente, conforme esclarece Ada Pellegrini Grinover 

(1975, p 87.), nesses casos o órgão jurisdicional é um não-juiz1. É tão juiz como 

qualquer cidadão, assim, ele não teria legitimidade para dar cumprimento à 

precatória.  

Na terceira e ultima hipótese, há de se ressaltar que para o juiz deprecado 

negar cumprimento à carta, terá que esclarecer o ponto ou fato que o faz inferir a 

dúvida quanto à sua autenticidade. Contudo, como adverte Machado (2006, p. 513), 

a autenticidade posta em dúvida pode dizer respeito não só à 
assinatura do juiz e seu reconhecimento (v. art. 202, IV), mas 
também aos demais requisitos, como falsidade da petição, do 
despacho deferitório ou dos mandados (art. 202, II) ou, ainda, 
rasuras suspeitas quanto à indicação dos juízes e a menção do ato 
(art. 202, I e III).  
 

                                                
1 Um órgão jurisdicional que aprecia uma causa fora da sua Justiça, ele é um não-juiz. 
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1.3.2 Conclusão da Diligência da Precatória 

 

Por fim, cumprindo a diligência objeto da precatória, ou incidindo uma das 

hipóteses de recusa, dispõe o Artigo 212 do CPC, que ela deverá ser devolvida ao 

juízo de origem, no prazo de 10 (dez) dias, independentemente de traslado, pagas 

as custas pela parte.  

Quanto ao prazo, já se esclareceu que se trata de prazo impróprio que não 

detém caráter cogente, de modo que o magistrado deprecado não terá qualquer 

sanção para o não cumprimento no tempo aludido, salvo abuso de direito, que 

poderá repercutir em sanções funcionais.  

No que tange à parte final do dispositivo em comento “pagas as custas pela 

parte”, no âmbito da justiça do trabalho, em regra, ele não é aplicado, na medida em 

que a parte que se beneficiará com a diligência da precatória, na grande maioria das 

vezes, é o reclamante – parte hipossuficiente da relação e que, na maioria das 

vezes, não tem condições financeiras para arcar o custo da operação.  Assim, em 

execuções de valores pequenos e de êxito duvidoso, os custos com emissão da 

precatória acabam superando a própria quantia que se objetiva resgatar. 

Fato mais grave ocorre nas execuções, que demandam a expedição de 

cartas precatórias destinadas a executar valores destinados ao INSS, na medida em 

que valores ínfimos podem não compensar os custos das confecções delas.  

Neste ponto reside nosso trabalho, passaremos doravante a minudenciá-lo.  
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CAPÍTULO 2: DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMO SERVIÇO 
PÚBLICO E SUAS CONSEQUÊNCIAS NO GERENCIAMENTO DA 
CARTA PRECATÓRIA 
 
 

 2.1 Posição Orgânica da Jurisdição nas Funções de Estado 

 

 

Para se entender como a prestação jurisdicional se qualifica como serviço 

público é de fundamental importância conhecer as origens do Estado Moderno, na 

concepção das teorias contratualistas, principalmente a de Monstesquieu, a quem se 

atribui a idéia da divisão orgânica das funções do estado.  

O Barão de Monstesquieu enxergou na tripartição dos poderes a maneira 

adequada de se coibir a concentração de poderes em um só, de modo a evitar a 

barbárie e resguardar as liberdades dos cidadãos. Tais fins foram por ele ensinados 

nos seguintes termos: 

[...] “É uma experiência eterna a de que todo homem que tem o 
poder tende a abusar dele; ele vai até onde encontra limites. Quem o 
diria! A própria virtude tem necessidades de limites. Para que não se 
possa abusar do poder é preciso que, pela disposição das coisas, o 
poder detenha o poder. E logo adiante: “Quando na mesma pessoa 
ou no mesmo corpo de magistratura o poder legislativo está reunido 
ao poder executivo, não há liberdade, porque se pode temer que o 
mesmo monarca ou o mesmo senado façam leis tirânicas para 
executá-las tiranicamente. Não há liberdade se o poder de julgar não 
está separado do poder legislativo ou executivo. Se ele estivesse 
confundido com o poder legislativo, o poder sobre a vida e a 
liberdade dos cidadãos seria arbitrário, pois o juiz seria legislador. Se 
ele estiver confundido com o poder executivo, o juiz poderá ter força 
de um opressor. Tudo estaria perdido se o mesmo homem ou o 
mesmo corpo de principais, nobres ou povo, exercessem estes três 
poderes: o de fazer as leis, o de executar as resoluções públicas e o 
de julgar questões dos particulares” (MONTESQUIEU apud MELLO, 
2009, p. 31-32).  
 

 
O ponto nuclear da compreensão dos contratualistas reside na idéia de que a 

sociedade coletiva ou/e individualmente deve abrir mãos de parcelas de seus 

direitos e colocar sobre a responsabilidade de uma entidade abstrata chamada de 

Estado (pacto social), sob pena de voltarmos ao estado de natureza (barbárie). Isso 

é resumido em Max Weber, para quem o Estado é necessário para possibilitar o 
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exercício da força física legítima (apud MENDES, 2009, p. 232, 233), conhecida 

juridicamente como coerção, como esclarece De Plácido e Silva (2005, p. 196): 

[...] Do latim coertio (ação de reprimir), tem sido aplicado no mesmo 
sentido de coação. Mas, em significado mais próprio e técnico, no 
sentido de ação de reprimir, de refrear, é usado para indicar a 
punição imposta aos delinquentes, como atributo da Justiça.  

 

Pela importância do tema, é de bom alvitre trazer à baila as sólidas 

considerações traçadas por Weber (1979, p. 49-57): 

O Estado moderno é uma associação de domínio com carácter 
institucional que tratou, com êxito, de monopolizar, dentro de um 
território, a violência física legítima como meio de domínio e que, 
para esse fim, reuniu todos os meios materiais nas mãos do seu 
dirigente e expropriou todos os funcionários feudais que 
anteriormente deles dispunham por direito próprio, substituindo-os 
pelas suas próprias hierarquias supremas. [...] Este Estado é 
sociologicamente definível pela referência a um meio específico que 
ele, como qualquer associação política, possui: a violência física. 
“Todo o Estado se funda na violência”, disse Trotsky em Brest-
Litowsk. Isto está objectivamente certo. Bastaria que tivessem 
existido configurações sociais que ignorassem o meio da violência e 
o conceito de 'Estado' teria desaparecido, instaurando-se o que, 
neste sentido específico, chamaríamos 'anarquia'. Naturalmente que 
a violência não é nem o meio normal nem o único meio de que o 
estado se serve, mas é realmente o seu meio específico. 
Precisamente hoje, é especialmente íntima a relação do Estado com 
a violência. No passado, a violência foi utilizada pelas mais diversas 
associações, a começar pela associação familiar (Sippe), como meio 
inteiramente normal. Hoje, pelo contrário, deveremos dizer que o 
Estado é a comunidade humana que, dentro de um determinado 
território (o 'território' é elemento definidor) reclama (com êxito) para 
si o monopólio da violência física legítima. É específico do nosso 
tempo que a todas as outras associações e indivíduos só é 
concedido o direito à violência física na medida em que o Estado o 
permite. O Estado é a única fonte do 'direito' à violência. 
  

Assim, os particulares, exceto ressalvas legais, não detém a titularidade do 

exercício da coação legítima, que se encontra encarnado na pessoa do Estado, a 

quem incumbe, por meio de autorização do órgão judicial, exercer a jurisdição nos 

termos da lei; assim, não poderá um cidadão que se ache lesado em seus direitos 

compelir fisicamente o violador a repará-los, deverá, por outro lado, procurar o 

judiciário, para que este assim o declare e execute, dando o direito a cada um.  

Daí surge a característica de inércia da jurisdição, que deve ser movimentada 

mediante provocação das pessoas que por ventura se entendam lesadas, com a 

finalidade de resolver os conflitos sociais por um terceiro imparcial (estado-juiz), que 
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mediante uma sentença, substituirá as vontades das partes, tendo por aptidão a 

resolução, ao menos juridicamente, definitiva da questão através da denominada 

coisa julgada.  

Fredie Didier Jr. (2009, p. 67), assim a conceitua: 

A Jurisdição é uma função atribuída a terceiro imparcial para, 
mediante um processo, tutelar (reconhecendo, efetivando e 
resguardando) situações jurídicas concretamente deduzidas, de 
modo imperativo e criativo, em decisão insuscetível de controle 
externo e apta a tornar-se indiscutível pela coisa julgada material. 
 

  

Por fim, é de bom alvitre ressaltar que a assunção do monopólio da jurisdição 

pelo Estado resulta no dever indeclinável de prestar um serviço jurisdicional 

satisfatório e em tempo hábil, na medida em que encarnada nas cláusulas do devido 

processo legal (CF/88, Art.. 5,) e da proteção judicial efetiva (CF/88, Art. 5, XXXV) 

está o direito fundamental dos cidadãos em recebê-la de maneira adequada. Como 

bem esclarece a Ministra Carmen Lúcia Antunes (1993, p. 33): “o direito à jurisdição 

apresenta-se em três fases que se desencadeiam e se completam, a saber: a) o 

acesso ao poder estatal prestador da jurisdição; b) a eficiência e a prontidão da 

resposta estatal à demanda de jurisdição; e c) a eficácia da decisão jurisdita”. 

Feitas as digressões sobre as repartições das funções orgânicas do Estado e 

delimitado o conceito de jurisdição, pode-se categorizar a jurisdição como uma 

espécie de serviço público próprio de Estado, mas antes é de suma importância 

entender o que é serviço público. 

 

 

2.2 Conceito e Características do Serviço Público 

 

 
2.2.1 Conceito 

 

A doutrina sempre divergiu na conceituação de serviço público, na medida em 

que o próprio termo admite várias digressões, o que resulta nas várias formas de 

conceituá-lo, mas é de fundamental importância ressaltar que não existe um 

conceito de serviço público universalmente comum, uma vez que quem lhe fixará os 
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contornos serão as legislações de cada país. Assim, é no direito positivo nacional 

que se deve buscar seu conteúdo e alcance (MELLO, 2009, p. 187). 

Da mesma forma, há de se ressaltar que a noção de serviço público além de 

receber influência espacial, ou seja, de país para país, também sofre influência de 

aspectos temporais, tanto no que toca seus elementos constitutivos, quanto no que 

tange os limites de abrangência. Disso resulta que certos autores se filiam a 

conceitos amplos e outros, a conceitos restritos. 

Não obstante, existem três critérios para defini-lo, quais sejam: 1) o material 

(atividades de interesse coletivo); 2) o subjetivo (presença do Estado); e 3) o formal 

(regime de direito público). 

Com efeito, a doutrina majoritária encampa a junção dos referidos critérios, 

como aponta Cretella Júnior (1980, p. 55), para quem serviço público é "toda 

atividade que o Estado exerce, direta ou indiretamente, para a satisfação das 

necessidades públicas mediante procedimento típico do direito público".  

Já Meirelles (1996, p. 296), abranda o segundo critério, definindo serviço 

público como "todo aquele prestado pela Administração ou por seus delegados, sob 

normas e controles estatais, para satisfazer necessidades essenciais ou secundárias 

da coletividade, ou simples conveniências do Estado” 

Em que pese à autoridade dos mestres, os conceitos por eles ventilados 

pouco dizem, pois não traçam um liame que apartam o serviço público das demais 

funções de Estado. Assim, necessitamos de algo mais especifico.   

Celso Antônio Mello (2009, p. 664), como sempre categórico, esclarece que: 

[...] certas atividades (consistentes na prestação de utilidade ou 
comodidade material) destinadas a satisfazer a coletividade em 
geral, são qualificadas como serviços públicos quando, em dado 
tempo ou lugar, o Estado reputa que não convém relegá-las 
simplesmente à livre iniciativa; ou seja, que não é socialmente 
desejável que fiquem tão só assujeitadas à fiscalização e controles 
que exercem sobre as generalidades das atividades privadas 
(fiscalização e controle, estes que se constituem no chamado “poder 
de polícia”).  
 

E seguindo, conceitua: 
 

Serviço público é toda atividade de oferecimento de utilidade ou 
comodidade material destinada à satisfação da coletividade em geral, 
mas fruível singularmente pelos administrados, que o Estado assume 
como pertinente a seus deveres e presta por si mesmo ou por quem 
lhe faça as vezes, sob um regime de direito público – portanto, 
consagrador de prerrogativas de supremacia e de restrições 
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especiais – instituído em favor dos interesses definidos como 
públicos no sistema normativo (MELLO, 2009, p. 665) 

  

Conforme se extrai do conceito delineado, o citado mestre o restringe, tendo 

êxito em apartar o serviço público do poder de polícia, da atividade regulatória e de 

fomento do Estado.  

 Dito isso, esclarece Rosa Júnior, valendo-se dos ensinamentos do eminente 

Moreira Alves: classificam os serviços públicos em três categorias, quais sejam: os 

ínsitos à soberania; essenciais ao interesse público e não essenciais. Vejamos: 

Serviços públicos ínsitos à soberania do Estado são aqueles que 
somente podem ser prestados pelo Estado, tendo, portanto, natureza 
indelegável e o particular tem a opção de utilizá-los ou não, como o 
serviço judiciário e o de emissão de passaporte. [...] Serviços 
públicos essenciais ao interesse público são aqueles cuja prestação 
é de interesse geral, sendo sua utilização obrigatória ao particular 
porque a sua não utilização prejudicará a coletividade. [...] Por 
exemplo, serviço de coleta de lixo. Serviços públicos não essenciais 
são aqueles prestados no interesse público, mas sua não utilização 
pelo particular não prejudica a coletividade, como, por exemplo, o 
serviço de correios e telégrafos (ROSA JÚNIOR, 2005, p. 382). 
 

Portanto, numa interpretação ampliativa do aludido conceito, podemos inserir 

a atividade jurisdicional em seu regime, uma vez que do Artigo 98, § 2° c/c Artigo 

145, § 2°, ambos da Constituição Federal/88, trazem os aspectos tributários do 

financiamento dessa atividade, que deverá ser custeada, inicialmente, pelas partes 

que lho provoque, mediante as custas processuais.   

Não por outra razão, o Supremo Tribunal Federal (STF) entende que as 

custas processuais têm natureza jurídica de taxa, na medida em que remunera 

serviço público específico e divisível, decorrendo daí a necessidade de os valores 

cobrados pela movimentação da máquina judiciária respeitar o sistema 

constitucional jurídico-tributário.  

Senão vejamos:  

[...] I. Taxa judiciária e custas: são espécies tributárias, classificando-
se como taxas, resultando da prestação de serviço público 
específico e divisível e que têm como base de cálculo o valor da 
atividade estatal referida diretamente ao contribuinte, pelo que deve 
ser proporcional ao custo da atividade do Estado a que está 
vinculada, devendo ter um limite, sob pena de inviabilizar o acesso 
de muitos à Justiça. (BRASIL. STF. PLENO. ADI-MC 1772/MG. 
REL.: MIN. CARLOS VELLOSO. DJ 8.9.2000, grifo nosso)  
 

Advirta-se que se deve ter em mente que o suporte teórico dos serviços 

públicos sempre teve por objeto as atividades vinculadas ao poder executivo, de 
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modo que a alocação da jurisdição entre as espécies de serviço público depende de 

uma adaptação às realidades e peculiaridades dessa esfera da função estatal. Não 

obstante, no que toca aos princípios reitores dos serviços públicos, alguns deles 

funcionam como pedra de toque na compreensão de um adequado sistema de 

gerenciamento.  

Passaremos a seguir a minudenciar os princípios que devem se acomodar no 

arcabouço da gestão da jurisdição nacional, e em seguida traremos o modelo 

atualmente adotado, para então esclarecer a repercussão no gerenciamento da 

carta precatória.  

 

 
2.2.2 Os Princípios a que se Submetem os Serviços Públicos e Correlações 

com a Atividade Jurisdicional  

 
 

Antes de elencarmos os princípios em espécie, é de vital importância 

demonstramos a importância deles para a existência e sobrevivência de um regime 

jurídico, isso porque:  

Princípio é por definição, mandamento nuclear de um sistema, 
verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre 
diferentes normas compondo-lhes o espírito e servindo de critério 
para sua exata compreensão e inteligência delas, exatamente porque 
define a lógica e a racionalidade do sistema normativo, confere-lhe a 
tônica que lhe dá sentido harmônico. Eis porque: violar um princípio é 
muito mais grave do que transgredir uma norma. A desatenção ao 
princípio implica ofensa não a um específico mandamento 
obrigatório, mas a todo o sistema de comandos. É a mais grave 
forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do 
princípio violado, porque representa insurgência contra todo o 
sistema, subversão de seus valores fundamentais, contumélia 
irremissível a seu arcabouço lógico e corrosão de sua estrutura 
mestra (MELLO, 2009, p. 53). 
 

 
Os princípios que regem esse peculiar regime foram traçados inicialmente 

pela doutrina francesa, que se fundavam numa lista tricotômica: a) mutabilidade; b) 

continuidade e c) igualdade (CHAPUS, 1992, p. 451). Na doutrina pátria, além dos 

três princípios acima, foram elencados outros tantos, porém aqueles que mais nos 

servem foram os trazidos por Celso Antônio Bandeira de Mello (2009). Vejamos:  

1. Dever inescusável do Estado promover-lhe a prestação, a 
incumbência como traduz o princípio é irrenunciável, contudo, isso 
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não significa dizer que ele não possa transferir a execução a 
particulares, como ocorre na maioria das vezes com  as concessões 
de obras públicas, nada obstante, existem serviços públicos que são 
próprios de Estado não se admitindo a completa delegação da 
execução a particulares como exemplo, a própria jurisdição.  
Correlacionando-se logicamente com esse princípio, lhe conferido o 
espírito e tônica, se enquadram o direito fundamental a razoável 
duração do processo e o princípio da tutela judicial efetiva, que 
implica não só numa decisão tomada em tempo hábil, mas também 
uma decisão com fundamentos racionais (DIDIER, 2009). 
2. Princípio da adaptabilidade, o serviço público deve se adaptar 
às novas tecnologias modernizantes, de modo a estar em constante 
evolução. Logicamente, tal princípio deve ser aplicado de acordo 
com as possibilidades financeiras do Estado.   
3. Princípio da universalidade, o serviço deve ser aberto a todos 
quanto dele necessitem. 
4. Princípio da impessoalidade, decorre na inadmissibilidade de 
vantagens ou perseguições aos usuários em semelhantes condições. 
5. Princípio da transparência traduz a necessidade da publicidade 
do serviço, principalmente no que toca aos custos, de modo a 
viabilizar o controle por parte dos cidadãos. 
6. Princípio da modicidade das tarifas, as taxas por ele exigidas 
não podem tornar-se tão gravosas a implicar no bloqueio ao acesso 
da jurisdição. 
7. Principio da eficiência e economicidade, têm especial relevo em 
nosso trabalho, na medida em que os serviços públicos devem obter 
o melhor resultado com o menor custo possível, ou seja, como disse 
Olivier Guichard um serviço ‘com mais músculo e menos gordura’ 
(TROSA, 2001, p. 20) 

 

Tais princípios devem refletir de modo cogente sobre a administração da 

justiça, de modo a torná-la cada vez mais apta a adimplir concretamente as 

expectativas da sociedade. Assim, podemos doravante discorrer sobre a gestão do 

serviço público jurisdicional. 

 

 

2.2.3 Gestão do Serviço Público Jurisdicional 

 

A jurisdição nacional, vista no aspecto administrativo, antes da Emenda 

Constitucional n° 45 (reforma do judiciário), nunca deteve um sistema de gestão 

administrativa nacional com capacidade de gerir e planejar as atividades e 

resultados da Justiça, de modo que as tentativas de racionalização de sua 

administração foram desconcentradas e desuniformes, na medida em que não havia 

um órgão nacional responsável por essa consolidação, ficando com essa atribuição 
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cada um dos tribunais e justiças especializadas desse país, o que resultou numa 

verdadeira colcha de retalhos de estatísticas e sistemas de gestão. 

Não por outra razão, a pesquisa “A Imagem do Judiciário junto à População 

Brasileira”, do Centro de Pesquisas de Opinião Pública da UnB (Universidade de 

Brasília) demonstrou que, no atual cenário, a justiça no Brasil não supre 

satisfatoriamente as aspirações da sociedade nacional, na medida em que são 

graves os problemas de gestão e de planejamento, urgindo reformulações, já que a 

Justiça é lenta e, por vezes, anti-isonômica, no tratamento dos jurisdicionados.   

Cenário esse que desemboca nas altíssimas estatísticas de abarrotamento 

dos processos e leva Sadek (2009, p. 1) a afirmar que “o desempenho do Judiciário 

depende estritamente da gestão administrativa interna. De nada adianta ter mais 

juízes, mais computadores, mais unidades judiciais, sem uma gestão adequada”.  

Contudo, não se devem olvidar as pertinentes ponderações de Moraes (2005, 

p. 1507): 

A modernização não depende, porém do próprio Poder Judiciário. A 
modernização, também, é legislativa. Não é possível a continuidade 
de tecnicismos exagerados, processos protelatórios e procedimentos 
morosos. A modernização, também, é executiva. É necessário dotar 
o Poder Judiciário da infra-estrutura adequada para o exercício de 
suas funções, no sentido de efetivação da justiça e cidadania, 
garantindo a necessária independência e autonomia aos seus 
membros, auxiliando em sua modernização e informatização, o que 
possibilita maior celeridade processual. 
     

Destarte, para alteração dessa realidade, vem se implementando a reforma 

do judiciário. 

Na referida reforma constitucional, editada no final de 2004, foi previsto um 

órgão de natureza jurídico-administrativa para traçar os rumos da administração do 

judiciário nacional: o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) (CF/88, Art. 92, I-A), a 

quem “compete o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário 

e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras 

atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura” (CF/88, Art. 103- 

B, § 4).  

Para atingir esse fim, será de atribuição do Conselho elaborar relatório anual, 

propondo as providências que julgar necessárias sobre a situação do Poder 

Judiciário no País e as atividades do Conselho, o qual deve integrar mensagem do 
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Presidente do Supremo Tribunal Federal a ser remetida ao Congresso Nacional, por 

ocasião da abertura da sessão legislativa (CF/88, Art. 103-B, § 4, VII). 

 O CNJ, para cumprir sua incumbência de elaborar o relatório anual, com a 

finalidade de diagnosticar os vícios que impregnam a estrutura do judiciário 

brasileiro, desenvolveu em 2006, um sistema de mensuração de desempenho, 

denominado de “Justiça em Números”, que se caracteriza pela catalogação de 

dados estatísticos resultantes de diversos fatores ligados ao desempenho dos 

tribunais do país. São levados em conta nessas estatísticas os insumos utilizados 

nos processos, dotações orçamentárias, litigiosidade e acesso à justiça. Com isso, 

procura-se elaborar um projeto de indicadores estratégicos.  

 O sistema é traçado através das seguintes categorias gerais:  
 

1.  Insumos, dotações e graus de utilização – grupo de indicadores que reúne 

dados sobre despesas, pessoal, recolhimentos/receitas, informática e área 

física destinada à prestação jurisdicional; 

2. Litigiosidade e carga de trabalho – refere-se à entrada de novos processos 

judiciais, à carga de trabalho dos Magistrados, à taxa de congestionamento 

processual, às taxas externa e interna de recorribilidade e à taxa de reformas 

da decisão; 

3. Acesso à justiça – trata da despesa com assistência judiciária gratuita e do 

quantitativo de pessoal atendido nas unidades judiciais;  

4. Perfil das demandas – busca levantar a participação governamental nas 

demandas judiciais. 

 

No que tange ao primeiro grupo de categorias, é de suma importância tecer 

algumas considerações, pois, através dele, se faz um cotejo entre os custos do 

serviço global da atividade judicante e a arrecadação dos valores no âmbito da 

Justiça do Trabalho decorrentes das execuções de penalidades impostas pelos 

órgãos de fiscalização das relações de trabalho e com execuções das verbas 

previdenciárias resultantes de seus julgados. Assim, a justiça em números traz os 

resultados e percentuais dos indicadores, senão vejamos a Tabela 1: 
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TABELA 1. Receitas de Execuções Previdenciárias, Ano 2008 

 

Fonte: Justiça em Números (variáveis e indicadores do poder judiciário). Disponível em 
http://www.cnj.jus.br. Acesso em: 05 de maio de 2010.  
 

Através da Tabela 1, percebe-se o quão são consideráveis as quantias 

executadas na justiça do trabalho de contribuições previdenciárias, já que 

equivalem, em visão macro, a aproximadamente 17% (dezessete por cento) do 

custo global da manutenção da justiça laboral.   

Em que pese à importância da iniciativa, é de se reconhecer que o sistema de 

gestão do judiciário é ainda incipiente, o que é natural, pois não existem obras 

doutrinárias sobre o tema mormente no campo da ciência da Administração, nem 

tampouco sistemas de mensuração anteriores. A rigor, a iniciativa no CNJ pode 

marcar um divisor de águas, na medida em que o antigo “sistema” – se é que assim 

pode ser denominado – completamente desuniforme, provocou um grande contraste 

entre os diversos órgãos do Poder Judiciário, resultando nas conhecidas críticas que 

sobre ele ainda pesam. 
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Não obstante, em novos rumos parece caminhar a gestão do judiciário 

principalmente pela repercussão que o tema vem ganhando, sendo objeto de debate 

em vários cursos jurídicos, de administração e em audiências públicas, bem como 

vêm se majorando quantitativa e qualitativamente os escritos sobre o tema, enfim, 

novas idéias vêm surgindo.  

Assim, existem aqueles que defendem a encampação pelo judiciário dos 

modelos de gerenciamento das empresas privadas, em substituição à administração 

burocrática; a título de exemplo Rodrigues (2008, p. 1) aduz:     

Percebendo que o tradicional modelo de gestão administrativa 
burocrática do serviço público não mais atende às complexas 
demandas da sociedade contemporânea, deflagrou-se nos 
Judiciários da Europa e dos Estados Unidos movimento cuja meta é 
a preocupação de melhorar a prestação jurisdicional. A solução 
recaiu sobre a importância da gestão no âmago das instituições 
judiciais no mundo, exatamente por apresentarem, a despeito das 
notórias diferenças culturais, políticas, econômicas e sociais, 
objetivos intrinsecamente comuns, de forma a repercutir na eficiência 
de projetos, como contraponto à burocracia que nos conduziu aos 
conhecidos problemas de dificuldades, ineficiência e morosidade. [...] 
Necessário empregar novas metodologias cientificamente 
comprovadas por empresas a fim de quebrar paradigmas obsoletos. 
Em que pese a Administração Pública e a empresa privada 
possuírem diferentes estruturas e finalidades, na essência têm ponto 
comum, que é a prestação de serviços. [...] A gestão pela qualidade 
amplia a visibilidade do Judiciário à sociedade, aumentando a 
transparência em virtude de dispor de indicadores estatísticos 
precisos e confiáveis. 

   

Contudo, mais balizadas são as palavras de Barbosa (2007), uma vez que 

leva em conta o ambiente peculiar do judiciário de modo a demandar soluções 

específicas e não meros arranjos do setor privado. Vejamos: 

Ao contrário da atividade privada, baseada no consumo, necessário 
ou induzida, e, portanto, mais lucrativa quanto maior for o número de 
usuários, a prestação jurisdicional está desvinculada do consumidor, 
sendo possível supor que uma sociedade possa ser tanto melhor 
quanto menor for a necessidade de buscar uma solução judiciária, 
pelo menos nos casos em que o Judiciário está acessível à maior 
parte da população. Também neste caso a lógica de mercado e a 
‘lógica judiciária’ são contrapostas. Ainda que se possa admitir, por 
amor à argumentação, que a atividade judiciária esteja de fato 
resumida à prestação de um serviço [...], deve-se levar em conta o 
produto atípico que oferece. A título de exemplo, pode-se supor que 
o aumento da demanda, desejável no ambiente de mercado, pode 
não ser um indicador de sucesso da atividade jurisdicional, mas 
indicativo do fracasso na condução pelo Estado de políticas públicas 
voltadas à concretização de direitos sociais. A transferência 
mecânica de indicadores que refletem relações prioritariamente 
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econômicas para analisar o Poder Judiciário deforma e compromete 
os resultados apresentados (BARBOSA, 2007, p. 3-4). 

 

Além desses modelos ideais de gestão, a transparência em qualquer deles 

deve ser considerada como viga mestra, por essa razão a ética e os mecanismos de 

accountability são fundamentais em qualquer setor da Gestão Pública. 

A ética, entendida como conjunto de princípios que direcionam o agir do 

homem, presente, quando estudada no âmbito da gestão pública, a interligação, 

profunda com a relação entre o Estado e a Sociedade, notadamente, quanto ao 

exercício da cidadania. 

O controle interno na Administração pública deve, sobretudo, possibilitar ao 

cidadão informações que confiram transparência na gestão da coisa pública. Dessa 

forma, o sistema integrado de controle interno deve servir como agência de 

accountability, agência de transparência, de responsabilidade e prestação de contas 

de recursos públicos. 

Os mecanismos de controle se situam em duas esferas interdependentes de 

ação: os mecanismos de accountability verticais, da sociedade em relação ao 

Estado; e os de accountability horizontais, isto é, de um setor a outro da esfera 

pública (FÊU, 2003, p. 91). 

Tratando-se de mecanismo de accountability verticais, poder-se-ia indagar 

sobre a possibilidade de não se tornar operante junto ao judiciário, em virtude deste 

órgão estar despido de representação popular como no legislativo e executivo, de 

modo que as pressões dos cidadãos seriam meras palavras ocas. Não obstante, 

com o fim de aplicar essa ferramenta, o CNJ, terá por atribuição criar ouvidorias 

descentralizadas, de modo a permitir o registro de representações tanto contra os 

abusos funcionais, quantos as falhas administrativas. 

           Vale salientar, outrossim, que o estudo traça um panorama diferente do 

apresentado pelo CNJ, apresentando outras variáveis de custos na cobrança dos 

valores a título de contribuição previdenciária. Os valores cobrados não representam 

um percentual digno de apresentação quando o custo para estas cobranças são 

elevadíssimos, pois o Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região arrecadou no 

ano de 2008 R$, 46.174.116,00 (quarenta e seis milhões cento e cento e setenta e 

quatro mil cento e dezesseis reais) valor este que representa apenas 10,50% (dez e 

meio por cento) de todo o custo desta corte, este valor não representa nada 
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excepcional, pois como se verifica no gráfico, ilustrando os percentuais de valores 

de contribuição previdenciária, pesquisadas em apenas três das vinte e três varas 

do trabalho da cidade do Recife, não apresenta um volume condizente com os 

valores apresentados na Tabela 1 acima.  

Observando-se ainda que os valores cobrados e recebidos pelos servidores 

não pertencem ao Tribunal Regional do Trabalho, os valores recebidos são 

repassados ao INSS, pois a justiça do trabalho atendendo à determinação da 

Emenda Constitucional (EC) 45/04 é mera cobradora dos créditos previdenciários. 

 Isto posto, mesmo se os valores efetivamente cobrados fossem recebidos, 

em um total de 100% (cem por cento)  seriam repassados ao titular do crédito, por 

isso, este estudo demonstra de forma cristalina que as Cartas Precatórias 

Executórias, ao serem emitidas para cobrança de valores abaixo de um teto mínimo, 

causam um prejuízo ainda maior ao erário público. 

 

 

 

Gráfico 1. Total de cartas precatórias expedidas e recebidas, pesquisadas nas 21ª, 22ª e 
23ª Varas do Trabalho do Recife, em um período de 30 meses, o equivalente aos anos de 
2008 e 2009, e ao primeiro semestre de 2010 – Valores estes que representam a expedição 
e recebimento de Cartas Precatórias para cobranças de Contribuições Previdenciárias.  
Fonte: Elaboração própria.  
 

 

Observando os valores e os percentuais do gráfico acima, foi constatado que 

em uma média simples, os valores cobrados a título de contribuição previdenciária é 

em uma média 60% (sessenta por cento) de valores abaixo de R$ 500,00 
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(quinhentos reais), mesmo que fosse estipulado outro teto, em R$ 100,00 (cem 

reais) seria notado que um percentual de 15% (quinze por cento) das cartas 

precatórias recebidas e emitidas possui valores abaixo de R$ 100,00 (cem reais) 

não cobrindo aí sequer o custo de uma simples remessa, pois os valores de malote 

mensal, mais sedex, ou mesmo o custo de um único servidor ultrapassa, em muito, o 

valor cobrado a titulo de INSS e Custas processuais.    

 
 

 

Gráfico 2. Total de Cartas Precatórias Expedidas nas três Varas do Trabalho pesquisadas -
21ª., 22ª. e 23ª. Varas do Trabalho do Recife, em um período de 30 meses, o equivalente 
aos anos de 2008 e 2009, e ao primeiro semestre de 2010 – Contribuições Previdenciárias.  
Fonte: Elaboração própria.  
 

Os valores também refletem o argumento anterior de que as cartas 

precatórias expedidas são em um número excepcional maiores que valores abaixo 

dos R$ 500,00 (quinhentos reais) como já apresentados,  ou seja 54% (cinquenta e 

quatro por cento) das cartas precatórias expedidas são em valores abaixo de R$ 

500,00 (quinhentos reais). 
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Gráfico 3. Total de Cartas Precatórias Recebidas nas três Varas do Trabalho pesquisadas -
21ª., 22ª. e 23ª. Varas do Trabalho do Recife, em um período de 30 meses, o equivalente 
aos anos de 2008 e 2009, e ao primeiro semestre de 2010 - Contribuições Previdenciárias. 
Fonte: Elaboração própria.  
 

Os valores das Cartas Precatórias recebidas são ainda maiores, isto posto 

que 71% (setenta e um por cento) das cartas precatórias recebidas, nas três varas 

pesquisadas, apresentaram valores inferiores a R$ 500,00 (quinhentos reais) 

causando perda ao erário público.  
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Gráfico 4. Total de Cartas Precatórias Expedidas e Recebidas nas três Varas do Trabalho 
pesquisadas - 21ª., 22ª. e 23ª. Varas do Trabalho do Recife, em um período de 30 meses, o 
equivalente aos anos de 2008 e 2009, e ao primeiro semestre de 2010 - Contribuições 
Previdenciárias. 
Fonte: Elaboração própria. 
 

Analisado o Gráfico 4, constatou-se  que a mesma apresenta de forma 

cristalina os percentuais anteriormentes mencionados, e que há um número maior 

de cartas precatorias recebidas com valores abaixo de R$ 500,00 (quinhentos reias) 

do que as cartas precatórias expedidas.  

Em apertada síntese, extraiu-se que os valores pesquisados, e objeto deste 

estudo, constatam que não há um critério para expedição e recebimento de carta 

precatória, que não há um valor mínimo que justifique a emissão da mesma, e que 

com os custos apresentados para a emissão de uma carta precatória, apresentará 

por fim um valor mínimo que evitará desta forma que o estado seja penalizado, 

gastando os valores que já efetivamente gasta com a manutenção dos Tribunais 

Regionais do Trabalho.  

Por fim, o sistema de gerenciamento do judiciário começa a engatinhar. Mas, 

até o momento, a escassa doutrina que trata a seu respeito não chegou ao 

consenso, como refletem as posições de Rodrigues (2008) e Barbosa (2007), donde 

o primeiro encampa a tese de importação dos sistemas do setor privado ao serviço 

administrativo jurisdicional, enquanto o segundo ressalta a não compatibilidade entre 

eles. Com efeito, podemos elaborar uma síntese dessas idéias, reconhecendo que 
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será, no mais das vezes, adequada e possível a incorporação de aspectos 

administrativos que se mostraram eficazes entre os atores privados. Entretanto, para 

isso, deve haver uma análise pormenorizada da ferramenta a ser acolhida 

analiticamente, de modo a se adequar às especificidades da esfera pública. Isso 

porque, conforme ensina Trosa (2001, p. 28), a venda gadget – modismos que 

parecem trazer soluções universais, que no futuro se desmoronam – não deve ser 

encampada acriticamente pelos Estados. 

  Dito isso, passaremos a demonstrar como funciona o sistema de manutenção 

financeira do judiciário, e quais tipos de receitas adentram em seus cofres. 

 

 

2.2.4 Custeio do Poder Judiciário e do Serviço Público Jurisdicional  

 

Como toda estrutura da máquina estatal, que deve voltar seus esforços para 

atingir o bem comum, o Poder Judiciário, para seu funcionamento, demanda a 

existência de recursos financeiros. Para isso, angaria recursos através da atividade 

financeira do Estado, que se caracteriza, como salienta Aliomar Baleeiro (1998, p. 

4), pela função de “obter, criar, gerir e despender o dinheiro indispensável às 

necessidades, cuja satisfação o Estado assumiu ou cometeu a outras pessoas de 

direito público”. 

Para o Estado atingir satisfatoriamente a incumbência que lhe cabe, ele 

necessita de obter fontes de recursos, e o faz, como explicam os financistas, de 

duas maneiras: através de receitas originárias e de receitas derivadas 

(ALEXANDRE, 2010). 

Nas receitas originárias, o Estado age como um particular, sem qualquer 

privilégio de sua posição de curador dos interesses públicos, na medida em que 

obtém receitas patrimoniais, valendo-se de seus bens. Quando, por exemplo, o 

Estado atua na economia, por meio de empresas públicas. Na hipótese, tal receita 

será originária. 

Por sua vez, nas receitas derivadas, o Estado, ressalta Alexandre (2010, p. 

38), utilizando de suas prerrogativas de direito público, “edita uma lei obrigando o 

particular que pratique determinados atos ou se ponha em certas situações a 

entregar valores aos cofres públicos, independente de sua vontade”. Quando, por 

exemplo, institui um tributo, de modo que basta o particular praticar o fato descrito 
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na lei como suficiente para constituí-lo no dever de recolher valores ao Estado, 

independentemente de sua vontade, como ocorre no imposto de renda, onde basta 

à pessoa auferir rendimentos para ter que entregar parte ao ente tributante. 

Vale ressaltar que, de acordo com a concepção do Estado mínimo, são cada 

vez mais escassas as formas de receitas originárias, pois a atuação estatal no setor 

econômico perdeu espaço, em virtude da transferência aos atores privados. Desse 

modo, a manutenção estatal depende das receitas derivadas, ou seja, daquelas 

trazidas aos cofres públicos pelos seus jurisdicionados, através dos tributos. 

 Assim, o Judiciário é mantido através de dotações orçamentárias repassadas 

pelas pessoas jurídicas federativas (União e estados-membros), e distribuídos entre 

seus órgãos em cada esfera de governo, ou seja, federal e estadual. 

 Tais dotações seguem as normas estampadas nos Artigos 163 a 169 da 

CF/88, na Lei n° 4320/1964 e na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), ou seja, LC 

n° 101/00.  Quanto à última lei citada, ela é considerada um marco na Administração 

Pública Brasileira, isso porque exige daqueles que gerem a receita pública os 

deveres de se guiarem por ações planejadas, restritivas e transparentes, visando, 

sobretudo, à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do Estado, através dos 

seguintes meios, como esclarece Pascoal (2008, p. 5): 

• Do aumento da arrecadação de receitas públicas, na medida 
em que obriga os entes federativos a instituírem e arrecadarem todos 
os tributos de sua competência, e da restrição da possibilidade de 
concessão de “renúncias de receitas”; 
• Do controle efetivo do gasto público, com a fixação de limites 
prudenciais e máximos, sobretudo para os gastos de pessoal, 
seguridade social e para as despesas obrigatórias de caráter 
continuado, exigindo-se também mecanismos de compensação 
(+receita e/ou - despesa) em casos de aumento permanente de 
despesa ou renúncia de receita e, ainda, medidas de correção de 
desvios e vedações de gastos em ano eleitoral e em fins de 
mandatos; 
• Do controle efetivo do endividamento público, inclusive dos 
“Restos a Pagar” e das “AROs” (antecipações de receitas 
orçamentárias), com fixação de limites de endividamento e, em caso 
de extrapolação, de mecanismos de restabelecimento desses limites, 
de sorte a manter a dívida em níveis prudentes; 
• De definir metas fiscais anuais para 3 (três) exercícios 
financeiros, conferindo tal atribuição à Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO), que passa a ser uma peça fundamental no 
planejamento das ações de governo; 
• Da obrigação de divulgar amplamente, inclusive por meio da 
internet, os principais atos relacionados com a gestão dos recursos 
público, a exemplo das leis orçamentárias, das prestações de contas 
e das decisões dos Tribunais de Contas. 
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Partindo do geral para o particular, ou seja, do financiamento do Poder 

Judiciário, considerado em sua globalidade, para o custeio da atividade jurisdicional, 

enquanto serviço público específico e divisível, destaca-se que as pretensões postas 

à apreciação do judiciário, através dos jurisdicionados, constituindo um processo 

judicial, devem resultar na cobrança de valores, a fim de custeá-lo singularmente, 

que recebem a nomenclatura de: custas judiciais. 

Com efeito, cumpre investigar qual a natureza jurídica dessa cobrança, para 

em seguida traçar suas consequências.  

Sabe-se que a contraprestação pelo recebimento dos serviços públicos pode 

se dar através de duas formas, a saber: por meio das taxas e das tarifas e por 

preços públicos.  

As taxas são cobradas, em consonância ao Artigo 145, II da CF/88, em razão 

do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços 

públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua 

disposição. Daí se infere duas espécies de taxas: taxa de polícia e taxa de serviço. 

Não obstante, como já ressaltado, os serviços públicos podem ser 

remunerados tanto através das taxas de serviço, quanto por meio das tarifas ou 

preços públicos, de modo que pode ser compreensível uma confusão entre os dois 

institutos, pois ambos têm caráter contraprestacional, ou seja, são devidos pelo fato 

de alguma atividade de titularidade do Estado ser diretamente direcionada ao 

cidadão. Contudo, tecnicamente, eles (taxas de serviços e preços públicos) não se 

confundem, pois os sistemas normativos a que se submetem são completamente 

distintos. 

As taxas são agasalhadas pelo sistema jurídico-tributário, ou seja, um regime 

estritamente de direito público; já as tarifas se submetem ao regime contratual, ou 

seja, de direito privado. Dessa distinção de regimes, surgem as demais, como 

destaca Alexandre (2010, p. 69-70): 

Como receita decorrente de uma exação cobrada em regime de 
direito público, o produto da arrecadação da taxa é receita derivada; 
enquanto que a receita oriunda de preço público é originária, 
decorrendo da exploração do patrimônio do próprio Estado. Como 
tributo, a taxa é prestação pecuniária compulsória, não havendo 
manifestação livre da vontade do sujeito passivo para que surja a 
obrigação de pagar. [...] No preço público a relação é contratual, 
sendo imprescindível a prévia manifestação de vontade do particular 
para que surja o vínculo obrigacional. A prestação pecuniária é 
facultativa. 
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Acresça-se, que em decorrência do regime de direito público a que estão 

submetidas as taxas, somente por meio de lei se tolera sua instituição, majoração, 

ou minoração, isso porque, por ser espécie de tributos, sua exigência ou renúncia só 

pode ser exigida após o prévio consentimento do parlamento – que no desenho da 

tripartição orgânica de Montesquieu representa a vontade popular. Daí o brocardo 

norte-americano “no taxation without representation”, ou seja, não haverá exigência 

de tributos sem prévia aprovação popular por intermédio de seus representantes; da 

mesma forma, em virtude da indisponibilidade do patrimônio público, qualquer 

minoração ou renúncia de receita também necessitará de aprovação popular.    

Assim,  

Como o regime das taxas é legal, não é possível rescisão, que pode 
ocorrer somente no regime contratual do preço público. [...] Também 
há de se destacar que, segundo expressas disposições legais (CTN, 
arts. 7 e 119), só podem figurar no pólo ativo da relação jurídico-
tributária pessoas jurídicas de direito público, o que é integralmente 
aplicável às taxas. Já no que concerne aos preços públicos, é 
comum o sujeito ativo ser uma pessoa jurídica de direito privado, 
como sempre ocorre nos serviços públicos delegados (concedidos, 
permitidos ou autorizados). A título de exemplo, tanto o STF quanto o 
STJ consideram que o valor pago pelos serviços de água e esgoto 
prestados por concessionária de serviço público não possui caráter 
tributário, possuindo natureza jurídica de tarifa ou preço público 
(ALEXANDRE, 2010, p. 70). 
 

Desta feita, percebe-se a completa distinção entre os institutos, mas indaga-

se: quais são os critérios para determinar que um serviço público será remunerado 

por taxa ou preço público? Qual relevância prática dessa distinção, e quais 

consequências decorrem no regime das custas judiciais? 

Para se saber se um serviço público será remunerado por taxas ou preços 

públicos, deve-se observar a característica do serviço a ser prestado: assim, se ele 

estiver atrelado à própria noção de soberania do estado, o serviço, por adentrar no 

núcleo das próprias razões de existir o Estado, terá que seguir um regime de direito 

público, que demanda o exercício do poder de império dele. Da mesma forma ocorre 

naqueles serviços em que a utilização deve ser compulsória, para resguardar os 

interesses da coletividade como um todo, como, por exemplo, no serviço público de 

coleta de lixo domiciliar, já que caso tal serviço fosse facultativo, a não fruição dele 

por partes de alguns particulares poderia comprometer a salubridade do ambiente 

de uma cidade, em claro prejuízo para a coletividade. Por essa razão, o serviço deve 
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seguir o regime legal, na medida em que independentemente da vontade do 

particular o serviço será prestado e cobrado. Doutro viés, se o serviço público a ser 

prestado interessar apenas de modo individual ao cidadão, sem qualquer prejuízo à 

coletividade, é aconselhável que ele seja remunerado através do preço público, já 

que é legítima a liberdade de uso pelo particular e o não-uso não conflitará com o 

interesse da sociedade. 

As razões aqui adotadas foram brilhantemente explicitadas pelo Ministro do 

Supremo Tribunal Federal (STF) Carlos Veloso. Destacamos:  

[...] Penso que os serviços públicos poderiam ser classificados assim: 
1- serviços públicos propriamente estatais, em cuja prestação o 
Estado atue no exercício de sua soberania, visualizada esta sob o 
ponto de vista interno e externo: esses serviços são indelegáveis, 
porque somente o Estado pode prestá-los. São remunerados, por 
isso mesmo, mediante taxa, mas o particular pode, de regra, optar 
por sua utilização ou não. Exemplos: a emissão de passaportes e o 
serviço jurisdicional. 
2- Serviços públicos essenciais ao interesse público: são 
serviços prestados no interesse da comunidade. São remunerados 
mediante taxa. E porque as atividades remuneradas são essenciais 
ao interesse público, a comunidade, ou à coletividade, a taxa 
incidirá sobre a utilização efetiva ou potencial do serviço. 
Exemplos: o serviço de coleta de lixo, de esgoto, de sepultamento.  
3- Serviços públicos não essenciais e que, não utilizados, disso 
não resulta dano ou prejuízo para a comunidade ou para o interesse 
público. Esses serviços são, de regra, delegáveis, vale dizer, 
podem ser concedidos e podem ser remunerados mediante 
preço público. Exemplos: o serviço postal, os serviços telefônicos, 
telegráficos, de distribuição de energia elétrica, de gás, etc. (BRASIL. 
ADI 447, VOTO DO MIN. CARLOS VELLOSO, JULGAMENTO EM 5-
6-91, DJ DE 5-3-93) 

 
Esclarecido o primeiro ponto, extrai-se a conclusão de que os processos 

judiciais, por implicarem o exercício da jurisdição, caracterizada esta por envolver 

parcela da soberania nacional, pois demanda o uso das prerrogativas extroversas do 

Estado, deve ser remunerada através das taxas de serviço, as quais se submetem 

ao regime jurídico de direito público. 

Por sua vez, quanto ao segundo questionamento, a distinção entre taxas e 

preço público é importante para se saber qual dos regimes jurídicos as custas 

judiciais irão seguir: o privado ou o público. Se ela tivesse natureza de preço público, 

seria perfeitamente possível sua majoração, minoração, extinção, isenção, etc., 

através de mera resolução do tribunal prestador do serviço, pois seguiria um regime 

contratual, onde impera a autonomia de vontade. Caso contrário, como de fato o é, 

sendo as custas judiciais taxas de serviço,  as mesmas devem se submeter ao 
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regime de direito público, ou seja, àquele em que não tem autonomia de vontade, e, 

sim, subordinação às leis. Assim, para se alterar os valores das custas judiciais é 

necessária aprovação por meio de lei, pelo órgão competente: na esfera federal, o 

Congresso Nacional e na esfera estadual as Assembléias Legislativas de cada 

estado-membro.  

Por essa razão Alexandre (2010, p. 70) esclarece: 

Assim, por exemplo, como as custa judiciais são tributos, não é 
possível a qualquer Tribunal fixá-las por Resolução ou outro ato 
próprio, sendo necessária a edição de lei em sentido estrito 
estipulando o valor. Além disso, a cobrança dos valores majorados 
só pode ser feita a partir do exercício subsequente (anterioridade) e 
se decorridos ao menos noventa dias da publicação da nova lei 
(noventena).  

 
 

Do exposto, há de se fixar que as custas judiciais detêm natureza de taxa de 

serviço, ou seja, tributo, e em decorrência, terão que se submeter ao regime traçado 

nos padrões legais. Dito isso, iremos tratar sobre elas no âmbito da Justiça do 

Trabalho, para ao final fazermos as correlações com a gestão da carta precatória.  

 

 

2.2.5 O Sistema das Despesas Processuais na Justiça do Trabalho 
  

Despesas processuais, conforme ensina Pinto (2005, p. 291), “são todos os 

gastos que as partes realizam dentro ou fora do processo, para prover-lhe o 

andamento ou atender com mais segurança aos seus interesses na demanda”.  

Nessa esteira, segundo o CPC, o qual introduz uma teoria geral do processo, 

cabe às partes prover as despesas dos atos que realizam ou requerem no processo, 

antecipando-lhes o pagamento desde o início até sentença final. Infere-se do 

postulado, por regra geral, que a parte que requerer determinada diligência ou a 

prática de qualquer ato processual, deve antecipar-lhe o pagamento. 

Assim, pode-se qualificar o termo “despesa” como gênero, que abrange três 

espécies:  

a) As custas, que se destinam a remunerar a prestação da 
atividade jurisdicional, desenvolvida  pelo Estado-juiz por meio de 
suas serventias e cartórios; 
b) Emolumentos, que se destinam a remunerar os serviços 
prestados pelos serventuários de cartórios ou serventias não 
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oficializados, remunerados pelo valor dos serviços desenvolvidos, e 
não pelos cofres públicos; 
c) Despesas em sentido estrito, que se destinam a remunerar 
terceiras pessoas acionadas pelo aparelho judicial, no 
desenvolvimento da atividade do Estado-juiz. Nesse sentido, os 
honorários do perito e os assistentes técnicos constituem, por 
exemplo, despesas em sentido estrito (CUNHA, 2010, p. 122).  

 

Com efeito, percebe-se que as custas e os emolumentos judiciais, detém 

caráter compulsório, justificando a alocação, pelo STF, entre uma das espécies 

tributária, possuindo natureza jurídica de taxa de serviço, devendo, em decorrência, 

se submeter a regime jurídico-tributário.  

Retomando a teoria geral do processo, em que foi dito que, por via de regra, 

caberia à parte que requeresse a diligência ou qualquer outro ato processual 

antecipar o pagamento das custas, para ao final, se vencedor da demanda, ser 

ressarcido pelo perdedor, de modo a não onerar a fazenda pública – que por curar 

as receitas públicas, não pode se sujeitar a prejuízos causados por terceiros, 

evitando-se desperdício anti-isonômico de dinheiro público – e resguardar o princípio 

do sucumbimento, que segundo esclarece Chiovenda (apud VADE MECUM, 2010, 

p. 377): 

É o fato objetivo da derrota; e a justificação deste instituto está em 
que a atuação da lei não deve representar uma diminuição 
patrimonial para a parte a cujo favor se efetiva; por ser interesse do 
Estado que o emprego do processo não se resolva em prejuízo de 
quem tem razão e por ser, de outro turno, que os direitos tenham um 
valor tanto quanto possível nítido e constante.  

 

Em que pese o postulado consagrado na teoria geral do processo, o mesmo 

não pode ser aplicado acriticamente no processo do trabalho, ao menos enquanto a 

matéria posta se tratar de relação de emprego, na medida em que os princípios que 

caracterizam o direito do trabalho como um ramo autônomo na ciência jurídica, são 

incompatíveis com essa forma de custeio. Isso porque o reclamante/empregado, 

certamente não terá condições de custear o processo inicialmente, uma vez que 

provavelmente estará desempregado, existindo clara relação de hipossuficiência, 

razão que contribuiu para a edição da Lei n° 10.537 de 27.8.2002 (DOU DE 

28.8.2002) que regulamentou as custas no âmbito da justiça laboral. 

Tal regulação estabelece que o valor das custas relativas ao processo de 

conhecimento, nas ações e procedimentos de competência da Justiça do Trabalho, 

bem como nas demandas propostas perante a Justiça Estadual, no exercício da 
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jurisdição trabalhista, incidirão à base de 2% (dois por cento), observado o mínimo 

de R$ 10,64 (dez reais e sessenta e quatro centavos) e serão calculadas: 

 

a) Quando houver acordo ou condenação, sobre o respectivo valor; 

b) Quando houver extinção do processo, sem julgamento do mérito, ou julgado 

totalmente improcedente o pedido, sobre o valor da causa; 

c)  No caso de procedência do pedido formulado em ação declaratória e em 

ação constitutiva, sobre o valor da causa; 

d)  Quando o valor for indeterminado, sobre o que o juiz fixar. 

 

Com relação ao tempo do pagamento das custas, a lei se afasta do princípio 

do pagamento antecipado tratado na teoria do processo, pelas razões já 

explicitadas, dirimindo as divergências doutrinárias e jurisprudências de outrora, ao 

disciplinar que: 

 

a) As custas serão pagas pelo vencido, após o trânsito em julgado da decisão. 

b) No caso de recurso, as custas serão pagas e comprovado o recolhimento 

dentro do prazo recursal. 

c)  Sempre que houver acordo, se de outra forma não for convencionado, o 

pagamento das custas caberá em partes iguais aos litigantes. 

 

Com o advento da EC n° 45/2004, que ampliou o rol de competências da 

Justiça do Trabalho, que doravante terá a atribuição de julgar os conflitos resultantes 

das relações de trabalho, é discutível a aplicação dos preceitos que isentam o autor 

do pagamento antecipado das custas, na medida em que a razão traduzida na 

norma objetiva viabilizar o acesso do empregado à jurisdição laboral, motivo não 

existente na relação de trabalho, que diferentemente da relação de emprego, se 

caracteriza pela autonomia jurídica das partes.  

Destarte, nas relações de trabalho, ao contrário da relação de emprego, 

devem ser antecipadas as custas processuais, de modo semelhante ao estabelecido 

no CPC. 

Por sua vez, no processo de execução são devidas custas, sempre de 

responsabilidade do executado e pagas ao final. 

De acordo com a seguinte tabela:  
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 I – autos de arrematação, de adjudicação e de remição: 5% (cinco por cento) 

sobre o respectivo valor, até o máximo de R$ 1.915,38 (um mil, novecentos e 

quinze reais e trinta e oito centavos); 

II – atos dos oficiais de justiça, por diligência certificada: 

a) em zona urbana: R$ 11,06 (onze reais e seis centavos); 

b) em zona rural: R$ 22,13 (vinte e dois reais e treze centavos); 

III – agravo de instrumento: R$ 44,26 (quarenta e quatro reais e vinte e seis 

centavos); 

IV – agravo de petição: R$ 44,26 (quarenta e quatro reais e vinte e seis 

centavos); 

V – embargos à execução, embargos de terceiro e embargos à arrematação: 

R$ 44,26 (quarenta e quatro reais e vinte e seis centavos); 

VI – recurso de revista: R$ 55,35 (cinquenta e cinco reais e trinta e cinco 

centavos); 

VII – impugnação à sentença de liquidação: R$ 55,35 (cinquenta e cinco reais 

e trinta e cinco centavos); 

VIII – despesa de armazenagem em depósito judicial – por dia: 0,1% (um 

décimo por cento) do valor da avaliação; 

IX – cálculos de liquidação realizados pelo contador do juízo – sobre o valor 

liquidado: 0,5% (cinco décimos por cento) até o limite de R$ 638,46 

(seiscentos e trinta e oito reais e quarenta e seis centavos). 

 

No que toca aos emolumentos, estes, diferentemente das custas, são devidos 

pelo requerente antecipadamente e não pelo sucumbente posteriormente, em 

virtude de expressa disposição legal, estampada no Artigo 789-B da CLT.  

O preceptivo fixou os emolumentos com base na seguinte tabela: 

 
I – autenticação de traslado de peças mediante cópia reprográfica 

apresentada pelas partes – por folha: R$ 0,55 (cinquenta e cinco centavos de 

real); 

II – fotocópia de peças – por folha: R$ 0,28 (vinte e oito centavos de real); 

III – autenticação de peças – por folha: R$ 0,55 (cinquenta e cinco centavos 

de real); 
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IV – cartas de sentença, de adjudicação, de remição e de arrematação – por 

folha: R$ 0,55 (cinquenta e cinco centavos de real); 

V – certidões – por folha: R$ 5,53 (cinco reais e cinquenta e três centavos). 

 

Vale ressaltar ainda que as instruções para o recolhimento desses valores 

serão repassadas através de instrução normativa do TST. Atendendo os termos 

legais, o TST editou a IN n° 20, de 24.9.2002. Nela estão fixados os códigos de 

receita e a maneira exata do preenchimento do DARF (Documento de Arrecadação 

de Receitas Federais). Advirta-se que será ônus do contribuinte o devido 

preenchimento do DARF. A título de exemplo, caso o sucumbente recolha custas 

processuais terá que inscrever o código 8019 no campo apropriado, ou, caso 

pretenda o requerente recolher os emolumentos, deverá inscrever no espaço 

apropriado o código 8168. 

É importante lembrar as observações de Martins (2010, p. 376), quanto aos 

limites do poder normativo das instruções do TST:  

Assim, o TST não tem competência para fixar as custas. Essa é 
matéria de lei, em razão da natureza tributária delas. O TST poderá 
estabelecer a forma de pagamento das custas e emolumentos e não 
o valor, de acordo com a instrução por ele expedida. O valor deve ser 
fixado em lei. 

  

Ressalte-se que os valores carreados através dessas exações tributárias 

como adverte Cunha (2010, p. 123) são “destinados à serventia judicial e ao 

serventuário do cartório não oficializado”. Essa afirmação encontra guarida no 

próprio bojo do texto constitucional, ao prever que “as custa e emolumentos serão 

destinados exclusivamente ao custeio dos serviços afetos às atividades específicas 

da Justiça” (CF/88, Art. 98, § 2°,). 

Ora, é de se notar um grande equívoco nas normas transcritas, na medida em 

que não houve a delegação legal para que o TST proceda com as revisões de 

correção monetária dos valores, por meio de índices oficiais, o que resulta numa 

séria possibilidade de engessamento dos valores nominais, que, em última instância, 

com o decorrer do tempo, importará em prejuízo nas finanças públicas, pois os 

valores nominais não mais corresponderão aos valores reais. 

Tal expediente legal não arranharia o regime jurídico-tributário das custas e 

emolumentos, em virtude de a correção monetária ter o condão de apenas recompor 
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o valor da moeda, não significando o aumento nominal decorrente de sua aplicação, 

majoração do tributo, o que só se legitimaria a partir de lei. 

A possibilidade dessa delegação para o TST, se justificaria, pois, como de 

conhecimento amplo, o processo de edição de leis no Congresso Nacional é 

demorado, levando muitas vezes anos para sua conclusão. 

Por fim, vale trazer a Tabela 2 extraída do documento “Justiça em Números”, 

a fim de demonstrar os valores percentuais em que correspondem as custas em 

face das despesas totais do judiciário. 

 

Tabela 2. Valores Recolhidos Sobre a Despesa Total da Justiça do Trabalho.  Receitas de 
Custas e outros Emolumentos das Varas do Trabalho do Ano de 2008. 
 

 
Fonte: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Justiça em Números. Disponível em 
http://www.cnj.jus.br. Acesso em: 05 de maio de 2010.  
 

Da análise, infere-se que as custas judiciais não contribuem de forma 

relevante para o custeio do judiciário, na medida em que sua arrecadação 

representa apenas 2,4 % (dois vírgula quatro por cento) das despesas totais da 

Justiça do Trabalho. 
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De outra forma, os valores apresentados pela tabela acima, trazem 

consequências mais graves, pois demonstram o quanto o Estado perde ao não 

vislumbrar os valores efetivamente gastos para realizar a cobrança das custas 

processuais. Observando a tabela acima, constatou-se que o Estado recolheu no 

ano de 2008 um valor de R$ 5.048.705,00 (cinco milhões quarenta e oito mil e 

setecentos e cinco reais) representando um percentual de apenas 1,20% (um vírgula 

dois por cento). No entanto, o estudo realizado constata que as custas processuais 

não representam um valor substancial para emissão de cartas precatórias, pois o 

custo das cartas precatórias em muito superam os valores arrecadados a título de 

custas processuais. 

 

 

Gráfico 5. Total de Cartas Precatórias Expedidas e Recebidas nas três Varas do Trabalho 
pesquisadas - 21ª., 22ª. e 23ª. Varas do Trabalho do Recife, em um período de 30 meses, o 
equivalente aos anos de 2008 e 2009, e ao primeiro semestre de 2010 – valores 
equivalentes a custas processuais.  
Fonte: Elaboração própria. 

 

O gráfico acima impressiona pelo percentual apresentado, ou seja, mais de 

76% (setenta e seis por cento) das cartas precatórias executórias expedidas ou 

recebidas destinam-se à cobrança de um valor que sequer paga o custo de sua 

própria expedição. 
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Observando-se o valor real das custas e do recolhimento previdenciário, na 

expedição ou recebimento de uma carta precatória deve-se ter em mente os valores 

efetivamente gastos para concretizar esta cobrança, pois o resultado de seu 

recebimento ainda é incerto. 

Uma vez que, em mais de 50% (cinquenta por cento) dos casos, não há o 

recolhimento por parte do executado. 

Na expedição de um mandado de citação, penhora e avaliação para cobrança 

de custas processuais e recolhimento previdenciário, há a possibilidade do não 

pagamento por parte do executado pelas seguintes razões: primeiro por não ter 

como pagar; segundo por não ser sequer citado, pois o endereço está incorreto, o 

executado faliu, ou a empresa fechou, há inúmeros fatores que atrapalham a 

execução de um processo no seu todo. 

Mais uma razão para se ter um valor mínimo para a expedição de uma carta 

precatória executória de cobrança de créditos previdenciários e custas processuais.  

  

 

 

Gráfico 6. Total de Cartas Precatórias Expedidas nas três Varas do Trabalho pesquisadas - 
21ª., 22ª. e 23ª. Varas do Trabalho do Recife, em um período de 30 meses, o equivalente 
aos anos de 2008 e 2009, e ao primeiro semestre de 2010 – valores equivalentes a custas 
processuais.   
Fonte: Elaboração própria. 
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Este gráfico demonstra o percentual de cartas precatórias expedidas para 

cobranças de custas processuais, um valor representativo, 75% de todas as cartas 

precatórias expedidas apresentam valores abaixo de R$ 100,00 (cem reais). 

 

 

 

Gráfico 7. Total de Cartas Precatórias Recebidas nas três Varas do Trabalho pesquisadas - 
21ª., 22ª. e 23ª. Varas do Trabalho do Recife, em um período de 30 meses, o equivalente 
aos anos de 2008 e 2009, e ao primeiro semestre de 2010 – valores equivalentes a custas 
processuais.  
Fonte: Elaboração própria. 

 

Os números do gráfico acima são aindas mas estarrecedores, ou seja, 81% 

de todas as cartas precatórias recebidas representam valores abaixo de R$ 100,00 

(cem reais). Se forem computados os valores gastos para a expediçao ou mesmo o 

recebimento de cartas precatórias apenas para cobrança das custas processuais, o 

valores gastos pelo Estado seriam enormes, em detrimento dos valores percebidos, 

pois na maioria dos casos, os valores a título de execução, com números abaixo de 

R$ 100,00 (cem reias) sequer são pagos. O próprio INSS não recebe valores abaixo 

de R$ 29,00 (vinte e nove reais), não havendo guias de recolhimento para valores 

abaixo deste, no entanto as guias de DARF podem ser pagas de R$ 10,00 (dez 

reais) acima. 
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Gráfico 08: Total de Cartas Precatórias Recebidas nas três Varas do Trabalho pesquisadas 
- 21ª., 22ª. e 23ª. Varas do Trabalho do Recife, em um período de 30 meses, o equivalente 
aos anos de 2008 e 2009, e ao primeiro semestre de 2010 – valores equivalentes a custas 
processuais. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Como se observa no gráfico anterior, os valores cobrados a título de custas 

processuais em cartas precatórias executórias são no mínimo aviltantes, pois, como 

será comprovado ao final deste estudo, a simples emissão de uma carta precatória 

para uma cidade, dentro da mesma circunscrição jurisdicional, Recife – Olinda, tem 

um custo maior do que o valor percebido a título de custa processual. Os valores 

cobrados, se recebidos, não cobrem sequer o custo da própria emissão da carta 

precatória, quanto mais o salário de um servidor. Os valores cobrados a título de 

custa processual mais recolhimento previdenciário, em muitos casos, como os 

demonstrados neste estudo, são abaixo de um valor que vale a pena, ou seja, o 

Estado está pagando para cobrar. Se a cobrança for um sucesso, então o Estado 

perdeu menos, mas estará sempre perdendo, pois se o custo de emissão ou mesmo 

de recebimento é maior do que o valor pago, isto posto, não deveria ser expedida 

uma cobrança com um valor que não se cobre, mesmo que por determinação 

judicial, pois os custos ao erário público superam em muito a benesse deste 

recebimento. Existindo a possibilidade de perdão da dívida, pois geraria duas 

benesses, uma ao devedor e a outra ao Estado, estar-se-ia economizando ao invés 
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de penalizar a sociedade arcando com um custo que não traz resultados, nem para 

o órgão público nem para a sociedade.  

  

 

2.3 Consequências do Sistema das Despesas Processuais no Gerenciamento 

da Carta Precatória 

 

 

Relembrando o quanto dito, ficou assentado que a jurisdição, conforme 

classificação do eminente Luiz Emydio F. da Rosa Junior (2005), pode ser 

qualificada como espécie de serviço público ínsito à soberania do Estado, e que por 

tal razão os processos a ela submetidos serão remunerados por meio de uma 

exação tributária, com natureza de taxa de serviço, denominada custas processuais.  

As custas e os emolumentos têm, em consequência, que se submeter ao 

regime de direito público, ou seja, àquele regido e subordinado aos preceitos legais, 

donde inexiste autonomia de vontade, e sim vinculação à legalidade. Nessa esteira, 

não será legítima a cobrança dessas exações sem o devido preceptivo legal que fixe 

suas alíquotas, a materialidade tributável (base de cálculo), o fato gerador (melhor 

denominado de hipótese de incidência) e os sujeitos passivos (jurisdicionados), a 

teor do Artigo 97 do CTN. Enfim, para sua legítima cobrança devem estar presentes 

os requisitos presidentes da tipicidade cerrada que rege o Direito Tributário.  

 Desses assentamentos, se inferem as seguintes conclusões, no que toca ao 

manejo da carta precatória:  

 

a)  A carta precatória por estar umbilicalmente atrelada à jurisdição, aliás, 

estando nela inserida, qualifica-se como um serviço público próprio de estado, 

decorrendo daí a necessidade de conformação aos princípios reitores do 

respectivo sistema, inclusive no que toca sua forma de remuneração, que terá 

natureza tributária;  

b) No atual estágio normativo, não se legitima a cobrança de custas destinadas, 

isoladamente, à expedição da carta precatória, na medida em que não há lei 

que preencha as condições para a cobrança da exação (alíquota, base de 

cálculo, fato gerador e contribuintes); e qualquer resolução de Tribunal 

Regional do Trabalho que tente fixá-las será nula de pleno direito 
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(inconstitucionalidade chapada), em razão da exigência de lei em sentido 

estrito, para instituí-las; 

c) Tais custos devem ser remunerados através das custas processuais, que têm 

alíquota de 2% (dois por cento) no processo de conhecimento e de 5% (cinco 

por cento) na execução, e só são devidas na conclusão da atividade judicante 

e por aquele que deu causa à intervenção judicial, ou seja, o sucumbente e o 

executado, respectivamente; 

d) Também serão devidos os valores estabelecidos para as diligências dos 

oficiais de justiça, que serão exigidos ao final, pelos derrotados da relação 

processual;   

e)  Devem ser cobrados emolumentos, na hipótese de requerimento do 

reclamante ou do exequente de sua expedição, devendo ser recolhidos, 

antecipadamente, os valores atinentes: as autenticações dos traslados; as 

cópias necessárias à sua instrução; e de eventuais certidões. 

  

Expostas essas premissas, podemos, enfim, enfrentar a problemática do 

custeio das cartas precatórias fiscais na Justiça do Trabalho, com a finalidade de 

serem propostas soluções consistentes, de modo a conciliar os preceitos das ordens 

financeiras e jurídicas; já que é latente a idéia de eficiência no serviço público, não 

se tolerando a assunção de prejuízos, evitáveis, ao erário público. Doutro lado, 

também não se legitimam soluções econômicas, puras e simples, se elas não 

respeitarem as garantias dos contribuintes e a ordem jurídica; daí a necessidade das 

soluções, posteriormente ventiladas, serem econômica e constitucionalmente 

adequadas.    

Contudo, antes, teremos que esclarecer a atribuição fiscal da Justiça do 

Trabalho, justamente para explicitarmos a problemática da gestão da carta 

precatória fiscal, para ao fim, tecer nossas conclusões.     
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CAPÍTULO 3: ATRIBUIÇÃO FISCAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO 

 
 
 
3.1 Considerações Preliminares 

 

 

Como relata Martins Filho (2002), a Justiça do Trabalho foi criada pela 

Constituição de 1934 (Art. 122). Contudo, somente foi instalada em 1º de maio de 

1941, como órgão vinculado ao Ministério do Trabalho, passando a integrar a 

intimidade do Poder Judiciário apenas em 1946 com a promulgação da Constituição 

respectiva, consoante Artigo 94, V da CF/46.  

Hoje a Jurisdição Trabalhista está aparelhada em três graus. Sua base inicia-

se através das Varas do Trabalho, que são dirigidas pelos juízes do trabalho, nelas 

são submetidas questões individuais resultantes de controvérsias surgidas nas 

relações de trabalho, que se materializam através das reclamações trabalhistas. Os 

limites de abrangência da competência jurisdicional dessas varas são fixados por lei, 

geralmente uma vara trabalhista cobre a área de vários municípios contíguos, 

principalmente nos interiores dos estados-membos, já que na capital, por via de 

regra, ela se circunscreve ao raio do respectivo município e região metropolitana. 

Com efeito, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), salvo hipóteses nela 

especificadas, indica que a localidade competente para julgar o conflito será fixada 

em face da localidade da prestação dos serviços pelo empregado. 

Afunilando a pirâmide que escalona a justiça do trabalho, seguem em 

segunda instância os Tribunais Regionais do Trabalho (TRT’s). Neles são julgados 

os recursos ordinários interpostos contra as decisões exaradas no juízo de piso, ou 

seja, nas varas do trabalho, bem como algumas ações que a lei fixou, 

originariamente, em seu âmbito jurisdicional, como, por exemplo, os dissídios 

coletivos entre os atores sociais legitimados para pactuar acordos e convenções 

coletivas de trabalho (sindicatos dos trabalhadores, patronais, empresas), ações 

rescisórias das decisões de primeira instância ou dos seus próprios julgados, e os 

mandados de segurança que a lei lhe reservou a competência originária (atos de 

juízes do trabalho, ou atos dos seus próprios membros). 
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Atualmente no desenho da justiça do trabalho, encontramos 24 Tribunais 

Regionais do Trabalho, vejamos: 

 

• 1ª Região: abrange o Estado do Rio de Janeiro;  

•  2ª Região: abrange o Estado de São Paulo, à exceção dos municípios da 15ª 

Região; 

•  3ª Região: abrange o Estado de Minas Gerais;  

•  4ª Região: abrange o Estado do Rio Grande do Sul; 

•  5ª Região: abrange o Estado da Bahia;  

•  6ª Região: abrange o Estado de Pernambuco;  

•  7ª Região: abrange o Estado do Ceará;  

•  8ª Região: abrange os Estados do Pará e do Amapá;  

•  9ª Região: abrange o Estado do Paraná;  

• 10ª Região: abrange os Estados do Distrito Federal e Tocantins; 

•  11ª Região: abrange os Estados de Amazonas e Roraima; 

•  12ª Região: abrange o Estado de Santa Catarina; 

•  13ª Região: abrange o Estado da Paraíba; 

•  14ª Região: abrange os Estados de Rondônia e Acre;  

•  15ª Região: Tem sede em Campinas e abrange municípios do Estado de São 

Paulo; 

•  16ª Região: abrange o Estado do Maranhão;  

•  17ª Região: abrange o Estado do Espírito Santo;  

•  18ª Região: abrange o Estado de Goiás; 

•  19ª Região: abrange o Estado de Alagoas; 

•  20ª Região: abrange o Estado de Sergipe; 

•  21ª Região: abrange o Estado do Rio Grande do Norte; 

•  22ª Região: abrange o Estado do Piauí; 

•  23ª Região: abrange o Estado do Mato Grosso; 

•  24ª Região: abrange o Estado do Mato Grosso do Sul. 

 

Na cúpula da estrutura da justiça especializada encontramos o Tribunal 

Superior do Trabalho (TST), que é responsável por julgar os recursos de revista, 

recursos ordinários e agravos de instrumento contra decisões de Tribunais 
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Regionais do Trabalho e dissídios coletivos de categorias organizadas em nível 

nacional. Junto a ele, funcionará o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, 

cabendo-lhe exercer, na forma da lei, a supervisão administrativa, orçamentária, 

financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, como 

órgão central do sistema, cujas decisões terão efeito vinculante. 

No decorrer dos anos, as competências materiais da justiça do trabalho foram 

alargadas, principalmente após a promulgação da Constituição Federal de 1988.  

Pela pertinência de nosso estudo, vale frisar que com advento da EC n° 20 de 

15.12.1998 – famosa pelas reformas trazidas no âmbito previdenciário – que 

acrescentou o §3° ao Artigo 114 da Carta Maior, a Justiça do Trabalho passou a 

deter competência para executar de ofício, as contribuições previdenciárias das 

empresas e dos segurados, decorrentes das sentenças por ela proferidas. 

Após essa emenda, sobreveio outra, a EC/45 (reforma do judiciário), que 

implicou profunda alteração na estrutura da Justiça do Trabalho, bem como no 

desenho das suas competências, acrescendo, ao lado das ações oriundas das 

relações de emprego, as ações atinentes às relações de trabalho, dentre outras 

novas atribuições. No que nos convém, só houve o remanejamento do disposto no 

até então §3° do Artigo 114, para o inciso VIII, do Artigo 114 da Constituição, 

mantendo-se incólume a redação.          

A aduzida competência para executar as contribuições previdenciárias de 

ofício pela Justiça do Trabalho, inicialmente, foi regulamentada pela Lei n° 

10035/2000, e em seguida foram introduzidas inovações, através da Lei n° 

11.457/2007, o qual imprimiu nova redação a vários preceptivos da CLT. 

Para Sérgio Pinto Martins (2010, p. 782), a Constituição com essa sistemática 

[...] criou uma execução incidental de quem não era parte no 
processo executivo trabalhista, passando a União a intervir no feito 
apenas na fase de execução. Trata-se de algo bastante diferente do 
que até então existia no processo, que não tinha regra semelhante. A 
União passa a ser terceiro interessado no processo, quanto às 
contribuições previdenciárias, pois não é parte da relação 
processual.  

  

Daí se infere a complexidade do tema, que inaugurou um modelo totalmente 

inovador de constituição do crédito tributário, bem como na maneira de executá-lo, 

de modo que merece uma análise detida para a devida compreensão de nosso 

estudo.  
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3.2 Execução da Contribuição Previdenciária  

 

 

3.2.1 Aspectos Gerais e Tributários 

 

Inicialmente, antes de adentramos no núcleo do tópico, em face de razões 

didáticas, cumpre-nos, ainda que sucintamente, esclarecer o funcionamento de um 

processo judicial trabalhista, que, por regra, dá origem a uma relação trilateral em 

que um sujeito denominado reclamante promove uma reclamação ao estado-juiz 

(União/Justiça do Trabalho) em face de um reclamado, de modo a provocar o 

exercício da jurisdição, que resultará numa decisão que substituirá as vontades das 

partes. Este procedimento tende a ser concluído por meio de uma sentença ou um 

acordo, devidamente homologado pelo magistrado, que servirá para viabilizar a 

execução do julgado, traduzindo-se no cumprimento forçado do quanto decidido.  

Na sentença, além de constar as verbas deferidas ao reclamante, também, 

por expressa determinação constitucional (Artigo 114, VIII, CF/88), deverão constar 

os valores que serão devidos à União, a título de contribuição previdenciária devidas 

pela empresa e pelo empregado (segurado), que deveriam ter sido pagas a tempo e 

modo e não o foram. 

Nessa esteira, a execução dessas contribuições seguirá o rito estampado na 

CLT, que através das referidas leis (10.035/2000; 11.457/2007), passou a 

regulamentá-la. Apenas subsidiariamente, ou seja, na omissão de regras 

específicas, será aplicada a lei de execuções fiscais. 

Reforçando, é de se ressaltar que em face de a contribuição previdenciária 

ser classificada como uma exação tributária, o juiz do trabalho tem o dever-poder de 

enquadrar a natureza das verbas deferidas na sentença, se remuneratórias ou 

indenizatórias, de modo a determinar sua base de cálculo e aplicar a correspondente 

alíquota, a fim de torná-la líquida e certa, possibilitando sua execução. Assim, a Lei 

n° 8212/91 que regula o plano de custeio da seguridade social, em seu Artigo 43, 

estabelece que “nas ações trabalhistas de que resultar o pagamento de direitos 

sujeitos à incidência de contribuição previdenciária, o juiz, sob pena de 

responsabilidade, determinará o imediato recolhimento das importâncias devidas à 

Seguridade Social” (grifo no autor). 
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Para esse fim, os juízes, nas decisões e nos acordos homologados, terão que 

indicar, destacadamente, a natureza jurídica das parcelas constantes do objeto do 

processo, determinando, ainda, o limite de responsabilidade de cada parte pelo 

recolhimento da contribuição previdenciária. 

Na hipótese de não ser cumprido esse dever pelo juiz, ou seja, caso não 

discrimine as parcelas sujeitas à contribuição, o §1° do Artigo 43, da Lei n° 8212/91, 

ensina que “estas incidirão sobre o valor total apurado em liquidação de sentença ou 

sobre o valor do acordo homologado” (grifo no original). 

Em razão disso, a Subseção I da Seção de Dissídios Individuais do Tribunal 

Superior do Trabalho editou a Orientação Jurisprudencial (OJ) n° 363, com o 

seguinte teor: 

Descontos previdenciários e fiscais. Condenação do 
empregador em razão do inadimplemento de verbas 
remuneratórias. Responsabilidade do empregado pelo 
pagamento. Abrangência. 
A responsabilidade pelo recolhimento das contribuições social e 
fiscal, resultante de condenação judicial referente a verbas 
remuneratórias, é do empregador e incide sobre o total da 
condenação. 
Contudo, a culpa do empregador pelo inadimplemento das verbas 
remuneratórias não exime a responsabilidade do empregado pelos 
pagamentos do imposto de renda devido e da contribuição 
previdenciária que recaia sobre sua quota-parte. 

 

No que atine à incidência de juros e correção monetária, estes devem fluir a 

partir do vencimento da contribuição, que segundo as disposições trazidas em 

decreto do executivo, vencem no dia vinte do mês seguinte ao fato gerador. 

Ademais, a atualização do crédito devido à Previdência Social observará os critérios 

estabelecidos na legislação previdenciária. 

Como leciona Ivan Kertzman (2010, p. 77), o fato gerador da contribuição 

previdenciária é o trabalho. Em razão disso, seu fato gerador, concretiza-se no 

momento da prestação do serviço, decorrendo daí que os juros e a correção 

monetária devem começar a fluir do vencimento da obrigação tributária, ou seja, no 

dia 20 (vinte) do mês seguinte à prestação dos serviços.  

Consequentemente, como destaca Kertzman (2010, p. 77): 

As contribuições previdenciárias decorrentes de ações trabalhistas 
devem ser apuradas mês a mês, com referência ao período da 
prestação de serviços. Assim, havendo uma condenação referente a 
12 meses de trabalho, o cálculo do valor a ser pago a título de 
contribuição previdenciária deve ser efetuado tomando-se por base 
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cada um dos 12 meses trabalhados e aplicando-se a correspondente 
alíquota, considerando-se os limites máximos do salário de 
contribuição de cada mês e os acréscimos legais relativamente a 
cada uma das competências abrangidas. 

 
 

Frise-se que, na hipótese de reconhecimento judicial da prestação de 

serviços em condições que permitam a aposentadoria especial após 15 (quinze), 20 

(vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, serão devidos os acréscimos de 

contribuição de 12% (doze por cento), 9% (nove por cento), 6% (seis por cento), que 

servem para compensar à previdência os custos da aposentadoria prematura. 

Caso as partes, após a sentença de mérito, ou seja, na fase recursal ou no 

processo executivo, celebrem acordo, a contribuição será fixada com base nos 

valores pactuados (ART. 43 § 5°, LEI N° 8212/91).  

Trazidos os aspectos tributários, passaremos aos processuais. 

 

 

3.2.2 Aspectos Processuais 

 

Depois de decretada a sentença, sendo estabelecidas as verbas sobre as 

quais incidirão as alíquotas previdenciárias, o juiz determinará a confecção dos 

cálculos, ou pelas partes ou, como na práxis, pelo contador da vara do trabalho a ele 

subordinado, a fim de tornar a execução líquida e certa. Em seguida, intimará a 

União a manifestar-se sobre os cálculos no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão.  

Vale destacar que, na hipótese de não haver, a priori, incidência da 

contribuição previdenciária, em razão de acordos homologados constituírem-se 

apenas de verbas indenizatórias, que em consequência não se sujeitariam à 

contribuição previdenciária, ainda assim, haverá a necessidade de intimação da 

União para tomar ciência da homologação do acordo, na medida em que sob o título 

de parcelas indenizatórias podem estar veladas verdadeiras parcelas 

remuneratórias, sujeitas, portanto, à incidência tributária. Nessa hipótese, a União 

estará legitimada para recorrer em face das contribuições sonegadas, é o que se 

infere do Artigo 832, § 4° da CLT.  

Caso a União, após sua intimação para manifestação sobre os cálculos, 

quede-se inerte, o crédito tributário estará definitivamente constituído, devendo os 
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cálculos serem homologados pelo juiz e em seguida o devedor deverá ser citado 

para efetuar o pagamento ou garantir a execução, no prazo de 48 horas. 

A citação será materializada através de mandado de citação, avaliação e 

penhora, a ser cumprido pelo oficial de justiça competente. Em seguida, a execução 

seguirá o trâmite normal, com a procura de bens do devedor para ao final ser 

convertido em pecúnia e finalmente serem solvidos os créditos do reclamante 

(trabalhador) e da Previdência Social, com a correspondente imputação dos valores, 

segundo uma ordem de preferência. 

 

  

3.2.3 Critério de Imputação dos Valores Apurados na Execução Trabalhista 

 

Obtendo a execução êxito parcial, ou seja, não sendo suficientes os valores 

arrecadados para solver os créditos do reclamante e da Previdência Social, 

questiona-se como será a distribuição desses valores entre os credores, se dividido 

pró-rata, proporcionalmente, ou alguém terá preferência?  

Desse problema surgem duas correntes: a primeira, de caráter fazendário, 

entende que devem ser divididos proporcionalmente os valores, na medida em que 

eles importarão em incremento na receita da seguridade social, o que refletiria em 

benefícios para toda a sociedade; a segunda, e prevalente, entende que deve haver 

a preferência para o credor trabalhista, em virtude de ele ter impulsionado o 

processo, bem como em razão de seu crédito ser o objeto principal da lide, 

diferentemente do previdenciário que seria secundário, de sorte que o segundo só 

existiria em razão do primeiro e não o contrário, assim, como o acessório segue o 

principal, preferencialmente resguardar-se-á com prioridade o crédito trabalhista. 

Com efeito, o próprio CTN ressalva os créditos decorrentes da legislação do 

trabalho ou do acidente de trabalho da preferência do crédito tributário. Segue o teor 

literal do Artigo 186 do CTN: “O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual 

for sua natureza ou o tempo de sua constituição, ressalvados os créditos 

decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho” (grifo nosso). 

Resultando que, se os bens encontrados do devedor não forem suficientes 

para suprir tanto o crédito trabalhista, quanto o fiscal, o primeiro preferirá o segundo. 

Assim, pela ordem, imputam-se os valores carreados ao pagamento do reclamante e 
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se sobrar alguma importância, esta deve ser destinada à União para satisfazer o 

crédito tributário previdenciário e as custas processuais. 

 

 

3.2.4 Continuidade da Execução após o Pagamento do Crédito Trabalhista 

 

Na hipótese, não rara, de os valores carreados por meio da execução não 

serem suficientes para adimplir o crédito fiscal, esse fato não resulta na extinção 

automática do processo, na medida em que o devedor pode ter outros bens, 

presentes ou futuros, sujeitos à penhora, capazes, de satisfazer o crédito objeto do 

processo.  

Ademais, o crédito fiscal, constitui-se como valor público, detendo, 

consequentemente, caráter indisponível, de modo a impedir ao judiciário trabalhista 

– que na hipótese exerce a função administrativa, vinculada, atribuída pela Lei 

Fundamental (Artigo 114, VIII) – sem lei que autorize sua disposição.      

Nesse ínterim, surge a problemática de executar valores pequenos, que serão 

destinados ao próprio fisco e que tem solvência duvidosa. 

Tal problema se agrava, sobretudo, quando é necessário executar bens do 

devedor que poderão ser encontrados em outra seção judiciária, ou seja, fora da 

esfera de competência geográfica do juiz da questão. Decorrendo, em face disso, a 

necessidade de se expedir uma carta precatória fiscal, endereçada à seção judiciária 

que detém a competência jurisdicional sobre a região onde possivelmente estarão 

os eventuais bens do devedor. 

Assim, como já ressaltado no primeiro capítulo, o procedimento que envolve a 

expedição da carta precatória se caracteriza pela solenidade, necessária para 

garantir sua autenticidade e exatidão, de modo que os custos da emissão sejam 

elevados e muitas vezes, conforme demonstraremos, os valores que se pretendem 

buscar são inferiores aos próprios custos de sua confecção. Os prejuízos são 

translúcidos, algo inaceitável no atual estágio da Administração Pública, o que 

demanda uma série de esforços teóricos e práticos para uma gestão eficiente.   

Tracejados os elementos que circundam o tema, tais quais: o suporte teórico 

da carta precatória, a forma de gestão e custeio do sistema judiciário, os princípios 

que regem os serviços públicos e a execução das contribuições previdenciárias no 

âmbito da justiça do trabalho; isto é, todos os temas fundamentais para a sua exata 
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compreensão, na medida em que subsidiam adequada categorização da 

problemática, podemos, enfim, adentrar no campo prático do gerenciamento da 

carta precatória fiscal, expondo seus custos com o fim de cotejá-los com os valores 

que atualmente têm sidos executados através dela.  

Tudo isso com o propósito de chegarmos a conclusões sólidas acerca da 

matéria, satisfazendo tanto as questões econômicas, quanto as jurídicas que 

envolvem o tema, de modo a contribuir para a racionalização do cumprimento da 

carta precatória fiscal no âmbito da jurisdição laboral, de maneira econômica e 

constitucionalmente adequada.  
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CAPÍTULO 4: GESTÃO DA CARTA PRECATÓRIA FISCAL NA 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
 

 

4.1 Considerações Preliminares 

 

 

Inicialmente, cabe esclarecer que o sistema de confecção da carta precatória 

fiscal é semelhante ao explicitado para a carta precatória comum; o qualificativo 

“fiscal” apenas serve para descrever seu objeto, ou seja, para demonstrar que a sua 

finalidade se destina a executar o patrimônio de um devedor de créditos tributários. 

Com efeito, todos os requisitos formais e materiais, ventilados no Capítulo 2 

serão idênticos. 

No mais, há de se ressaltar que sua peculiaridade é exclusivamente a sua 

finalidade, qual seja excutir bens do devedor fiscal-previdenciário em local diverso 

da competência jurisdicional do magistrado condutor do processo. 

 

 

4.2. Desvendando os Custos do Procedimento 

  

 

Inúmeras vezes, na pesquisa, foi afirmado que o custo financeiro do 

procedimento, rotineiramente, chega a ser superior ao próprio valor do crédito 

exequendo, daí ressaltamos a contrariedade econômica de tal manejo, já que seria 

paradoxal se gastar mais para ganhar menos. 

Contudo, como nosso propósito também é de caráter prático, não podemos 

nos circunscrever, apenas, no campo da abstração, precisamos, empiricamente, 

demonstrar a concretude de nossa premissa. Para tanto, explicitaremos os custos 

pertinentes.  
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Tabela 3. Custo médio diário com operacionalização das CPEs. 

 
Correios Custo 

Carta registrada R$ 9,95 

Sedex (preço médio) R$ 21,15 

Malote (preço médio) R$ 176,52 

TOTAL R$ 207,62 

Servidores Custos 

1 - Juiz (mês) R$ 20.953,17 

2 - Assistente do juiz (mês) R$ 6.957,41 

3 - Diretor (mês) R$ 6.957,41 

4 - Assistente do diretor (mês) R$ 6.957,41 

5 - Auxiliar de execução (mês) R$ 2.511,37 

6 - Oficial de justiça (mês) R$ 6.957,41 

TOTAL (média por dia útil) R$ 2.564,70 

Material Custos 

Autenticação da peças  R$ 0,55 cada 

Xerox 

Certidão por folha 

Atos do oficial de justiça 

Atos do Oficial em zona rural 

Ser considerarmos apenas três folhas 

Por Carta Precatória.  

R$ 0,28 cada 

R$ 5,53 cada 

R$ 11,06 

R$ 22,13 

 

TOTAL R$ 39,55 

Cálculo Final 

Correios R$ 207,62 

Servidores R$ 2.564,70 

Material R$ 7,50 

TOTAL R$ 2.779,82 

* Cálculo de diária de correio, servidores e material com base na produção de CPE por dia. 
Fonte: Elaboração própria.  
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4.3 Relação Custo-Benefício que Autoriza a Utilização da Máquina Estatal  
 
 
 

Após as pesquisas foi constatado que o cumprimento, seja pela expedição ou 

pelo recebimento de uma única carta precatória executória, tem um custo excessivo 

ao Estado. Considerando os valores que se mostraram durante as pesquisas, 

constatou-se que uma única carta precatória pode custar ao Estado o equivalente a 

R$ 2.779,82 (dois mil setecentos e setenta e nove reais e oitenta e dois centavos). 

Este valor é alcançado se levarmos em conta a expedição ou recebimento de uma 

carta precatória por dia, por vara do trabalho do Tribunal Regional do Trabalho Sexta 

Região. Importante salientar que os valores são relativos ao período de janeiro de 

2008 a julho de 2010 – os 30 meses os quais foram dedicados à pesquisa, efetivada 

na 21ª., 22ª. e 23ª.  Vara do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta 

Região.  

Com os dados obtidos, chegou-se à conclusão, que uma única carta 

precatória executória expedida ou recebida, onera o Estado de forma unilateral, sem 

contraprestação, independentemente de qual seja o seu valor, uma vez que esse 

valor, nem mesmo parte dele, é revertido para a União. O INSS é autarquia federal e 

deve ter seus próprios meios de cobrar seus créditos.  Entretanto, o que se quer 

aqui mostrar é que mesmo o cumprimento de uma carta precatória executória para 

satisfação dos créditos do reclamante, embora de caráter alimentar, onera o estado 

de maneira não compensatória quando seu valor é inferior a R$ 2.779,82. Não se 

deve argumentar que não se deva cumprir a carta precatória executória, pois seu 

caráter alimentar, como já mencionado, faz urgente sua execução. 

Já a carta precatória executória para execução de contribuição previdenciária 

e custas processuais não deveria ser expedida, salvo quando o valor fosse superior 

ao limite apresentado, que não deverá ser inferior a R$ 500,00 (quinhentos reais), 

havendo ainda a possibilidade de uma segunda opção, a criação de uma única vara 

de execuções, para a remessa e recebimento de cartas precatórias executórias. 

Desta feita, esta vara teria a possibilidade de reunião de execução, quanto ao 

devedor, reunindo vários processos em um único, pois o crédito é de apenas um 

órgão – o INSS – ou mesmo as custas, pois pertencem ao Estado, surgindo aí um 

valor excepcional, o qual não geraria a consecução e a criação de varias cartas 

precatórias, existindo apenas uma para cobrança de uma multiplicidade de 
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processos, com um único crédito, trazendo em seu bojo uma grande economia para 

os tribunais, em suma, para o Estado.  

  
 
4.4 Cotejo entre os Princípios Pertinentes ao Serviço Público Jurisdicional e o 

Procedimento da Carta Precatória Fiscal 
 

 

No item 2.2.3, foram colacionados alguns princípios que devem presidir o 

serviço público jurisdicional. Tais princípios devem, da mesma forma, servir de baliza 

para o gerenciamento da carta precatória fiscal pelas seguintes razões: a) porque a 

carta precatória é apenas um dos instrumentos que viabilizam a efetiva prestação 

jurisdicional; b) porque sem princípios moralizantes que subordinem seu manejo 

toda uma estrutura voltada para moralidade e efetividade corroer-se-ia; c) qualquer 

sistema de procedimentos tem que se subordinar a princípios, na medida em que 

estes permitem sua exata compreensão e dirigem sua inteligência.    

Com efeito, o manejo da precatória deve ser servil, além de outros gerais 

(ART. 37, caput, CF/88) aos seguintes princípios específicos: da adaptabilidade, da 

transparência, da eficiência, da economicidade, eficácia e efetividade.   

A tônica do princípio da adaptabilidade reza que o gerenciamento da carta 

precatória deve se adaptar às novas tecnologias modernizantes, de modo a estar 

em constante evolução. Assim se questiona: não seria mais adequado um sistema 

de comunicação eletrônica, via internet ou intranet, entre os Magistrados, já que 

economizar-se-ia papel, tempo entre a expedição e a recepção e custos com 

despesas de correios? 

O princípio da transparência traduz a necessidade da publicidade do serviço, 

demandando, que sejam seus custos e resultados publicados, ao menos nos sites 

dos tribunais, de modo a oportunizar mecanismo de accountability verticais – que se 

destinam a propiciar aos interessados uma possibilidade de sindicância sobre os 

gastos públicos. 

Os principio da eficiência, da eficácia, economicidade e efetividade, traduzem 

a finalidade maior do nosso estudo, em razão dos prejuízos destinados ao erário e, 

principalmente nos jurisdicionados, na medida em que a concentração de esforços 

em créditos fiscais de valores irrisórios que não chegam, ao menos, a compensar os 

custos do procedimento, implica não só em detrimento aos cofres públicos, reflete 
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também, negativamente, sobretudo, na própria prestação da atividade judicante da 

justiça trabalhista, que foi criada justamente para curar um dos mais comezinhos 

valores sociais, qual seja o trabalho humano.  

Nesse ínterim, nem o erário, nem os trabalhadores que propõem suas 

reclamações perante a justiça especializada podem ser penalizados por uma falta de 

gestão eficiente do cumprimento da carta precatória. 

Daí resulta a necessidade veemente de subserviência aos princípios aqui 

debatidos. Precisamos de eficiência que se concretize numa racionalização 

organizacional de uma estrutura de prestação do serviço, de modo a impor aos 

operadores da atividade condutas que produzam resultados favoráveis à 

consecução dos fins que cabem ao Estado alcançar. A eficácia se realiza no 

momento em que através dos recursos disponíveis se alcança os objetivos 

desejáveis, ou seja, a partir da viabilização da satisfação dos créditos da execução 

sem lesar os trabalhadores e/ou erário público. Em linhas gerais, o nosso maior 

desafio, como frisou Olivier Guichard (apud TROSA, 2001, p. 20), é ter uma 

Administração Pública “com mais músculo e menos gordura”.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Ao estudar os valores habitualmente existentes de recolhimento 

previdenciário e custas processuais, foi constatado, após analise dos dados, que a 

emissão ou recebimento de carta precatória executória para cobrança de créditos 

fiscais traz um custo exorbitante ao Estado. Este custo poderá ser evitado ao 

adotarem-se medidas de contenção, tanto na expedição, como no recebimento. No 

entanto, esta medida não deve ser tomada única e exclusivamente em um Tribunal, 

mas sim, genericamente, em todos os Tribunais do País. A Justiça do Trabalho em 

seu colegiado Máximo, o Conselho Nacional da Justiça do Trabalho, pode 

determinar através de provimento, o cumprimento obrigatório a todos os Tribunais 

que não se expeça nenhuma carta precatória executória para cobrança de créditos 

fiscais (INSS) e Custas Processuais, abaixo de um teto mínimo. Este estudo atesta 

que o mínimo razoável seria em R$ 500,00 (quinhentos reais), analisando três varas 

do trabalho do Recife, 21ª., 22ª. e 23ª. Varas do Trabalho, e dados do Conselho 

Nacional da Magistratura, foi o desperdício de dinheiro público na cobrança de 

valores, que em sua maioria supera o próprio recolhimento. 

Em análise da Tabela 1, constata-se que o Tribunal Regional do Trabalho da 

Sexta Região, arrecadou no ano de 2008 a importância de R$ 46.174,116,00 

(quarenta e seis milhões, cento e setenta e quatro mil e cento e dezesseis reais), 

isto corresponde a um percentual de 10, 50% do orçamento do próprio Tribunal. O 

valor é extremamente elevado considerando que os valores arrecadados não 

pertencem ao tribunal, mas sim ao INSS.  

No Gráfico 3, verifica-se, em pontos percentuais, o número de cartas 

precatórias expedidas e recebidas de créditos fiscais (INSS)  e seus valores. 

Observe-se que 54% (cinquenta e quatro por cento) das expedidas resultam em 

valor inferior a R$ 500,00 (quinhentos reais). Sendo que, em se tratando das cartas 

recebidas, resultam em um elevado patamar de 71% (setenta e um por cento) com 

valor abaixo desse. Os números impressionam dado o alto custo para o 

cumprimento das cartas.  

Com relação às cartas precatórias para o recebimento de custas processuais, 

o estudo demonstrou uma discrepância ainda maior: 75% (setenta e cinco por cento) 



 

 

73 

das cartas expedidas e 81% (oitenta e um por cento) das recebidas têm seu valor 

abaixo de R$ 100,00 (cem reais)  

A perplexidade da situação vergastada urge ser revista, pois se agrava ainda 

mais com o aumento da demanda. Apesar de surreal, a hipótese é verdadeira, 

exigindo-se imediatas soluções, amparadas tanto na ordem econômico-

administrativa, como na jurídica. Assim, a solução mais conveniente reside na Lei de 

Responsabilidade Fiscal que, ao permitir, no art. 14, § 3°, II, o cancelamento de 

débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança, respalda, 

juridicamente, nossas conclusões.  

Uma vez que a sistemática da precatória envolve vários juízes, inclusive, de 

regiões diferentes, que na Justiça do Trabalho representam o total de 24 Tribunais 

Regionais do Trabalho, as idéias que se sugerem não poderão se restringir ao 

âmbito do TRT 6° região, pois seriam de pouca valia, já que cada tribunal, por seus 

critérios, poderia adotar soluções diversas e desuniformes. Assim, a proposição 

dessas idéias deve ser encampada pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, 

que tem por incumbência o exercício, na forma da lei, da supervisão administrativa, 

orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo 

graus, como órgão central do sistema, cujas decisões terão efeito vinculante, 

principalmente para resguardar uma regulação uniforme entre os Tribunais 

Regionais do Trabalho. 

Ante os aspectos teóricos ventilados na pesquisa, propõe-se o seguinte: 

I – A criação nos TRT’s de uma vara especializada para execução de 

valores tributários que, pela satisfação do crédito do reclamante se 

encontram isolados, cuja atribuição será a de coordenar a expedição dos 

mandados de execução, concentrando os débitos do mesmo devedor em 

mandado único;  

II – A edição de Resolução, determinando aos TRT’s que não expeçam 

precatórias cujos valores sejam inferiores a R$ 1.000,00 (hum mil reais). 

Valor arbitrado em analogia do Art. 20, § 2° da Lei n° 10.522 de 19 de 

julho de 2002; 

III – No caso das execuções que tratem exclusivamente de crédito fiscal 

cujos valores não ultrapassem R$ 500,00 (quinhentos reais), consoante 

dados estatísticos encontrados, propõe-se a devolução da execução para 

a autarquia credora.    
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 Por fim, este trabalho, não tem a ambição de apresentar um elemento final 

conclusivo sobre o tema. Espera-se, apenas que sirva de estímulo a outros 

pesquisadores a investigarem os custos da gestão dos Tribunais Regionais do 

Trabalho, principalmente os custos relativos a despesas com prestação de serviços 

a outros órgãos públicos como a Receita Federal, Procuradoria do Ministério Público 

do Trabalho e ao próprio INSS. 
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APÊNDICE 
 
 

 
GRÁFICO 1. VARAS PESQUISADAS (CPE REFERENTES AO PERÍODO DO 1º 
SEMESTRE DE 2008 ATÉ O 1º SEMESTRE DE 2010).2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
2 Os gráficos cujas somas não totalizam 100% são decorrentes de arredondamentos no processamento dos dados. 
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GRÁFICO 2. VARAS PESQUISADAS (CPE REFERENTES AO PERÍODO DO 1º 
SEMESTRE DE 2008 ATÉ O 1º SEMESTRE DE 2010) - COMPARATIVO DAS 
EXPEDIDAS COM AS RECEBIDAS. 
 
 
 

 
GRÁFICO 3. ANOS PESQUISADOS (CPE REFERENTES AO PERÍODO DO 1º 
SEMESTRE DE 2008 ATÉ O 1º SEMESTRE DE 2010). 
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GRÁFICO 4. ANOS PESQUISADOS (CPE REFERENTES AO PERÍODO DO 1º 
SEMESTRE DE 2008 ATÉ O 1º SEMESTRE DE 2010) - COMPARATIVO DAS 
EXPEDIDAS COM AS RECEBIDAS. 
 
 
 
 

 
GRÁFICO 5. TIPO DAS 114 CPE PESQUISADAS NA 21ª, 22ª E 23ª VARA DO 
TRABALHO DE RECIFE (PE), DO 1º SEMESTRE DE 2008 ATÉ O 1º SEMESTRE 
DE  2010. 
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GRÁFICO 6. VALOR PRINCIPAL DAS 114 CPE PESQUISADAS NA 21ª, 22ª E 23ª 
VARA DO TRABALHO DE RECIFE (PE), DO 1º SEMESTRE DE 2008 ATÉ O 1º 
SEMESTRE DE 2010. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRÁFICO 7. VALOR PRINCIPAL DAS 93 CPE EXPEDIDAS PESQUISADAS NA 
21ª, 22ª E 23ª VARA DO TRABALHO DE RECIFE (PE), DO 1º SEMESTRE DE 2008 
ATÉ O 1º SEMESTRE DE 2010. 
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GRÁFICO  8. VALOR PRINCIPAL DAS 21 CPE RECEBIDAS PESQUISADAS NA 
21ª, 22ª E 23ª VARA DO TRABALHO DE RECIFE (PE), DO 1º SEMESTRE DE 2008 
ATÉ O 1º SEMESTRE DE 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRÁFICO 9. VALOR PRINCIPAL DAS 114 CPE PESQUISADAS NA 21ª, 22ª E 23ª 
VARA DO TRABALHO DE RECIFE (PE), DO 1º SEMESTRE DE 2008 ATÉ O 1º 
SEMESTRE DE 2010 – COMPARATIVO DAS EXPEDIDAS COM AS RECEBIDAS. 
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GRÁFICO 10. VALOR DE CONTRIBUIÇÃO (INSS) DAS 114 CPE PESQUISADAS 
NA 21ª, 22ª E 23ª VARA DO TRABALHO DE RECIFE (PE), DO 1º SEMESTRE DE 
2008 ATÉ O 1º SEMESTRE DE 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRÁFICO 11. VALOR DE CONTRIBUIÇÃO (INSS) DAS 93 CPE EXPEDIDAS 
PESQUISADAS NA 21ª, 22ª E 23ª VARA DO TRABALHO DE RECIFE (PE), DO 1º 
SEMESTRE DE 2008 ATÉ O 1º SEMESTRE DE 2010. 
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GRÁFICO 12. VALOR DE CONTRIBUIÇÃO (INSS) DAS 21 CPE RECEBIDAS 
PESQUISADAS NA 21ª, 22ª E 23ª VARA DO TRABALHO DE RECIFE (PE), DO 1º 
SEMESTRE DE 2008 ATÉ O 1º SEMESTRE DE 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO 13. VALOR DE CONTRIBUIÇÃO (INSS) DAS 114 CPE PESQUISADAS 
NA 21ª, 22ª E 23ª VARA DO TRABALHO DE RECIFE (PE), DO 1º SEMESTRE DE 
2008 ATÉ O 1º SEMESTRE DE 2010 – COMPARATIVO DAS EXPEDIDAS COM AS 
RECEBIDAS. 
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GRÁFICO 14. VALOR DE CUSTAS DAS 114 CPE PESQUISADAS NA 21ª, 22ª E 
23ª VARA DO TRABALHO DE RECIFE (PE), DO 1º SEMESTRE DE 2008 ATÉ O 1º 
SEMESTRE DE 2010 
 
 
 

 
GRÁFICO 15. VALOR DE CUSTAS DAS 93 CPE EXPEDIDAS PESQUISADAS NA 
21ª, 22ª E 23ª VARA DO TRABALHO DE RECIFE (PE), DO 1º SEMESTRE DE 2008 
ATÉ O 1º SEMESTRE DE 2010. 
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GRÁFICO 16. VALOR DE CUSTAS DAS 21 CPE RECEBIDAS PESQUISADAS NA 
21ª, 22ª E 23ª VARA DO TRABALHO DE RECIFE (PE), DO 1º SEMESTRE DE 2008 
ATÉ O 1º SEMESTRE DE 2010. 
 
 
 
 
 

 
GRÁFICO 17. VALOR DE CUSTAS DAS 114 CPE PESQUISADAS NA 21ª, 22ª E 
23ª VARA DO TRABALHO DE RECIFE (PE), DO 1º SEMESTRE DE 2008 ATÉ O 1º 
SEMESTRE DE 2010 – COMPARATIVO DAS EXPEDIDAS COM AS RECEBIDAS. 
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GRÁFICO 18. VALOR FINAL (TOTAL) DAS 114 CPE PESQUISADAS NA 21ª, 22ª E 
23ª VARA DO TRABALHO DE RECIFE (PE), DO 1º SEMESTRE DE 2008 ATÉ O 1º 
SEMESTRE DE 2010. 
 
 
 
 

 
GRÁFICO 19. VALOR FINAL (TOTAL) DAS 93 CPE EXPEDIDAS PESQUISADAS 
NA 21ª, 22ª E 23ª VARA DO TRABALHO DE RECIFE (PE), DO 1º SEMESTRE DE 
2008 ATÉ O 1º SEMESTRE DE 2010. 
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GRÁFICO 20. VALOR FINAL (TOTAL) DAS 21 CPE RECEBIDAS PESQUISADAS 
NA 21ª, 22ª E 23ª VARA DO TRABALHO DE RECIFE (PE), DO 1º SEMESTRE DE 
2008 ATÉ O 1º SEMESTRE DE 2010. 
 

 

 

 
GRÁFICO 21. VALOR FINAL (TOTAL) DAS 114 CPE PESQUISADAS NA 21ª, 22ª E 
23ª VARA DO TRABALHO DE RECIFE (PE), DO 1º SEMESTRE DE 2008 ATÉ O 1º 
SEMESTRE DE 2010 – COMPARATIVO DAS EXPEDIDAS COM AS RECEBIDAS. 
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GRÁFICO  22. LOCAIS DAS 114 CPE PESQUISADAS NA 21ª, 22ª E 23ª VARA DO 
TRABALHO DE RECIFE (PE), DO 1º SEMESTRE DE 2008 ATÉ O 1º SEMESTRE 
DE 2010 
 
 
 

 
GRÁFICO 23. LOCAIS DAS 93 CPE EXPEDIDAS PESQUISADAS NA 21ª, 22ª E 
23ª VARA DO TRABALHO DE RECIFE (PE), DO 1º SEMESTRE DE 2008 ATÉ O 1º 
SEMESTRE DE 2010. 
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GRÁFICO 24. LOCAIS DAS 21 CPE RECEBIDAS PESQUISADAS NA 21ª, 22ª E 
23ª VARA DO TRABALHO DE RECIFE (PE), DO 1º SEMESTRE DE 2008 ATÉ O 1º 
SEMESTRE DE 2010. 
 
 
 

 
GRÁFICO 25. LOCAIS (TOTAL) DAS 114 CPE PESQUISADAS NA 21ª, 22ª E 23ª 
VARA DO TRABALHO DE RECIFE (PE), DO 1º SEMESTRE DE 2008 ATÉ O 1º 
SEMESTRE DE 2010 – COMPARATIVO DAS EXPEDIDAS COM AS RECEBIDAS. 
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GRÁFICO 26. NÚMERO DE PÁGINAS DAS 114 CPE PESQUISADAS NA 21ª, 22ª 
E 23ª VARA DO TRABALHO DE RECIFE (PE), DO 1º SEMESTRE DE 2008 ATÉ O 
1º SEMESTRE DE 2010. 
 
 
 

 
GRÁFICO 27. NÚMERO DE PÁGINAS DAS 93 CPE EXPEDIDAS PESQUISADAS 
NA 21ª, 22ª E 23ª VARA DO TRABALHO DE RECIFE (PE), DO 1º SEMESTRE DE 
2008 ATÉ O 1º SEMESTRE DE 2010. 
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GRÁFICO 28. NÚMERO DE PÁGINAS DAS 21 CPE RECEBIDAS PESQUISADAS 
NA 21ª, 22ª E 23ª VARA DO TRABALHO DE RECIFE (PE), DO 1º SEMESTRE DE 
2008 ATÉ O 1º SEMESTRE DE 2010. 
 
 


