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PROCESSO Nº 00109/2019/TCERO 

UNIDADE: Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento 

dos Serviços Judiciários – FUJU 

ASSUNTO: Representação - Suposta irregularidade na utilização de 

recursos do FUJU 

INTERESSADO: Ministério Público de Contas de Rondônia – MPC/TCE/RO 

RESPONSÁVEL: 

Desembargador WALTER WALTENBERG SILVA JÚNIOR 

(CPF nº 236.894.206-87) -  Presidente do Tribunal de 

Justiça de Rondônia 

VOLUME DE 

RECURSOS 

FISCALIZADOS 

 

R$ 11.760.716,82 

RELATOR: CONSELHEIRO BENEDITO ANTÔNIO ALVES  

 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

1 O presente Relatório Técnico trata da Análise das Justificativas de 

Defesa nos autos da Representação formulada pelo Ministério Público de Contas – 

MPC/RO, por meio de seus Procuradores, em face de possível irregularidade na 

utilização de recursos do Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos 

Serviços Judiciários – FUJU, verba estritamente vinculada, para pagamento de 

despesas com pessoal, 13º salário e salário do mês de dezembro de 2018 de 

magistrados e servidores ligados ao Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia.  

2 Os referidos pagamentos se deram alicerçados na Lei Estadual n. 

4.431/2018, publicada no Diário Oficial do Estado de Rondônia em 13 de dezembro 

de 2018, que tinha como objeto autorizar ao Poder Judiciário utilizar e remanejar os 

recursos do FUJU para complementar pagamento de despesas com pessoal até o 

montante de R$ 29.400.000,00. Como consequência desse remanejamento, de acordo 
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com o SIAFEM, em 27/12/18 o FUJU, fez uma transferência financeira ao TJRO no 

montante de R$11.760.716,82. 

3 Na argumentação inicial, constante nas págs. 12/30 dos autos, o 

Ministério Público de Contas concluiu pelas seguintes ocorrências: 

3.l Incompatibilidade entre a Lei Estadual n. 4.431/2018 e o art.76-A do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT; 

3.2 Incompatibilidade entre a Lei Estadual n. 4.431/2018 e o art. 165, § 9º, II, da 

CF/88; 

3.3 Incompatibilidade entre a Lei Estadual n. 4.431/2018 e o Regime Tributário das 

taxas que compõem as receitas do FUJU; 

3.4 Nulidade do Ato Administrativo sem fundamento jurídico válido; 

3.5 Da Falta de Responsabilidade Fiscal na execução do orçamento. 

4 Após exposição dos fatos, com destaque às prováveis irregularidades, o 

Ministério Público de Contas, requereu ao Tribunal de Contas do Estado, in verbis: 

 I - Seja recebida e processada a presente representação, com 

distribuição ao relator competente, para efeito de apurar a situação fática apontada, 

observando o devido processo legal, com seus consectários contraditório e ampla 

defesa, ao cabo do que se espera seja julgada procedente e adotadas as medidas 

corretivas e/ou sancionatórias cabíveis, a seguir indicadas; 

II - Seja declarada a nulidade de todo e qualquer ato administrativo, 

eventualmente já produzido, que tenha como calço jurídico a Lei Estadual n. 

4.431/2018, negando-lhe executoriedade, tendo em vista sua flagrante 

incompatibilidade com o ordenamento jurídico, nos termos bem postos pela presente 

representação, promovendo, por consequência, a necessária restauração do status 

quo ante, de forma a ressarcir eventuais recursos desviados ilegitimamente do FUJU; 

III - Seja expedida determinação à Presidência do Tribunal de Justiça do 

Estado de Rondônia, com fixação de prazo, para que informe, no que se refere à 

realidade orçamentária e financeira do órgão, os seguintes pontos: 
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a) o levantamento completo de todos os servidores que aderiram ao 

Programa de Aposentadoria Incentivada e os valores efetivamente 

pagos, e, em havendo, a serem pagos a cada um deles, bem como a 

estimativa do impacto orçamentário-financeiro da medida; 

b) o levantamento detalhado de todos os beneficiários e os 

pagamentos realizados bem como de todas as condições estipuladas 

pelo acordo firmado entre as partes da Ação Originária n. 53/RO, no 

Supremo Tribunal Federal, homologado pelo Ministro Relator Luiz 

Fux, incluindo memórias de cálculos, índices de correção e taxas de 

juros aplicadas bem como a estimativa do impacto orçamentário-

financeiro da medida; 

c) a existência ou não de regramento atinente à concessão de férias e 

sua conversão em indenização, bem como o levantamento de todos 

os pagamentos de férias indenizadas nos últimos três anos, para 

efeito comparativo; 

d) o envio das respostas dadas pela atual gestão aos questionamentos 

trazidos a lume pelo CNJ no Auto Circunstanciado de Inspeção no 

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia e os complementos que 

entender necessários; 

e) o levantamento de eventuais resíduos remuneratório atinentes aos 

exercícios anteriores e que ainda se encontrem em aberto; 

f) a efetiva projeção de gasto com pessoal para o exercício de 2018; 

g) a estimativa de impacto orçamentário-financeiro do reajuste 

decorrente da Lei n. 13. 752/201821; 

IV - Sejam as informações encaminhadas pela Presidência do Tribunal 

de Justiça do Estado de Rondônia encaminhadas ao corpo instrutivo 

dessa Corte de Contas para que apure a compatibilidade das 

                                                           
1 Art 1º O subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, referido no inciso XV do art. 48 da Constituição 
Federal, observado o disposto no art. 3º desta Lei, corresponderá a R$ 39.293,32 (trinta e nove mil, duzentos e noventa e 
três reais e trinta e dois centavos) 
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informações com o ordenamento jurídico e os ditames da gestão fiscal 

responsável, devendo as conclusões, além de instruir o presente feito, 

serem encaminhadas à análise das Contas do Tribunal de Justiça do 

Estado de Rondônia, exercício de 2018. 

 

 

5 Dando seguimento ao feito, o Conselheiro Relator Substituto, Francisco 

Júnior Ferreira da Silva, por meio da Decisão, DM-0001/2019-GCBAA, assim decidiu, 

in verbis: 

I - Conhecer da representação formulada perante esta Corte de Contas 

pelo Ministério Público de Contas, porquanto atende a condição 

prevista no art. 52-A, III, da Lei Complementar Estadual n. 154/1996, 

c/c o art. 82-A, III, do Regimento Interno desta Corte de Contas, bem 

como preenche os pressupostos insertos no art. 80, caput, do 

Regimento Interno deste Tribunal de Contas. 

II - Determinar à Assistência deste Gabinete que adote as seguintes 

providências: 

2.1 - Cientifique, via Ofício, o Presidente deste Tribunal de Contas, 

Conselheiro Edilson de Sousa Silva, sobre a presente decisão, visando 

os procedimentos necessários para conhecimento do Presidente do 

Tribunal de Justiça deste Estado, Desembargador Walter Waltenberg 

Silva Junior, relativamente a este decisum a representação formulada 

pelo Ministério Público de Contas (ID 708.950). Para tanto, deve ser 

enviada cópia da citada representação ao jurisdicionado, o qual, em 

eventual resposta, deve mencionar que se refere ao processo n. 

109/2019. 

2.2 - Cientifique, via Ofício, o Ministério Público de Contas a respeito 

desta decisão. 
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2.3 - Após, encaminhe os autos ao Departamento de Documentação e 

Protocolo para registro do sigilo, na forma do item III da Recomendação 

n. 2/2013/GCOR, com posterior remessa do feito ao Departamento do 

Pleno, objetivando acompanhar o prazo fixado no item III deste 

dispositivo, e recebido ou não os esclarecimentos, envio à Secretaria 

Geral de Controle Externo para manifestação preliminar. 

III - Fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento desta 

decisão, para, querendo, o Presidente do Tribunal de Justiça deste 

Estado, Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior, encaminhe 

esclarecimentos acerca dos fatos consignados na representação 

formulada pelo Ministério Público de Contas (ID 708.950). 

 

6 O Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, por sua vez, 

comunicou o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 

Desembargador WALTER WALTENBERG SILVA JÚNIOR, sobre a Decisão Monocrática 

n. 0001/2019-GCBAA, por meio do ofício nº23/2019/GABPRES/TCERO, datado de 

16/01/2019. Encaminhou cópia da referida decisão e da respectiva representação 

para conhecimento e apresentação de esclarecimentos acerca dos fatos consignados 

pelo MPC/RO, no prazo de 15 (quinze) dias. 

7 Notificado o responsável, após a apresentação de esclarecimentos e 

justificativas, os autos retornam a esta Unidade Técnica para análise. 

2 DA ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS 

2.1  Da incompatibilidade entre a Lei Estadual n. 4.431/2018 e o art. 76-A do 

ADCT 

2.1.1  Justificativa 

8 Argumenta o representante do TJRO que a Lei 4.431/18 tem relação 

com a desvinculação de receitas do art. 76-A do ADCT, pois há uma diferença entre 

promover a desvinculação de receita - anteriormente vinculada por norma 

constitucional ou legal - para ser utilizada livremente no plano orçamentário do ente 

e/ou alterar a destinação (vinculação) existente. No caso, não teria havido 
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desvinculação de receitas do FUJU, na forma como prevista no art. 76-A do ADCT; sim 

a previsão legal de destinação da receita para outra finalidade.  

9 Destaca que, tanto a vinculação anterior à destinação da receita do 

FUJU, como a vinculação dada pela Lei 4.431/18, foram feitas por meio de lei, sendo 

plenamente válida a alteração na destinação que teria ocorrido; caso se pretenda 

analisar a norma sob o prisma da desvinculação de receitas, enfatiza que a Lei 

Estadual n. 4.431/2018 seria constitucional. Nesse caso, ainda que se afaste a 

possibilidade de utilização do produto da arrecadação das custas judiciais para 

despesas de pessoal, deve-se interpretar as regras do texto legal em comento frente 

ao art. 76-A do ADCT. 

10 Além disso, segundo a defesa, a Emenda Constitucional n. 93/2016 

permite a livre utilização de 30% do produto da arrecadação de tributos, inclusive 

taxas, em contexto de crise fiscal e econômica, desvinculando-o de sua destinação 

originária. Nesse particular, o STF já analisou a constitucionalidade da desvinculação 

de receitas da União, entendimento que se aplicaria à desvinculação de receita dos 

Estados. Além disso, alega que eventual desvinculação do produto da arrecadação de 

determinada taxa não implicaria na perda de sua natureza de taxa, conforme 

entendimento fixado em julgado2 aplicável ao caso em análise. 

11 Assim, a defesa argumenta que seria viável a desvinculação do produto 

de taxa, até o limite de 30%, conforme o art. 76-A do ADCT; contudo, no inciso V de 

seu parágrafo único, a referida regra veda a desvinculação, justamente, do produto da 

arrecadação das custas judiciais, visto que são destinadas a fundo instituído em favor 

do Poder Judiciário. Essa vedação, entretanto, não se aplicaria ao caso, pois 

vislumbra-se que a regra contida do art. 76-A, parágrafo único, V, do ADCT, “figura no 

verso da moeda, enquanto em seu anverso”, está a regra do art. 98, § 2º, da CF, que 

fixa "as custas e emolumentos serão destinados exclusivamente ao custeio de serviços 

afetos às atividades específicas da Justiça". 

12 Desse modo, a defesa alega que, se é certo que a segunda norma foi 

criada buscando proteger o Poder Judiciário de eventuais ingerências sobre os 

                                                           
2 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - RECEITAS - DESVINCULAÇÃO - ARTIGO 76 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES 
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS - EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 27, DE 2000 E Nº 42, DE 2003 - 
MODIFICAÇÃO NA APURAÇÃO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. 
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recursos obtidos com a cobrança das custas pelos demais Poderes, também é certo 

que a vedação à desvinculação do produto da arrecadação das custas judiciais se dá 

como meio de garantir a autonomia do Poder Judiciário. Sendo assim, pelas mesmas 

razões de direito que tornam possível a utilização desses valores para suportar as 

despesas de custeio e de capital do Poder Judiciário, e vedam a sua “tredestinação” ao 

Poder Executivo, é viável a desvinculação de parcela da receita obtida com a cobrança 

de custas, caso se dê em proveito do próprio Poder Judiciário. 

13 Assim, ao aplicar o art. 76-A do ADCT, entendendo viável à 

desvinculação de 30% da receita obtida com o produto da arrecadação das custas 

judicias, e considerando o volume da arrecadação no exercício de 2018 (até meados 

de dezembro), de R$92.440.569,27, ter-se-ia o equivalente a R$27.732.170,78. 

Considerando também a existência de superávit financeiro na execução orçamentária 

do TJRO nos exercícios 2016 (R$65.390.825,43) e 2017 (R$39.340.054,36), quando 

já vigente a desvinculação, constata-se que a sua utilização permitiria atingir o 

montante fixado na Lei Estadual 4.341/2018. Então, seria viável a utilização de 30% 

sobre o superávit dos exercícios anteriores – o que daria R$31.419.263,93 - e sobre a 

arrecadação do exercício 2018, garantindo ao TJRO dispor de R$59.151.434,71 para 

utilizar de forma desvinculada. 

14 A defesa informa que, até dezembro/2018, havia disponibilidade 

financeira no FUJU de R$80.015.921,70. Aplicando-se a regra de desvinculação, o 

Poder Judiciário do Estado de Rondônia disporia de, aproximadamente, 60 (sessenta) 

milhões de reais que poderiam ser utilizados em razão da disponibilidade financeira 

do fundo que, ainda assim, permaneceria com mais de 20 (vinte) milhões em caixa. 

Esse montante é superior àquele necessário ao TJRO, conforme o art. 1º da Lei 

Estadual 4.431/18. Dessa forma, interpretando-se a norma contida no referido 

dispositivo e tendo como prisma o art. 76-A do ADCT, seria possível aplicar a referida 

Lei Estadual na sua integralidade, compreendendo-a como uma forma de 

desvinculação parcial - nos limites fixados em seu art. 1º - do produto da arrecadação 

das custas judiciais em favor do próprio TJRO, permitindo sua destinação para o 

custeio de despesas de pessoal. 

Documento eletrônico assinado por MARCUS CEZAR SANTOS PINTO FILHO e/ou outros  em 26/06/2019 11:55.
Documento ID=784061   para autenticação no endereço: http://www.tce.ro.gov.br/validardoc.

Pag. 96
TCE-RO

Pag. 96
00109/19



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA             
Secretaria Geral de Controle Externo - SGCE 

Diretoria de Controle Externo VI – Contas de Governo 

 

 

15 Sendo assim, a defesa entende que não há como acolher o entendimento 

do MPC, de que a vedação do art. 76-A, parágrafo único, V, do ADCT destina-se ao 

Poder Judiciário; sob pena de estar dando tratamento mais grave aos órgãos com 

autonomia orçamentária, pois, diante do contexto de crise financeira, o constituinte 

permitiria apenas ao Poder Executivo o uso de 30% de suas receitas de forma 

desvinculada, e, ao mesmo tempo, vedaria ao Poder Judiciário a utilização dessa 

margem para uso livre em seu orçamento. 

 

2.1.2 Análise 

 

16 Resumidamente, a defesa apresenta como principais argumentos, para 

justificar a transferência de receitas do FUJU ao TJRO, para pagamento de despesas 

com pessoal no exercício de 2018, que o ato é legal, eis que amparado na Lei Estadual 

n. 4.431/18. Ao mesmo tempo busca amparo na EC n. 93/2016, que permitiria a livre 

utilização de 30% do produto da arrecadação de tributos, inclusive taxas, em contexto 

de crise fiscal e econômica. 

17 Pois bem, conforme exaustivamente exposto no Relatório do MPC, a EC 

n. 93/2016, ao permitir desvinculação de receitas no âmbito estadual no ADCT, 

também colocou exceções, entre as quais foram incluídos, conforme Art. 76-A, V, os 

“fundos instituídos pelo Poder Judiciário, pelos Tribunais de Contas, pelo Ministério 

Público, pelas Defensorias Públicas e pelas Procuradorias-Gerais dos Estados e do 

Distrito Federal”. 

18 Ademais, é entendimento pacífico desta Corte de Contas, que o repasse 

de recursos oriundos de taxas e multas de autarquias a órgão da Administração Direta 

é vedado pelo ordenamento jurídico-constitucional; nesse sentido, é o Parecer Prévio 

nº 13/2011-Pleno e o Acórdão APL-TC 00603/17. No caso em questão, ainda que 

exista lei a autorizar o ato, esta não pode ser aplicada, posto que contraria o Art. 76-

A do ADCT.  

19 A alegação da possibilidade de utilização de 30% do produto da 

arrecadação de tributos, inclusive taxas, em contexto de crise fiscal e econômica, dada 
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pela EC n. 93/2016, não se aplica ao Poder Judiciário, eis que excepcionado à regra 

pelo art. 76-A do ADCT. Além disso, a “crise fiscal e econômica” alegada, ainda que 

existente, não parece ter alcançado o poder judiciário estadual de Rondônia; também 

esse não foi o elemento motivador para o envio, pela Presidência do TJRO, do Projeto 

de Lei à Assembleia Legislativa. Nos termos proferidos pelo Presidente do TJRO, 

Desembargador Walter Waltenberg, na seção n. 1.043 do Tribunal Pleno 

Administrativo, que autorizou o envio do Projeto de Lei à ALE:“... tal medida se fez 

necessária em razão de desajustes na execução orçamentária, sobretudo no que tange 

ao Plano de Aposentadoria Incentivada e, ao pagamento, acima das parcelas 

inicialmente previstas para o exercício (foram pagas dez ao invés de cinco)...”. 

20 Assim, da análise efetuada, conclui-se pela manutenção da ocorrência 

de irregularidade nas transferências de recursos do FUJU para o TJRO, para 

pagamento de pessoal, com base no art. 1º da Lei Estadual nº 4.431/18, visto que este 

normativo viola o art. 76-A, V, do ADCT. Nessa linha, cabe a esta Corte de Contas negar 

executoriedade à referida lei estadual. 

 

2.2  Da incompatibilidade entre a Lei Estadual n. 4.431/2018 e o art. 165. §9°, 

II, da CF/88 

2.2.1  Justificativa 

21 A defesa alega ser inconsistente a afirmação de que a Lei n. 4.431/2018 

viola o art. 165. §9°, II, da CF/88 porque, depreende-se de sua redação que cabe à Lei 

Complementar (LC) estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da 

administração direta e indireta, bem como condições para a instituição e 

funcionamento de fundos; que a exigência da norma constitucional é de que as 

diretrizes a serem observadas na instituição futura de novos fundos deverão ser 

previstas por Lei Complementar. No caso, a LC a que a CF se refere, seria a Lei nº 

4.320/1964, a qual estatui normas gerais sobre Direito Financeiro, dispondo sobre 

Fundos Especiais, tendo como destaque seu artigo 713. Além disso, a defesa destaca 

                                                           
3 Art. 71. Constitui fundo especial o produto de receitas especificadas que por lei se vinculam à realização de determinados 
objetivos ou serviços, facultada a adoção de normas peculiares de aplicação. 
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que o artigo 74 da referida lei, estaria a demonstrar que esta dispõe tão somente sobre 

normas gerais, devendo lei específica estabelecer normas peculiares. 

22 Entende a defesa, que a exigência do artigo 165, § 9º, II, da CF, encontra-

se devidamente atendida com os “delineamentos normativos” previstos pela Lei n. 

4.320/1964, que foi recepcionada com o status de Lei Complementar, conforme já 

reconhecido pelo STF4. 

23 Por outro lado, a defesa ressalta que o MPC aponta suposta violação ao 

art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar n. 101/00 (LRF), em sua representação,  

afirmando que "há uma dupla garantia à segurança jurídica e à previsibilidade dada 

aos recursos vinculados; que seu destino somente poderá ser modificado por meio de 

alteração na sua lei de origem e, que tal modificação somente operará de forma 

prospectiva, garantindo-se que os recursos sejam utilizados exclusivamente para 

atender o objeto de sua vinculação à luz do regramento incidente à época da entrada 

nos cofres públicos". Neste sentido, a defesa alega que a primeira questão apontada 

estaria evidentemente afastada ao caso, porque o que a LRF exige é que os recursos 

sejam utilizados conforme previsão em lei, em sentido estrito; no caso, a Lei 4.431/18 

trouxera norma especial que excepciona a regra de destinação da Lei n. 1.963/08. 

24 Nesse aspecto, segundo a defesa, não haveria como aceitar a tese do 

MPC de que a Lei n. 4.431/18 somente seria válida se alterasse a lei de origem e que 

ela "não faz qualquer menção à norma originária". Ademais, a defesa entende que a 

regra de destinação dos recursos aos fins específicos do fundo, conforme o art. 8°, 

parágrafo único da LRF, não foi afrontada. No caso, a Lei 4.431/18 teria incluído 

finalidade específica dentro daquelas do FUJU, permitindo a sua utilização para 

custeio de pessoal.  

2.2.2 Análise 

25 Pois bem, o art. 165, § 9º, inciso II, da CF/88 assim regulamentou: "Cabe 

à lei complementar: I – dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a 

elaboração e a organização do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e 

                                                           
4 [...] A exigência de prévia lei complementar estabelecendo condições gerais para a instituição de fundos, como exige o 
art. 165, § 9°, II, da Constituição, está suprida pela Lei nº 4.320, de 17.03.64, recepcionada pela Constituição com status 
de Lei Complementar; embora a Constituição não se refira aos fundos especiais, estão eles disciplinados nos arts. 71 e 74 
desta Lei, que se aplica à espécie [...] (ADI 1726 MC, relator Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, II. Em 16/09/1998, DJ 
30/04/2004). 
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da lei orçamentária anual; II – estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial 

da administração direta e indireta, bem como condições para a instituição e 

funcionamento de fundos” (grifo nosso). Essa exigência da CF/88, foi suprida pela Lei 

n. 4.320/64, que disciplinou a matéria nos seus art. 71 a 74, in verbis: 

Art. 71. Constitui fundo especial o produto de receitas especificadas que por 

lei se vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços, facultada a 

adoção de normas peculiares de aplicação. 

Art. 72. A aplicação das receitas orçamentárias vinculadas a fundos especiais 

far-se-á através de dotação consignada na Lei de Orçamento ou em créditos 

adicionais. 

Art. 73. Salvo determinação em contrário da lei que o instituiu, o saldo positivo 

do fundo especial apurado em balanço será transferido para o exercício 

seguinte, a crédito do mesmo fundo. 

Art. 74. A lei que instituir fundo especial poderá determinar normas 

peculiares de controle, prestação e tomada de contas, sem de qualquer modo, 

elidir a competência específica do Tribunal de Contas ou órgão equivalente.  

26 No mesmo sentido, a LRF, em seu art. 8º, parágrafo único, estabeleceu 

que os recursos vinculados deverão ser utilizados para atender o objeto de sua 

vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorreu o ingresso e, que 

seu destino somente poderá ser modificado quando houver alteração de sua lei 

originária, valendo somente para o futuro.  

27 Ocorre que a lei n. 4.431/18, ainda que seja uma nova lei aprovada, não 

faz qualquer menção a lei que criou o FUJU e o regulamentou na sua origem (lei n. 

1.963/2008); ao contrário, cria uma exceção para essa lei, desconsiderando o que 

dispõe expressamente seu art. 2º, parágrafo único5. Neste sentido, o art. 73 da Lei 

4.320/64 regulamenta que o saldo positivo do fundo especial apurado em balanço 

                                                           

5 Art. 2º. O FUJU tem por objetivo dotar o Poder Judiciário com recursos financeiros necessários ao processo de modernização e 

reaparelhamento do Poder Judiciário, por meio de: I – informatização das atividades judiciárias; II – edificação e aparelhamento da 
Justiça Estadual; III – aperfeiçoamento dos serviços judiciários, compreendendo aspectos materiais e recursos humanos. Parágrafo único. 
É vedada a aplicação da receita do Fundo Especial em despesas de pessoal. 
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deverá ser transferido para o exercício seguinte, a crédito do mesmo fundo, 

ressalvando-se as determinações contrárias a essa lei, que não foi o caso.    

28 Além disso, a nova lei (lei n. 4.431/18) desvincula retroativamente o 

saldo constituído do referido fundo, desconsiderando os regramentos trazidos pela 

LRF e, principalmente, desrespeitando o princípio constitucional da segurança 

jurídica.  

29 Pelas razões descritas, entende-se que devem ser tornados inválidos 

todos os atos relativos à aplicação da Lei n. 4.431/18, visto que, além de não observar 

o que dispõe a LRF e princípio constitucional da segurança jurídica, invadiu 

competência exclusiva da União para legislar sobre o tema, em afronta ao art. 165, 

§9º, inciso II, da CF/88.  

2.3  Da Incompatibilidade entre a Lei Estadual n. 4.431/2018 e o Regime 

Tributário das taxas que compõem as receitas do FUJU 

2.3.1  Justificativa 

30 A defesa argumenta que a Emenda Constitucional n. 45/2004 teria 

trazido importante limitação de ordem orçamentária à aplicação do produto da 

arrecadação; a sua utilização exclusiva para custeio das atividades do Poder 

Judiciário: “Art. 98, § 2º. As custas e emolumentos serão destinados exclusivamente 

ao custeio dos serviços afetos às atividades específicas da Justiça”. 

31 Diante disso, argumenta que, se o produto da arrecadação das custas 

judicias destina-se ao orçamento do Poder Judiciário, o “cerne da questão” estaria na 

interpretação do que se pode enquadrar como "custeio dos serviços afetos às 

atividades específicas da Justiça". 

32 Conforme a defesa, a expressa destinação da arrecadação das custas do 

Poder Judiciário se dá como meio de garantir a manutenção dos serviços judiciários e 

sua administração pelo Poder Executivo. Além disso, o emprego do produto da 

arrecadação das custas como forma de garantir a melhoria do serviço judiciário teria 

sido o escopo principal do constituinte reformador; essa finalidade foi alcançada pela 

norma, pois teria culminado nos avanços tecnológicos, estruturais e de pessoal que o 

Poder Judiciário experimentou nos últimos anos. 
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33 Diante dessa constatação, segundo a defesa, seria possível dar ao art. 

98, § 2º, da Constituição da República interpretação literal ou limitada aos conceitos 

basilares do Direito Financeiro. Isso porque o termo "custeio", originalmente, estaria 

ligado à noção de despesas ordinárias, de gastos com aquilo que já é rotineiro, 

diferenciando-se da ideia de investimento que se associa à realização de um gasto até 

então inexistente. Ressalta que esse é o emprego dado ao termo custeio pela Lei 

4.320/64, que classifica como Despesa de Custeio tanto o gasto com pessoal como 

com material de consumo ou de serviços de terceiros. 

34 Caso se entenda "custeio" de forma restritiva, compreendendo-se 

apenas o custeio de despesas ordinárias, ou seja, aquelas "que constituem, 

normalmente, a rotina dos serviços públicos e que são renovados anualmente", 

restaria afastada a possibilidade de emprego desses recursos em investimentos. Isso, 

inclusive, “fulminaria” a Lei Estadual n. 1.963/08 que prevê expressamente o uso dos 

recursos do FUJU para obras e aquisição de equipamentos.  

35 Nesse sentido, a defesa alega que, se o termo "custeio" abrange não 

apenas despesas ordinárias, mas também despesas de capital, não se mostra 

adequado traçar qualquer impeditivo a sua utilização para fazer frente a despesas 

com pessoal. Se é possível o emprego do produto da arrecadação das custas para fazer 

frente a despesas de capital (como obras, aquisição de equipamentos e imóveis), não 

há razão para se vedar a sua utilização para pagamento de despesas de pessoal que é 

uma das despesas correntes. 

36 A defesa destaca que o próprio CNJ teria analisado e entendido como 

válida norma estadual que prevê a utilização desses recursos para diversas 

finalidades, como despesas de custeio, investimento e inversões financeiras6; assim, 

alega que o próprio CNJ não aponta ser inconstitucional a utilização das receitas das 

custas judiciais para despesas de pessoal. 

37 Alega ainda que, se analisadas as custas judiciais junto às demais 

espécies de taxas pela prestação de serviços públicos, a adoção de interpretação 

restritiva ao uso do produto da arrecadação das custas ao pagamento de despesas de 

pessoal do Poder Judiciário implicaria em tratamento distinto aos demais órgãos que, 

                                                           
6 Acórdão do CNJ no Pedido de Providências 0004331-64.2014.2.00.000, julgado em fevereiro de 2016. 
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recebendo receitas oriundas de taxas, podem utilizá-las para fins de pagamento de 

pessoal. 

38 Afirma a defesa que, desde o primeiro “diploma legislativo” a dispor 

sobre o conceito de taxa no direito brasileiro (Decreto-Lei 1.804/39), essa espécie 

tributária se identifica por cobrança como remuneração de serviços prestados ao 

contribuinte e cujo objetivo é custear tais serviços. Sendo assim, afastar determinadas 

despesas, como a de pessoal, do uso dos recursos obtidos com a arrecadação de 

determinada taxa implicaria em reduzir a própria base de cálculo do tributo, o que 

seria indevido. Assim, considerando que a despesa de pessoal é parte considerável da 

prestação dos serviços judiciários, não haveria razão para vedar a utilização do 

produto da arrecadação para fazer frente a esse custo. 

2.3.2  Análise 

39 Considerando a argumentação ofertada pelo Tribunal de Justiça de 

Rondônia, ao admitir a vinculação das receitas do FUJU ao custeio de suas atividades; 

mas, entendendo, a partir da interpretação dada pela Lei n. 4.320/64, que podem ser 

consideradas como de custeio todas as despesas com material de consumo, serviços 

de terceiros, encargos e, inclusive, gastos com pessoal, entende-se tal argumentação 

como relevante; porém, não adequada ao caso em análise. 

40 Explico.  A Lei n. 1.963/2008, criou o Fundo de Informatização, 

Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários – FUJU, com o objetivo 

exclusivo de: Art. 2º Dotar o poder judiciário com recursos financeiros necessários ao 

processo de modernização e reaparelhamento do Poder Judiciário. No mesmo art. 2º, 

Parágrafo Único, expressamente vedou o uso das receitas do Fundo para pagamento 

de despesas de pessoal “É vedada a aplicação da receita do Fundo Especial em 

despesas de pessoal”. 

41 Assim, em que pese haver possibilidade do enquadramento da despesa 

de pessoal como despesa de custeio, como alegou a defesa, não foi isso que quis o 

legislador quando regulamentou a criação do fundo, por meio da lei n. 1.963/2008; 

ou seja, o FUJU foi criado para finalidade específica, que não é, necessariamente, 

manter as despesas de “custeio” do poder judiciário. 
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42 Além disso, considerando que parte dos recursos do FUJU são 

provenientes de taxas, e que estas têm natureza vinculante; ou seja, vinculam-se aos 

fins para os quais foram instituídas, tais recursos não podem ter destinação diversa 

daquela determinada pela Lei Estadual n. 1.963/2008, em seu art. 2º. Ademais, como 

já dito, é entendimento pacífico desta Corte de Contas de que o repasse de recursos 

oriundos de taxas e multas de autarquias a órgão da Administração Direta é vedado 

pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido, é o Parecer Prévio nº 13/2011-Pleno e 

Acórdão APL-TC 00603/17. 

43 Desse modo, mantém-se o entendimento que a Lei n. 4.431/18 é 

incompatível com o regime tributário das taxas que compõem as receitas do FUJU.  

2.4  Da Nulidade do Ato Administrativo sem Fundamento Jurídico Válido 

2.4.1 Justificativa 

44 A defesa alega validade da Lei n. 4.431/18 sob o aspecto do direito 

financeiro; argumenta que a referida lei prevê, inicialmente, a abertura de crédito 

suplementar para fazer frente a despesas além dos limites fixados na lei 

orçamentária, conforme o art. 99, § 5º, da CF, e na forma da Lei 4.320/64, que dispõe: 

“Durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver a realização de 

despesas ou a assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na lei 

de diretrizes orçamentárias, exceto se previamente autorizadas, mediante a abertura 

de créditos suplementares ou especiais”. 

45 No caso, autorizado o crédito suplementar pela Lei n. 4.431/18, a defesa 

entende “despicienda” a abertura por ato do Poder Executivo, considerando-se a sua 

utilização exclusiva pelo Poder Judiciário consoante o art. 99, § 2°, da CF. Dessa 

maneira, estaria correta a abertura de crédito para fins de despesa com pessoal 

mediante anulação parcial dos créditos existentes na lei orçamentária do exercício 

2018, conforme o art. 3° da Lei Estadual n. 4.431/18. 

46 A defesa argumenta que a única diferença da Lei Estadual n. 4.431/18, 

em relação a outras leis relativas à abertura de créditos orçamentários 

suplementares, é a normatização contida em seu art. 1° que, em virtude da vedação à 

utilização do produto da arrecadação das custas com despesa de pessoal, traz uma 

exceção temporária a essa regra. 
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47 Com isso, segundo a defesa, não há “óbice” de natureza financeira ou 

orçamentária às normas da Lei Estadual n. 4.431/18, que seriam adequadas à 

promoção do remanejamento excepcional de recursos. 

2.4.2   Análise 

48 Em que pese os argumentos ofertados pela defesa, apresentando razões 

de natureza contábil/financeira, pelos quais a Lei n. 4.431/18 poderia ser 

considerada válida sob o aspecto do direito financeiro, entende-se, pelas razões já 

expostas, a saber: 

a)  A Lei n. 4.431/18 não observou o princípio constitucional da segurança 

jurídica, invadiu competência exclusiva da União para legislar sobre o tema, em 

afronta ao art. 165, §9º, inciso II, da CF/88; 

b) A Lei n. 4.431/18 não observou o que dispõe a Lei de Responsabilidade Fiscal 

– LRF sobre o uso de recursos vinculados; 

c) A Lei n. 1.963/2008, que criou o Fundo de Informatização, Edificação e 

Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, em seu art. 2º, Parágrafo Único, 

expressamente vedou o uso de suas receitas para pagamento de despesas de pessoal; 

49 Assim, mantém-se o entendimento de que todos os atos administrativos 

resultantes da aplicabilidade da lei n. 4.431/18 devem ser considerados nulos. Não se 

trata de analisar a constitucionalidade da Lei n. 4.431/18, mas sim sua aplicabilidade, 

eis que tais atos administrativos estão fundamentados em matéria juridicamente 

inadequada. 
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2.5  Da Responsabilidade Fiscal na execução do Orçamento 

2.5.1   Justificativa 

50 Sobre a alegação do MPC, de que houve claro e deliberado propósito de 

canalizar recursos para verbas de natureza indenizatória, em detrimento das 

despesas ordinárias com a remuneração de servidores e membros deste TJRO, a 

defesa do TJRO fez sua argumentação em tópicos, considerando as seguintes 

afirmações do MPC: 

a) Sobre a afirmação "Fazendo o cotejo entre as provisões em questão (exercício 

2017) com as relativas ao presente exercício, verifica-se um aumento de 10,08% no 

valor total previsto para despesa de pessoal e encargos sociais, sendo que as verbas 

para o orçamento fiscal tiveram um aumento de 0,6%, enquanto as relativas ao 

orçamento de seguridade social registraram um expressivo acréscimo de 76,76%".  

51 Segundo a defesa, analisando-se o expressivo acréscimo do orçamento 

da seguridade social, a projeção encaminhada por meio do Of. 046/2017-SEPOG 

contemplava a previsão de novas aposentadorias, de 4 magistrados e 398 servidores, 

estes últimos em decorrência do PAI, aprovado pela Lei n. 4.090/2017.  Essa projeção 

considerava que todos os servidores seriam aposentados e indenizados com o 

referido Incentivo ainda no exercício 2017. 

52 Quando foi encaminhado o Projeto de Lei à Assembleia Legislativa, o 

TJRO contava com saldo financeiro excedente ao orçamento aprovado, no montante 

de R$21.145.554,58, decorrente da participação nas receitas provenientes da 

repatriação de recursos no exterior ocorrida em 2016, que foi convertido em saldo 

orçamentário por meio de crédito adicional suplementar, aprovado pela lei n. 

4.125/2017. Esse montante seria suficiente, tanto para o pagamento dos incentivos 

ofertados, quanto para quitação dos direitos trabalhistas decorrentes das 

aposentadorias; caso não houvesse tempo hábil para o processamento das 

aposentadorias em 2017, a cobertura orçamentária e financeira se daria por crédito 

adicional suplementar em 2018, uma vez que o recurso financeiro já estava em poder 

do TJRO. Contudo, o repasse duodecimal de dezembro de 2017, previsto em 

R$56.999.705,00, foi de apenas R$38.423.539,28, reduzindo a disponibilidade 

financeira, dos R$21,14 milhões para apenas R$2,5 milhões; valor insuficiente para 
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dar cobertura às despesas decorrentes do PAI, estimadas em R$20,35 milhões, dos 

quais R$10.951.062,04 milhões o Poder judiciário suportou com recursos 

disponíveis, uma vez que houve redução no valor da folha de pagamento, bem como 

atraso nos processos de aposentadorias que aderiram ao Plano. 

b) Sobre a afirmação "No que tange à Fonte 0100 (recursos do Tesouro), cuja previsão 

de repasse até o citado mês, era de R$486.519.457,00, o valor efetivamente repassado 

alcançou a monta de R$495.455.857,94. Nas mesmas condições, a Fonte 0240 

(Descentralização de créditos do IPERON) teve repasse previsto de 

R$116.924.220,00 e efetivamente realizado de R$78.433.163,25".  

53 De acordo com a defesa, considerando a metodologia adotada pela Lei 

n. 4.151/2018), que em seu Artigo 11, § 3°,  determina a metodologia de repasses aos 

Poderes, in verbis: § 3º. Para efeito de apuração dos repasses previstos no §1°, deste 

artigo, o Poder Executivo informará até o dia 8 (oito) do mês subsequente o montante 

da arrecadação da Fonte/Destinação 0100 Recursos do Tesouro/ordinários 

realizada, acompanhado dos documentos comprobatórios, ao Tribunal de Contas do 

Estado, o qual se pronunciará nos termos da IN nº 48/2016/TCE-RO. 

54 Apesar de o cronograma de desembolso, evidenciado no Decreto n. 

22.521/2018, estabelecer os desembolsos mensais a todos os Órgãos e Poderes, o 

excesso de repasses no exercício 2018 não se confirmou; ao contrário, houve uma 

frustração de receita no montante de R$3.899.279,64, pois, para o mês de 

dezembro/2018 estava previsto o repasse no valor de R$59.640.687,00 e, pela 

metodologia estabelecida na LDO, o repasse efetuado foi de apenas R$46.805.006,41. 

c) Sobre a afirmação "... no exercício de 2017, quando a previsão do repasse de verbas 

ao Tribunal foi menor que a do corrente ano, não ocorreram maiores percalços na 

execução orçamentária do órgão, não se cogitando da utilização, ilegítima ao nosso 

sentir, de verbas vinculadas ao FUJU para quitação de despesa com pessoal".  

55 A necessidade de utilização dos recursos do FUJU se deu “atipicamente” 

no exercício de 2018 em virtude dos esforços da Administração deste Poder em 

cumprir com as indenizações do PAI, que estavam previstas serem quitadas com a 

expectativa de excesso de arrecadação na fonte 100 do exercício de 2017, a qual não 
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se concretizou em dezembro do referido ano, tendo assim que serem processadas 

com a programação orçamentária do exercício de 2018.  

d) Sobre a afirmação “verifica-se que no decorrer do exercício de 2018 o Poder 

Judiciário promoveu reduções na dotação do programa para assegurar a 

remuneração de pessoal ativo e encargos sociais em pelo menos R$21.057.000,00 [ ... 

] Sem grande esforço, percebe-se que houve claro e deliberado propósito de canalizar 

recursos para verba de natureza indenizatória, em detrimento das despesas 

ordinárias com a remuneração - e correspondentes encargos - de seus servidores e 

membros...". 

56 Conforme a defesa, analisando a Dotação Orçamentária disponível da 

Fonte 0100 (Recursos do Tesouro), verifica-se que todos os Atos Orçamentários 

autorizados na LOA n. 4231/2017, dispostos no artigo 7°, § 1º e 2°, combinado com o 

artigo 8° da referida Lei, que autoriza os ajustes necessários ao Quadro do 

Detalhamento de Despesa - QDD, em nível de elemento de despesa para atender às 

necessidades supervenientes, bem como aqueles oriundos de remanejamentos por 

Lei e posterior regulamentação por meio de decreto, resultaram em uma redução de 

despesas de pessoal no montante de R$3.523.642,25, que foram canalizados para 

despesas com encargos patronais (grupo 31.91). Assim, a dotação orçamentária com 

outras despesas correntes não teria sofrido um aumento demasiado; sim uma 

redução orçamentária de R$246.357,75. 

2.5.2   Análise 

57 Resumidamente as explicações apresentadas pela defesa para o 

aumento das despesas com pessoal e encargos sociais no exercício de 2018, quando 

comparado ao exercício de 2017, quando não houveram maiores percalços na 

execução orçamentária do TJRO, diante de repasses de recursos do tesouro 

superiores ao inicialmente previsto, estão relacionadas às dificuldades encontradas 

para o pagamento das indenizações relativas às adesões ao Plano de Aposentadoria 

Incentivada – PAI, previstas para 398 servidores, a serem pagas integralmente no 

exercício de 2017, que não tendo ocorrido na integralidade, deixaram  saldo a ser 

pago em 2018. 
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58 Ocorre que, o MPC em sua representação, entre outros pontos, solicitou 

fosse determinado à Presidência do TJRO, informasse, no que se refere à realidade 

orçamentária e financeira daquele órgão, in verbis: 

a) o levantamento completo de todos os servidores que aderiram 

ao Programa de Aposentadoria Incentivada e os valores 

efetivamente pagos, e, em havendo, a serem pagos, a cada um 

deles, bem como a estimativa do impacto orçamentário-

financeiro da medida;  

59 Examinando os autos, verificou-se que não dera entrada qualquer 

documento capaz de esclarecer esses fatos; nem mesmo a defesa em sua 

argumentação, fez qualquer referência às informações solicitadas, motivo pelo qual 

torna-se impossível fazer qualquer avaliação se assiste ou não razão à defesa, nos 

argumentos ofertados, que envolvem o Programa de Aposentadoria Incentivada. 

60 Além disso, também fora solicitado que a Presidência do TJRO 

informasse, in verbis: 

b) o levantamento detalhado de todos os beneficiários e os 

pagamentos realizados bem como de todas as condições 

estipuladas pelo acordo firmado entre as partes da Ação 

Originária n. 53/RO, no Supremo Tribunal Federal, homologado 

pelo Ministro relator Luiz Fux, incluindo memórias de cálculos, 

índices de correção e taxas de juros aplicadas bem como a 

estimativa do impacto orçamentário-financeiro da medida;  

c) a existência ou não de regramento atinente à concessão de 

férias e sua conversão em indenização, bem como o 

levantamento de todos os pagamentos de férias indenizadas nos 

últimos três anos, para efeito comparativo; 

d) o envio das respostas dadas pela atual gestão aos 

questionamentos trazidos a lume pelo CNJ no Auto 

Circunstanciado de Inspeção no Tribunal de Justiça do Estado de 

Rondônia e os complementos que entender necessários;  
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e) o levantamento de eventuais resíduos remuneratórios 

atinentes aos exercícios anteriores e que ainda se encontrem em 

aberto;  

f) a efetiva projeção de gasto com pessoal para o exercício de 

2018;  

g) a estimativa de impacto orçamentário-financeiro do reajuste 

decorrente da Lei n. 13. 752/2018277; 

61 Todas são informações necessárias para se entender a composição do 

montante de gastos com pessoal realizados pelo TJRO no exercício de 2018; ou seja, 

é necessário evidenciar qual o real montante de recursos canalizados tanto para o 

pagamento despesas ordinárias com a remuneração de seus servidores e membros, 

quanto para o pagamento de despesas de natureza indenizatória, seja para 

pagamento de férias indenizadas, seja para pagamento de valores relativos ao PAI, 

seja para pagamento de auxílio moradia em parcelas acima do previsto, entre outros 

pagamentos, conforme bem explicitado na inicial desta representação.  

62 É preciso deixar clara a realidade orçamentária e financeira do TJRO no 

exercício em questão (2018), assim como de exercícios imediatamente anteriores 

para fins de comparação, eis que os fatos denotam possíveis falhas de natureza 

administrativa e de execução orçamentária no exercício de 2018; falhas estas também 

levantadas pelo CNJ, durante inspeção, cujas conclusões, recomendavam, já na 

metade daquele exercício, cautela na execução orçamentária, especialmente nas 

despesas com pessoal e verbas indenizatórias. 

63 Sendo assim, mantém-se o entendimento de que houveram 

pagamentos de valores relativo ao Plano de Aposentadoria Incentivada, ao auxílio 

moradia em parcelas acima do previsto e férias indenizadas, sem observar a 

capacidade orçamentária e financeira do TJRO, assumindo o risco de desequilíbrio. 

3 DA CONCLUSÃO 

                                                           
7 Art 12 O subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, referido no inciso XV do art 48 da Constituição 
Federal, observado o disposto no art. 3º desta Lei, corresponderá a R$ 39.293,32 (trinta e nove mil, duzentos e noventa e 
três reais e trinta e dois centavos). 
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64 Após análise das razões de justificativas apresentadas nos autos, este 

Corpo Técnico, pelos motivos expostos ao longo deste Relatório, entende que 

restaram mantidas as seguintes irregularidades: 

3.1   De responsabilidade de Desembargador WALTER WALTENBERG 

SILVA JÚNIOR (CPF 236.894.206-87), por:  

3.1.1           Infringência ao art. 76-A, V, do ADCT, devido ao uso de receitas do Fundo 

de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários - FUJU, para 

pagamento de despesas com pessoal do Tribunal de Justiça de Rondônia – TJRO, 

amparado na Lei Estadual n. 4.431/18, (conforme detalhado no tópico 2.1); 

3.1.2 Infringência ao art. 165, § 9º, II, da CF/88, art. 71 a 74 da Lei Federal nº 

4.320/64 e, art. 8°, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 101/00 (Lei de 

Responsabilidade Fiscal), ao se valer da Lei n. 4.431/18, que não observou o disposto 

sobre condições para a instituição e funcionamento de fundos especiais, assim como 

para o uso de recursos vinculados (conforme detalhado no tópico 2.2); 

3.1.3 Infringência art. 2º, Parágrafo Único, da Lei n. 1.963/2008, que criou o 

Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, ao 

usar suas receitas para pagamento de despesas com pessoal (conforme detalhado no 

tópico 2.3); 

3.1.4 Infringência ao art. 1º, § 1º, da Lei Complementar n. 101/00 (Lei de 

Responsabilidade Fiscal), devido à realização de pagamentos de valores relativo ao 

Plano de Aposentadoria Incentivada, ao auxílio moradia em parcelas acima do 

previsto e férias indenizadas, sem observar a capacidade orçamentária e financeira 

do TJRO, assumindo o risco de desequilíbrio (conforme detalhado no tópico 2.5); 

4 DA PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

65 Submetemos os presentes autos, sugerindo, a seguinte proposta de 

encaminhamento:  

1) Seja declarado ilegal o ato de transferência de recursos (R$ 11.760.716,82) produto de 

arrecadação de taxas do FUJU, realizados pelo Desembargador Walter Waltenberg Silva 

Júnior, Presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia, com base na Lei Estadual n. 

4.431/18, por violação ao art. 165, § 9º, II, da CF/88; art. 71 a 74 da Lei Federal nº 
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4.320/64; art. 8°, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 101/00 e art. 2º, Parágrafo 

Único, da Lei Estadual n. 1.963/2008; 

2)  Seja negada executoriedade à Lei Estadual n. 4.431/18, nos termos da Súmula nº 

347 do STF, com efeitos ex tunc, por afrontar o art. 76-A, V, do ADCT;  

3) Seja aplicado ao responsável, Desembargador Walter Waltenberg Silva Júnior, a 

sanção prevista no artigo 55, II, da Lei Complementar nº 154/TCER-96 c/c artigo 26, 

Parágrafo Único, da Resolução Administrativa nº 05/TCER-96 - Regimento Interno, 

conforme o rol de irregularidades relacionadas nos itens 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 e 3.1.4 da 

conclusão deste relatório; 

4) Seja determinado ao Presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia, 

Desembargador Walter Waltenberg Silva Júnior, adote as medidas que se fizerem 

necessárias para a restituição da quantia de R$11.760.716,82 aos cofres do FUJU, sob 

pena de multa, nos termos art. 55, IV, da Lei Complementar n. 154/96; 

5) Seja determinada a juntada da presente representação aos autos do Processo nº 

01535/19-TCERO (Prestação de Contas Anual do TJRO), para que as irregularidades 

contidas no item 3.1 da conclusão sejam incluídas naquele relatório; 

6) Seja recomendado ao Presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia, 

Desembargador WALTER WALTENBERG SILVA JÚNIOR, que cumpra, rigorosamente, 

o que determina o art. 76-A, V, do ADCT, quando da aplicação de recursos vinculados 

sob sua responsabilidade. 

 

 

Porto Velho, 26 de junho de 2019. 

 

 

 

                                                                    JANE ROSICLEI PINHEIRO 

                                                                   Auditora de Controle Externo 

                                                                                     Cadastro 418 
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Supervisionado por: 

  MARCUS CÉZAR SANTOS PINTO FILHO 

                                                   Diretor de Controle Externo – DCE VI 

                                                    Cadastro 505  
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AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO DIRETOR DE CONTROLE EXTERNO VI
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