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NOTA TÉCNICA DA ASSOCIAÇÃO DE MAGISTRADOS DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO (AMAERJ), RELATIVA ÀS PROPOSTAS DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (PECs) Nº 24 DE 2019 QUE 

“ALTERA O ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, QUE DISPÕE SOBRE OS 

REPASSES DAS COTAS DUODECIMAIS” E Nº 42 DE 2020, QUE “EXTINGUE OS 

‘FUNDOS DOS PODERES’ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, AMBAS DE AUTORIA 

DO EXMO. SR. DEPUTADO RENAN FERREIRINHA. 

 

 

Senhores Deputados, 

 

 

 A ASSOCIAÇÃO DE MAGISTRADOS DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO (AMAERJ) vem respeitosamente à presença de Vossas Excelências apresentar 

Nota Técnica
1
 referente às Propostas de Emenda Constitucional (PECs) nºs 24 de 2019 e 42 

de 2020 atualmente em tramitação nessa Assembleia Legislativa. 

 

1. A PEC 24 DE 2019. 

 

 A Proposta de Emenda Constitucional nº 24 de 2019 tem a seguinte redação: 

 

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 24/2019 

 

EMENTA: ALTERA O ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, QUE 

DISPÕE SOBRE OS REPASSES DAS COTAS DUODECIMAIS. 

 

Autor(es): Deputado RENAN FERREIRINHA 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

RESOLVE: 

 

Art. 1º O art. 212 da Constituição Estadual passa a vigorar acrescido dos 

seguintes parágrafos: 

 

“Art. 212 [...] 

§1º É vedada a transferência a fundos de recursos financeiros oriundos de 

repasses duodecimais. 

                                                             
1 Material desenvolvido em parceria com a assessora Osorio e Mayra Ferreira Advogados. 
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§2º O saldo financeiro decorrente dos recursos entregues na forma do 

caput, apurado ao final do exercício, deve ser restituído ao caixa único do 

Tesouro Estadual, ou terá seu valor deduzido das primeiras parcelas 

duodecimais do exercício seguinte.” 

 

Art. 2º Essa Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 

Plenário Barbosa Lima Sobrinho, 19 de setembro de 2019. 

 

RENAN FERREIRINHA 

Deputado Estadual 

 Como se sabe, o art. 212 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro versa 

sobre os pagamentos dos duodécimos destinados aos órgãos do Poderes Legislativo e do 

Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública. Tal dispositivo possui, 

atualmente, a seguinte redação: 

 

Art. 212. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, 

compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos 

dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria 

Pública, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em duodécimos, na 

forma da Lei Complementar a que se refere o art. 207. 

 

 Tal preceito constitucional, que prevê a entrega dos duodécimos 

orçamentários aos Poderes Legislativo e Judiciário, ao Ministério Público e à Defensoria 

Pública, é corolário da autonomia administrativa e financeira, que é constitucionalmente 

assegurada a tais Poderes e Instituições. Por força dessa garantia constitucional de autonomia 

administrativa e financeira, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, o Ministério Público e a 

Defensoria Pública não podem ter o recebimento de suas dotações orçamentárias controlado 

pelo Poder Executivo. Do princípio da autonomia administrativa e financeira decorre ainda o 

fato de que, depois de aprovada e sancionada a lei orçamentária, o Poder Legislativo, o Poder 

Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública exercem gestão própria, independente, 

sobre os recursos orçamentários. Do contrário, não seria possível falar-se em autonomia, seja 

financeira, seja administrativa. 

 

 Assim é que, no caso específico do Poder Judiciário, nem o Poder 

Legislativo, nem o Poder Executivo, podem dispor sobre o seu orçamento ou sobre a sua 

execução orçamentária, depois de promulgada a lei orçamentária anual. Os recursos dotados 

pertencem ao Poder Judiciário, e são por ele administrados. O mesmo se passa, 



 
 

3 
_____________________________________________________________________________________________ 

Rua Dom Manuel, nº 29, sala 104 – 1º andar – Centro – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20.010-090 

Tel.: +55 (21) 3133-2315/2544-3530/3861-1100 – e-mail: contato@amaerj.org.br – www.amaerj.org.br 
 

evidentemente, quanto ao próprio Poder Legislativo, assim como quanto ao Ministério 

Público e à Defensoria Pública 

 

 Porém, como se vê do texto acima reproduzido, a PEC estadual nº 24 de 

2019 pretende introduzir dois parágrafos ao art. 212 da Constituição do Estado do Rio de 

Janeiro:  

 

- o primeiro pretendendo proibir a transferência de recursos dos duodécimos orçamentários a 

fundos dos respectivos Poderes e Instituições — valendo recordar que, atualmente, tanto o 

Poder Legislativo, quanto o Judiciário, assim como o Ministério Público e a Defensoria 

Pública, possuem fundos especiais próprios — e  

 

- o segundo pretendendo impor a restituição ao Tesouro estadual do saldo financeiro 

decorrente dos duodécimos entregues ao longo do ano, sob pena de ter o seu valor deduzido 

das primeiras parcelas duodecimais do exercício seguinte. Trata-se, aqui, como se vê, de uma 

norma que permitiria ao Poder Executivo, gestor do Tesouro Estadual, “recuperar” verbas 

orçamentárias já dotadas, pela lei orçamentária anual, aos demais Poderes e Instituições 

autônomos, já que todas as verbas duodecimais já apropriadas pela Assembleia Legislativa, 

pelo Tribunal de Contas, pelo Tribunal de Justiça, pelo MP ou pela Defensoria seriam 

retornadas ao Tesouro estadual, havendo saldo ao final do ano. 

 

 Ou seja, todas as verbas orçamentárias dos Poderes Legislativo, Judiciário, 

do Ministério Público, ou da Defensoria Pública, que não fossem “gastas” dentro do próprio 

exercício teriam que ser devolvidas ao Tesouro estadual ao final do exercício – aí incluídos 

até mesmo os últimos duodécimos do ano, que teriam que ser imediatamente “gastos”, sob 

pena de devolução ao Tesouro, ou de subtração dos duodécimos do ano seguinte. E isso, sem 

a possibilidade de incorporação de quaisquer verbas aos fundos especiais dos próprios 

Poderes e Instituições, e portanto, sem a possibilidade de se permitir a tais órgãos um 

planejamento financeiro e orçamentário de longo prazo, que atualmente é propiciado pelos 

fundos especiais. 

 

 Trata-se de iniciativa em tudo semelhante a proposições que constaram do 

PLP nº 343 de 2017, mas que foram dele excluídas por destaques supressivos, antes da sua 

conversão em lei. O referido projeto de lei complementar tramitou no Congresso Nacional, e 

acabou por resultar na edição da lei complementar nº 159 de 2017, que “Institui o Regime de 

Recuperação Fiscal dos Estados e do Distrito Federal e altera as Leis Complementares no 

101, de 4 de maio de 2000, e no 156, de 28 de dezembro de 2016”.  A proposição normativa 

que acabou sendo expungida durante a tramitação do referido projeto de lei complementar no 

Congresso Nacional tinha o seguinte teor: 
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“Art. 11. Durante a vigência do Regime de Recuperação Fiscal, o saldo 

financeiro decorrente dos duodécimos repassados aos Poderes Legislativo e 

Judiciário, aos Tribunais de Contas e ao Ministério Público, apurado ao 

final do exercício, deve ser devolvido ao caixa único do Tesouro do Estado 

ou seu valor será deduzido das primeiras parcelas duodecimais do 

exercício seguinte. 

§ 1º Os resultados financeiros, apurados pelo confronto entre entradas e 

saídas, dos fundos administrados pelos Poderes Legislativo e Judiciário, 

pelos Tribunais de Contas e pelo Ministério Público serão recolhidos à 

conta única do Tesouro do Estado ao final do exercício. 

§ 2º É vedada a transferência de recursos financeiros oriundos de repasses 

duodecimais a fundos dos Estados ou do Distrito Federal.”  

 

 Ao final, porém, nem tal dispositivo, nem nenhuma norma de conteúdo 

análogo, constou da redação final do projeto, que, sancionado, foi convertido na lei 

complementar federal nº 159 de 2017. Vale dizer, mesmo ao instituir o referido regime de 

recuperação fiscal dos Estados e do Distrito Federal, o Congresso Nacional compreendeu que 

não poderia interferir desse modo na autonomia dos Poderes Legislativo, Judiciário, dos 

tribunais de contas e do Ministério Público.  

 

 Entendeu-se, e com razão, que nem mesmo o contexto de recuperação fiscal 

justifica tamanha intromissão na independência dos Poderes, e na autogestão de instituições às 

quais a Constituição assegura autonomia administrativa e financeira. 

 

 Agora, porém, tal proposição ressurge sob nova roupagem, no âmbito do 

Estado do Rio de Janeiro, através da Proposta de Emenda à Constituição nº 24 de 2019, objeto 

da presente Nota Técnica. 

 

 A referida PEC estadual, porém, é manifestamente incompatível com a 

Constituição da República Federativa do Brasil. Portanto, trata-se de proposição legislativa 

que, se aprovada, resultaria em diploma normativo inconstitucional, por afronta à Separação 

dos Poderes (CF, art. 2º) e à autonomia orçamentária dos órgãos dos Poderes Legislativo, 

Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, constitucionalmente assegurada 

(CF, art. 168). 

 

 Destaque-se, por outro lado, que o conteúdo normativo do art. 212 da 

Constituição estadual é mera norma de reprodução obrigatória, que reflete o disposto no art. 

168 da Constituição da República Federativa do Brasil. Esse dispositivo é do seguinte teor 

literal: 

 

Art. 168. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, 

compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos 

órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da 
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Defensoria Pública, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em 

duodécimos, na forma da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9º. 

 

 Assim, data venia, o legislador constituinte estadual não pode, ao pretender 

introduzir os §§1º e 2º, de teor acima reproduzido, ao art. 212 da Constituição deste Estado, 

criar regime de devolução do saldo dos duodécimos, ou de retenção de duodécimos do 

exercício seguinte, e tampouco de impedimento de transferência de recursos orçamentários 

para fundos especiais geridos pelos próprios Poderes e Instituições autônomos, que não 

encontra expressão ou respaldo na Constituição Federal.  

 

 Ao contrário, a norma constitucional federal acima transcrita, do art. 168 da 

Carta da República, assegura aos órgãos do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do 

Ministério Público e da Defensoria Pública a transferência das dotações orçamentárias sob a 

forma dos duodécimos, e, de consequência, a fruição e a autogestão desses recursos 

orçamentários provenientes dos duodécimos, sem permitir que a autonomia administrativa e 

financeira desses órgãos sofra restrições, e muito menos permitindo que duodécimos futuros 

venham a ser retidos, por conta da não devolução do saldo financeiro de duodécimos 

anteriores. 

 

 Destaque-se que, especificamente quanto ao Poder Judiciário, por força dos 

princípios acima referidos, da Separação dos Poderes, e da autonomia orçamentária, 

estampados nos arts. 2º, 99 e 168 da Constituição Federal o orçamento do Poder Judiciário 

não pode ser objeto de alteração pelo Poder Executivo ou Legislativo depois de ter sido 

aprovado. 

 

 Nesse sentido, confira-se a jurisprudência iterativa do egrégio Supremo 

Tribunal Federal: 

 

Mandado de segurança. 2. Ato omissivo de governador de Estado. 3. Atraso 

no repasse dos duodécimos correspondentes às dotações orçamentárias 

do Poder Judiciário. 4. Art. 168 da Constituição Federal. 5. 

Independência do Poder Judiciário. 6. Precedentes. 7. Deferimento da 

ordem. 

(MS 23267, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado 

em 03/04/2003, DJ 16-05-2003, PP-00092 EMENT VOL-02110-02 PP-

00295) 

 

ARGUIÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO 

FUNDAMENTAL. ATO DO 



 
 

6 
_____________________________________________________________________________________________ 

Rua Dom Manuel, nº 29, sala 104 – 1º andar – Centro – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20.010-090 

Tel.: +55 (21) 3133-2315/2544-3530/3861-1100 – e-mail: contato@amaerj.org.br – www.amaerj.org.br 
 

GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ CONSISTENTE NO NÃO 

REPASSE DE DUODÉCIMOS ORÇAMENTÁRIOS À DEFENSORIA 

PÚBLICA ESTADUAL. AÇÃO PROPOSTA PELA ASSOCIAÇÃO 

NACIONAL DE DEFENSORES PÚBLICOS – ANADEP. ART. 103, IX, 

DA CRFB/88. LEGITIMIDADE ATIVA. PERTINÊNCIA TEMÁTICA 

CARACTERIZADA. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE ATENDIDO. 

PRECEDENTES. CABIMENTO DA AÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. 

AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E 

ORÇAMENTÁRIA. ART. 134, § 2º, DA CRFB/88. REPASSES 

ORÇAMENTÁRIOS QUE DEVEM SE DAR PELO CHEFE DO 

PODER EXECUTIVO SOB A FORMA DE DUODÉCIMOS E ATÉ O 

DIA VINTE DE CADA MÊS. ART. 168 DA CRFB/88. 

IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO, PELO GOVERNADOR DE 

ESTADO, DE PARCELAS DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

DESTINADAS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, ASSIM 

TAMBÉM AO PODER JUDICIÁRIO, AO PODER LEGISLATIVO E 

AO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO 

FUDAMENTAL CARACTERIZADO. ARGUIÇÃO JULGADA 

PROCEDENTE PARA A FIXAÇÃO DE TESE. 1. Às Defensorias Públicas 

Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa, bem como 

a prerrogativa de formulação de sua própria proposta orçamentária (art. 134, 

§ 2º, da CRFB/88), por força da Constituição da República, após a Emenda 

Constitucional nº 45/2004. 2. O repasse dos recursos correspondentes 

destinados à Defensoria Pública, ao Poder Judiciário, ao Poder 

Legislativo e ao Ministério Público sob a forma de duodécimos e até o 

dia 20 de cada mês (art. 168 da CRFB/88) é imposição constitucional; 

atuando o Executivo apenas como órgão arrecadador dos recursos 

orçamentários, os quais, todavia, a ele não pertencem. 3. O repasse dos 

duodécimos das verbas orçamentárias destinadas ao Poder Legislativo, 

ao Poder Judiciário, ao Ministério Público e à Defensoria Pública 

quando retidos pelo Governado do Estado constitui prática indevida em 

flagrante violação aos preceitos fundamentais esculpidos na CRFB/88. 

Precedentes: AO 1.935, rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 26/9/2014; 

ADPF 307-MC-Ref, rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 

27/3/2014; MS 23.267, rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJ de 

16/5/2003; ADI 732-MC, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 

de 21/8/1992; MS 21.450, rel. Min, Octavio Gallotti, Tribunal Pleno, Dj 

de 5/6/1992; ADI 37-MC, rel. Min. Francisco Rezek, Tribunal Pleno, DJ 

de 23/6/1989. 4. O princípio da subsidiariedade, ínsito ao cabimento da 

ADPF, resta atendido diante da inexistência, para a Associação autora, de 
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outro instrumento processual igualmente eficaz ao atendimento célere da 

tutela constitucional pretendida. Precedentes: ADPF 307-MC-Ref, rel. Min. 

Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 27/3/2014; ADPF 187, rel. Min. Celso 

de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 29/5/2014. 5. A Associação Nacional de 

Defensores Públicos é parte legítima a provocar a fiscalização abstrata de 

constitucionalidade (art. 103, IX, da CRFB/88). Precedentes: ADPF 307-

MC-Ref, rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 27/3/2014; ADI 4.270, rel. Min. 

Joaquim Barbosa, DJe de 28/9/2012; ADI 2.903, rel. min. Celso de Mello, 

DJe 19/09/2008. 6. Arguição por descumprimento de preceito fundamental 

julgada procedente, para fixar a seguinte tese: “É dever constitucional do 

Poder Executivo o repasse, sob a forma de duodécimos e até o dia 20 de 

cada mês (art. 168 da CRFB/88), da integralidade dos recursos 

orçamentários destinados a outros Poderes e órgãos constitucionalmente 

autônomos, como o Ministério Público e a Defensoria Pública, conforme 

previsão da respectiva Lei Orçamentária Anual.” 

(ADPF 339, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 

18/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 

PUBLIC 01-08-2016). 

 

Mandado de segurança. Homologação de “Termo de Audiência de 

Conciliação”. Referendo. Lei orçamentária. Repasse de duodécimos até o 

dia 20 de cada mês (CF/88, art. 168). Frustração de receitas. 

Contingenciamento do recurso financeiro a ser repassado. Utilização de 

recursos do Fundo Especial do Tribunal de Justiça (FETJ) para o pagamento 

da folha líquida de novembro de 2016 e do 13° salário dos servidores e 

magistrados do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, fixada oportuna e 

célere restituição com os consectários legais por parte do Tesouro 

estadual, sob pena de arresto. Homologação de “Termo de Audiência de 

Conciliação” referendada. 

(MS 34483 Ref, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 

13/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174  DIVULG 07-08-2017  

PUBLIC 08-08-2017) 

 

MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE 

PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E 

FINANCEIRO. CONVERSÃO EM MÉRITO. POSSIBILIDADE. ATO 

DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NÃO 

REPASSE DE DUODÉCIMOS À DEFENSORIA PÚBLICA 

ESTADUAL. CONHECIMENTO DA ADPF. PRECEDENTES. 

VIOLAÇÃO DA AUTONOMIA DAS DEFENSORIAS. ARGUIÇÃO 
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JULGADA PROCEDENTE. 1. Ao incluir a Defensoria Pública no rol de 

instituições elencadas no dispositivo transcrito, o Poder Constituinte 

Derivado tencionou propiciar condições materiais para a efetiva fruição 

do direito de acesso à Justiça pela população economicamente 

hipossuficiente. 2. A retenção do repasse de duodécimos por parte do 

Poder Executivo configura ato abusivo e atentatório a ordem 

constitucional brasileira. Precedentes. 3. Referendo de medida liminar 

convertido em julgamento do mérito da arguição, para, diante da lesão 

aos arts. 134, § 2º, e 168 da CRFB/88, determinar ao Governador do 

Estado de Minas Gerais que proceda ao repasse, sob a forma de 

duodécimos e até o dia 20 de cada mês, da integralidade dos recursos 

orçamentários destinados à Defensoria Pública do Estado pela Lei 

Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2016, inclusive 

quanto às parcelas já vencidas, assim também em relação a eventuais 

créditos adicionais destinados à instituição. 

(ADPF 384, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 

06/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-245  DIVULG 07-10-2020  

PUBLIC 08-10-2020) 

 

 Ora, resta claro que os recursos atribuídos pela lei orçamentária ao Poder 

Judiciário, assim como aqueles conferidos por tal lei ao Poder Legislativo, ao Ministério 

Público ou à Defensoria Pública, não podem ser sequer contingenciados pelo Poder 

Executivo, que tem a obrigação inarredável de transferir as dotações aos demais Poderes e 

Instituições dotados de autonomia administrativa e financeira, mediante o pagamento das 

parcelas duodecimais. A esses Poderes e Instituições, por seu turno, cabe a gestão das verbas 

recebidas, que foram atribuídas aos respectivos órgãos, de forma vinculante e obrigatória, por 

ocasião da aprovação do orçamento. Com maior força de razão, portanto - se a lei 

orçamentária atribui, de forma cabal e vinculante, as verbas pertencentes aos Poderes 

Legislativo, Judiciário, bem como ao MP e à Defensoria Pública – não se pode cogitar da 

obrigação de tais órgãos de terem que devolver ao Executivo o saldo remanescente das 

dotações recebidas, sob pena de tal saldo ser deduzido das primeiras parcelas duodecimais do 

orçamento do ano seguinte.  

 

 Tampouco faz sentido que os fundos especiais – que são o próprio corolário 

da autonomia administrativa e financeira gozada pelo Poder Legislativo, pelo Poder 

Judiciário, pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública – não possa receber recursos 

provenientes das dotações orçamentárias duodecimais. 
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 Só se pode concluir, portanto, que a proposta de emenda constitucional ora 

em exame, d.v., é flagrantemente inconstitucional, sendo incompatível com os preceitos dos 

arts. 2º, 99 e 168 da Constituição da República. 

 

 Mesmo que ultrapassada a questão da inconstitucionalidade, no mérito, a 

proposta tampouco é defensável. Destaque-se, ainda que não faz sentido que os Poderes e 

Instituições sejam “punidos” com a perda das verbas eventualmente economizadas durante a 

execução orçamentária. Impor descontos das parcelas duodecimais do ano seguinte em razão 

da existência de sobras de verbas do ano anterior, ou impedir que verbas orçamentárias (por 

exemplo esse excedente economizado), sejam vertidos para o fundo especial do próprio Poder 

— fundo esse que, vale recordar, no caso do Fundo Especial do Tribunal de Justiça, tem como 

uma de suas razões de existir o reaparelhamento e melhoria dos serviços dos órgãos 

judiciários — acabaria por significar um desestímulo à economia de recursos orçamentários.  

 

 Daí porque as economias realizadas pelos órgãos dotados de economia não 

podem significar redução de recursos orçamentários do exercício seguinte, ou impedimento 

de aproveitamento dos recursos economizados mediante sua transferência para os fundos 

especiais, sendo certo que, a prevalecer a proposição ora criticada, o ordenamento jurídico 

acabará por estimular o uso total das dotações orçamentárias de cada ano, e indicará a 

desnecessidade de haver rigor na execução do orçamento e na gestão dos recursos públicos, o 

que não é recomendável. 

 

 Por essas razões, a AMAERJ respeitosamente submete a Vossas 

Excelências a sua convicção de que a proposta de emenda constitucional nº  24 de 2019 é 

inconstitucional, e, no mérito, não merece aprovação. 

 

2. A PEC 42 DE 2020 

 

 A Proposta de Emenda Constitucional nº 42 de 2020 tem o seguinte teor: 

 

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42/2020 

 

EMENTA: EXTINGUE OS “FUNDOS DOS PODERES” E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

Autor(es): Deputado RENAN FERREIRINHA 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

RESOLVE: 
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Art. 1º Esta Emenda Constitucional revoga o Fundo Estadual do Tribunal 

de Justiça, o Fundo Especial da Escola da Magistratura, o Fundo Especial 

da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, o Fundo Especial da 

Procuradoria Geral do Estado, o Fundo Especial de Modernização do 

Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, o 

Fundo Especial do Ministério Público e o Fundo Especial da Assembleia 

Legislativa. 

 

Art. 2º Com a extinção dos fundos descritos no artigo anterior, as 

disponibilidades de caixa existentes deverão ser transferidas para o 

Tesouro Estadual e a execução orçamentária dessa disponibilidade fica 

vinculada a programa de transferência de renda destinado a minorar os 

efeitos sociais causados por endemias, epidemias e pandemias, na forma da 

lei regulamentadora dessa destinação a ser criada após a promulgação da 

presente Emenda Constitucional. 

 

Parágrafo único. Expirada a situação de emergência e/ou calamidade 

decorrente de endemias, epidemias e pandemias, os recursos do caput 

deverão ser destinados à programa de transferência de renda, também a ser 

instituído pela lei regulamentadora a ser criada após a promulgação da 

presente Emenda Constitucional. 

 

Art. 3º Fica proibida a criação de novos fundos que venham a substituir os 

indicados no art. 1º por parte das instituições. 

 

Art. 4º Os dispositivos infraconstitucionais existentes até a data de 

publicação desta Emenda Constitucional que se relacionem aos fundos 

públicos indicados no art. 1º serão revogados até o fim do exercício 

financeiro que ocorrer a promulgação desta Emenda Constitucional. 

 

Parágrafo único. No mesmo período indicado no caput, os Poderes e 

instituições responsáveis deverão promover todos os atos necessários para 

o encerramento dos respectivos fundos e a transferência das 

disponibilidades de caixa ao Tesouro Estadual, na forma da lei 

regulamentadora a ser criada após a promulgação da presente Emenda 

Constitucional. 

 

Art. 5º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua 

publicação. 
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Plenário Barbosa Lima Sobrinho, 07 de abril de 2020. 

 

RENAN FERREIRINHA 

Deputado Estadual 

 

 Como se vê, trata-se a PEC ora em exame de proposição legislativa que 

extinguiria diversos dos fundos especiais vinculados aos três Poderes do Estado, abolindo, 

portanto, não apenas o Fundo Especial do Tribunal de Justiça (FETJ), mas também outros 

fundos especiais, a saber, o Fundo Especial da Escola da Magistratura, o Fundo Especial da 

Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (FUNDPERJ), o Fundo Especial da 

Procuradoria Geral do Estado (FUNPERJ), o Fundo Especial de Modernização do Controle 

Externo do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (FEM/TCE-RJ), o Fundo Especial 

do Ministério Público (FEMP) e o Fundo Especial da Assembleia Legislativa. 

 

 Registre-se que o Estado do Rio de Janeiro possui ainda outros fundos 

especiais, que não são citados pela proposição legislativa em questão, como é o caso, apenas a 

título de exemplo, do Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar (FUNESBOM), e o 

Fundo Especial da Polícia Militar (FUNESPOM). 

 

 Curiosamente, a proposta de emenda constitucional ora em exame preserva 

fundos especiais de órgãos - como a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros - que integram a 

estrutura do Poder Executivo, e que não são dotados de autonomia administrativa ou 

financeira — sendo, ao contrário, caracterizados pela subordinação hierárquica ao Chefe do 

Poder Executivo — ao passo que a proposta de emenda constitucional se propõe a abolir 

fundos especiais vinculados aos demais Poderes do Estado, e/ou a Instituições de estatura 

constitucional que, por força das normas da própria Constituição da República, gozam de 

autonomia administrativa e financeira em relação ao Poder Executivo. 

 

 Ora, ao passo que a criação de alguns fundos públicos – como os próprios 

fundos da Polícia Militar e do corpo de Bombeiros, ou o fundo especial da Procuradoria Geral 

do Estado — traduzem uma opção legislativa, uma escolha de política pública passível de 

reversão, a criação de outros fundos especiais (como aqueles da Assembleia Legislativa, do 

Tribunal de Contas, do Tribunal de Justiça, da Escola da Magistratura, do Ministério Público 

e da Defensoria Pública) se traduzem em instrumentos de concretização de princípios 

constitucionais, e, por isso, ficam sujeitos ao princípio da vedação do retrocesso. 

 

 No caso específico do Fundo Especial do Tribunal de Justiça, não se nega 

que ele foi criado por uma lei – a lei estadual 2.524 de 1996. Todavia, a criação do fundo 

especial do Tribunal de Justiça foi ato de concretização de autêntica autonomia administrativa 

e financeira para o Poder Judiciário fluminense. Tal autonomia, no caso específico do Poder 
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Judiciário, tem especial assento constitucional, estando positivada no art. 99, “caput” da 

Constituição da República, que assim preceitua: 

 

 Art. 99. Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e 

financeira. 

 

 Pois bem: a autonomia administrativa e financeira, assegurada por esse 

dispositivo da Constituição Federal, depende de mecanismos e instrumentos que a tornem 

verdadeira e eficaz. Não existe efetiva autonomia financeira sem os efetivos meios e recursos 

que possibilitem a sua real concretização.  

 

 Um desses meios – e talvez um dos mais fundamentais – no que tange à 

concretização da autonomia financeira do Poder Judiciário fluminense, foi a criação do Fundo 

Especial do Tribunal de Justiça, em 1996.  

 

 Portanto, resta claro que a eventual abolição do Fundo Especial do Tribunal 

de Justiça representaria retrocesso, e seria afrontosa ao princípio constitucional da autonomia 

administrativa e financeira do Poder Judiciário, estampado no “caput” do art. 99 da 

Constituição Federal. 

 

 Conclui-se, portanto, que a proposta de emenda constitucional ora em 

exame é inconstitucional, ao menos no que tange à extinção do Fundo Especial do Tribunal de 

Justiça, por não ser tal providência consentânea com a efetivação da autonomia financeira que 

a Constituição Federal assegura ao Poder Judiciário. 

 

 Mas, mesmo que pudesse ser superada a questão da inconstitucionalidade, 

no mérito, a proposição legislativa ora em causa de toda sorte mereceria rejeição. 

 

 Desde a criação do FETJ tornou-se possível o notável reaparelhamento do 

Poder Judiciário deste Estado, e a substancial melhoria dos serviços da Justiça – serviços 

esses que, vale destacar, são de fundamental importância para os jurisdicionados, pessoas 

físicas e jurídicas, que residem, são domiciliados, ou que fazem negócios no Estado do Rio de 

Janeiro. 

 

 Certamente, o próprio desenvolvimento do Estado e da sua economia são 

beneficiados pela circunstância de o Rio de Janeiro possuir um Poder Judiciário eficiente — a 

Justiça estadual fluminense está entre as mais céleres do Brasil – ao passo que seria 

prejudicial para o Estado e para o seu desenvolvimento socioeconômico ter um Poder 

Judiciário ineficiente ou mal aparelhado.  
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 Assim não faz sentido cogitar-se da extinção do FETJ, notadamente porque 

foi ele um dos instrumentos que permitiu a modernização do Judiciário fluminense, o 

aprimoramento das suas estruturas tanto na Capital como no interior do Estado, a superação 

da antiga morosidade da prestação jurisdicional, e, enfim, a prestação dos atuais serviços 

judiciários que situam-se, no contexto nacional, em um patamar de excelência. 

 

 Pelas razões que se vem de expor, a AMAERJ respeitosamente submete a 

Vossas Excelências a sua convicção de que a proposta de emenda constitucional nº  42 de 

2020 é inconstitucional, e, no mérito, não merece aprovação. 

 

*** 

 

 Certa de que a presente nota técnica haverá de merecer a atenção e a 

consideração de Vossas Excelências, a AMAERJ pede vênia, portanto, para submeter ao 

Poder Legislativo fluminense essas suas considerações acerca das duas propostas de emenda 

constitucional acima examinadas, objetivando resguardar o respeito à Constituição da 

República, notadamente no tocante à Separação dos Poderes e à autonomia administrativa e 

financeira do Poder Judiciário. 

 

Rio de Janeiro, 21 de outubro de 2020. 

 

 

FELIPE CARVALHO GONÇALVES DA SILVA 

Presidente da AMAERJ 

 

 


