
     

 

 

 

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FISCAIS E FINANCEIRAS 

 

 

Para 2019, os recursos da fonte 0100 foram previstos em 3% superiores ao ano 

anterior, valores na casa de 562.523.000,00.  

 

No bojo da projeção, foram incluídos os seguintes benefícios aos 

servidores:  

 

1. Reajuste de 4%, a partir de junho de 2019; Representando 

impacto ao orçamento de R$8.746.000,00 

2. Reajuste de 10% no auxílio saúde. Representando impacto 

ao orçamento de R$1.800,000,00 

3. Reajuste de 10% no auxílio alimentação. Representando 

impacto ao orçamento de 3.600.000,00; 

4.  

Dentro do portal da transparência do sítio do Tribunal de Justiça do Estado 

de Rondônia (www.tjro.jus.br), constatamos os valores seguintes: 

 

    No relatório do primeiro quadrimestre, disponível no diário oficial 098/2019, no 

dia 29/05/2019, apresenta o gasto com folha de pagamento com a margem de 

5,20% do orçamento destinado ao TJRO. Complementamos que a referida 

margem, que servem de parâmetros de alerta à instituição são 5,40% (alerta) e 

5,70% (prudential). 

“Destacamos, com atenção, os números que 

podemos extrair das margens:  

1. Margem atual do TJRO, 5,20%, na monta de 

R$350.548.441,71; 



2. Margem de alerta, 5,40%, na monta de 

R$364.166.720,45; 

3. Concluímos que, dentro da lei de 

responsabilidade fiscal, LEI COMPLEMENTAR 

Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000, a administração 

tem a folga jurídica com a monta de 

R$13.618.278,74; 

4. Em a Administração do TJRO cumprindo o 

estabelecido de 4%, a margem ficaria no patamar 

de 5,33%. Esse valor é a média que a instituição 

mantém; 

 já está no bojo do índice de 5,20% o reajustes 

dos magistrados, na porcentagem de 16,38%, 

desde dezembro de 2018; 

 os valores dos auxílios não incidem nessa 

somatória, não necessitando o calcular o 

impacto; 

 

- a administração poderia aplicar o índice de reajuste 

retroativo a junho, sem ter impacto na referida lei; 

 

- os recursos não aplicados aos servidores somam 

R$ 14.146.000,00, assim o reajuste poderia chegar 

a 3,5% retroativo a janeiro, ou em outubro a 6%, 

somente com a folga jurídica com os recursos 

que não foram ainda repassados ao servidor; 

 

- A aplicação dos 4% em outubro representa apenas 

R$ 2.915,000,00 dentro do orçamento; 
 

 

No mesmo portal da transparência, encontramos os repasses de 

duodécimos do Executivo, constatamos que vem sendo feito dentro do 



planejamento orçamentária acordado. Deixa claro ainda que a arrecadação do 

Estado, no último quadrimestre, houve crescimento na arrecadação.  

 

     O TJRO possui fôlego financeiro para os reajustes salariais e aplicação 

do reajuste nos auxílios, porque além de não ter ainda implementado os 

recursos o orçamento feito em 2018 para 2019 vem sendo cumprindo dentro do 

programado. 
 

 

Tabela 1 - Repasses do duodécimo

 
 


