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PROCESSO: TCE-RJ 107.366-0/08 
ORIGEM: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

ASSUNTO: Prestação de Contas dos Ordenadores de Despesas  
EXERCÍCIO: 2007 

 
 
 

Trata o presente da Prestação de Contas dos Ordenadores de Despesas da 
Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro - ALERJ, relativa ao exercício 
de 2007, que deu entrada nesta Corte em 09/06/08, estando, portanto, dentro prazo 
previsto no art. 3º da Deliberação TCE-RJ nº 198/96 c/c §2º do art. 9º da Lei 
Complementar nº 63/90. 

 
Uma das maiores responsabilidades da ALERJ é a apreciação anual da 

Prestação de Contas do Governador do Estado, que após análise e debate, pode ser 
rejeitada ou aprovada. Para plena execução desta atribuição específica, a ALERJ recebe 
um Parecer Prévio, de caráter técnico, emitido por esta Corte. A atuação fiscalizadora da 
ALERJ, no tocante à gestão dos recursos financeiros do Estado, a torna legítimo 
instrumento do poder popular. 

 
Destacam-se também as seguintes atribuições da ALERJ: 
 
- Legislar sobre todas as matérias de competência do Estado, quais sejam: 

Sistema Tributário, arrecadação e distribuição de rendas, Plano Plurianual, Diretrizes 
Orçamentárias, Orçamento Anual, Operações de Crédito, Dívida Pública, normas gerais 
sobre exploração ou concessão de serviços públicos etc.; 

 
- Dispor sobre seu Regimento Interno, eleger os membros da Mesa Diretora, 

autorizar o Governador a ausentar-se do Estado por mais de quinze dias consecutivos, 
sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou 
dos limites de delegação legislativa; 

 
- Exercer, mediante Controle Externo e com o auxílio do Tribunal de Contas do 

Estado do Rio de Janeiro – TCE/RJ, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial do Estado; 

 
- Processar e julgar, nos crimes de responsabilidade, o Governador e o Vice-

Governador do Estado, os Secretários de Estado, o Procurador-Geral de Justiça, o 
Procurador-Geral do Estado e o Defensor Público Geral do Estado. 
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Às fls. 96/106, o Corpo Instrutivo, representado pela 5ª IGE, identificou como 
ordenadores secundários aqueles elencados às fls. 97/98v e como ordenador principal, o 
a seguir discriminado: 

  

DEPUTADO ESTADUAL JORGE SAYED PICCIANI 
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro -ALERJ 
CPF nº 409.566.527-00 
Período: 01.01 a 31.12.07 
 

Analisou, ainda, os documentos e elementos que integram a prestação, 
incluindo além dos demonstrativos contábeis: 

 

a) Relatório do responsável pelo setor contábil (fls.82/83); 

b) Relatório de Auditoria elaborado pela Comissão de Auditagem, certificando a  
Regularidade das Contas (fls. 88/92);  

c) Informações extraídas dos autos do processo de inspeção ordinária realizada neste 
Poder, TCE/RJ 109.446-8/07, já apreciada em definitivo por este Tribunal, onde 
não restou caracterizado nenhum fato capaz de comprometer o mérito das presentes 
contas . 

Em conclusão de fls. 105/106, a 5ª IGE sugeriu, verbis:  

I - com base no inciso l do art. 20 c/c o art. 21 da Lei Complementar 
nº 63/90, a REGULARIDADE das Contas da Assembléia Legislativa do 
Estado do Rio de Janeiro, referente ao exercício de 2007, com 
QUITAÇÃO PLENA ao ordenador principal Jorge Sayed Picciani, 
Deputado Estadual e Presidente da ALERJ e demais ordenadores 
secundários discriminados às fls. 97 a 98-v, bem como ao tesoureiro 
Antonio Manhães Baptista Oliveira. 

II – que a ALERJ, através de seus agentes competentes, cumpra as 
seguintes DETERMINAÇÕES: 

1) proceda à cobrança junto aos deputados Iliobaldo Vivas da Silva 
e Eliana Marta Ribeiro da Silva, com o fito de que apresentem a 
Declaração de Bens e Rendas referente ao ano da presente prestação de 
contas, e caso não lograr êxito, observe o disposto no artigo 8º da 
Deliberação TCE-RJ nº 180/94.  

2) em casos análogos futuros, os Cadastros dos Responsáveis sejam 
elaborados com maior acuidade a fim de evitar erros formais, haja vista 
que foi constatado erro de grafia no nº do CPF em um deles; 

3) verifique qual a situação do processo de Prestações de Contas de 
Bens Patrimoniais relativo ao exercício de 2007, encaminhando-o a este 
Tribunal, observando, ainda, se for o caso, o disposto no inciso I do artigo 
25 da Deliberação TCE-RJ nº 198/96; 

4) envide esforços no sentido de que a tramitação dos processos de 
comprovação de Adiantamentos Concedidos ocorra em tempo hábil a fim 
de que os registros contábeis possam ocorrer tempestivamente. 
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A Subsecretaria de Controle Estadual, em consulta ao Sistema de Controle e 
Acompanhamento de Processos – SCAP, verificou a entrada, neste Tribunal, em data 
posterior instrução da 5ª IGE, das prestações de contas dos responsáveis pelos Bens 
Patrimoniais da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro – ALERJ, relativas 
ao exercício de 2007 (processos TCE nºs 108.358-0/08 e 108.353-0/08). Logo, sugeriu, 
no reexame efetuado, Regularidade das Contas com Quitação Plena dos gestores 
nominados às fls.97/98v, com determinações propostas pela inspetoria, exceto aquela 
referente ao item 3, conforme a seguir: 

I – a Regularidade das presentes contas, com base no disposto no 
artigo 20, inciso I c/c o artigo 21 da Lei Complementar nº 63/90, com 
quitação plena aos Ordenadores de Despesas e Tesoureiro nominados às 
fls. 97/98-verso; 

II – Determinação à ALERJ para que, através de seus agentes 
competentes, cumpra as medidas constantes dos itens 1, 2 e 4 da 
conclusão de fls. 105-verso. 

 
A Secretaria Geral de Controle Externo (fls.108) acompanhou a sugestão da 

Subsecretaria de Controle Estadual. 
 
O Ministério Público, representado pela Procuradora Marianna Montebello 

Willeman (fls. 108v) opinou pela comunicação ao jurisdicionado a fim de que promova 
o saneamento da falha, comprovadamente, tendo a vista a existência de responsáveis 
que não apresentaram declaração de bens e rendas. 

 
 

É O RELATÓRIO 
 
 

Não há o que acrescentar, a meu ver, à minuciosa análise efetuada pela                   
5ª Inspetoria na presente Prestação de Contas dos Ordenadores de Despesas da 
Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro - ALERJ, indicados às                
fls. 97/98v, relativa ao exercício de 2007.  

 

De fato, no exame realizado, os técnicos do Tribunal relacionaram os 
documentos que integram este processo, evidenciando que foi devidamente instruído 
com todos os elementos exigidos pela Deliberação TCE-RJ nº 198/96, art. 4º, exceto em 
relação à existência de responsáveis que não apresentaram declaração de bens e rendas, 
analisando o orçamento - com as alterações que sofreu ao longo do exercício - e a 
execução da despesa. 

 

Em item próprio, a instrução analisou os principais demonstrativos da gestão: os 
Balanços orçamentário, financeiro – que incluiu a verificação da regularidade dos saldos 
e dos registros contábeis das disponibilidades – e patrimonial – onde foram examinados: 

 

• o balanço orçamentário, verificando que houve uma                            
economia orçamentária no montante de R$ 5.040.852,13; 
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•    o balanço financeiro, apontando um resultado financeiro positivo no 
montante R$ 13.702.558,65. Ressaltou, que os valores apresentados estão, 
em sua maioria, devidamente classificados em seus grupos, como Receita e 
Despesa, seja Orçamentária ou Extra-orçamentária. Apenas as 
Transferências Financeiras Recebidas e Transferências de Créditos deixaram 
de configurar como Receita Orçamentária. Considerando que as Receitas 
Extra-Orçamentárias não financiam gastos públicos, deveriam as referidas 
transferências ser apresentadas no Balanço Financeiro como Receitas 
Orçamentárias. Tendo em vista que tal fato já havia sido apontado no 
processo de prestação de contas do exercício anterior, que teve decisão 
plenária em 13/11/2007 pela Regularidade das Contas com Quitação Plena 
aos Responsáveis e Determinação, o mesmo não constituirá item de 
sugestão de Determinação na conclusão do presente pois, segundo o 
entendimento da 5ª IGE, não houve tempo hábil para seu cumprimento; 

 
• o resultado patrimonial, apresentando um Passivo Real a Descoberto de         

R$ 17.059.706,80, é composto pelo saldo patrimonial negativo proveniente 
do exercício anterior, no valor de R$ 21.407.279,54, conforme consulta ao 
SIAFEM2007 (conta 241100000), somado ao resultado positivo apurado no 
exercício de 2007, no valor de R$ 4.347.572,74, apresentado na 
Demonstração das Variações Patrimoniais, fls. 61;  

 
• a demonstração das variações patrimoniais, constatando um superávit 

econômico no valor de R$ 4.347.572,74. 
 
Dessa forma, considerando que o Relatório do Responsável pelo Setor Contábil 

e o Relatório de Auditoria evidenciam regularidade nas contas; 
 

Considerando, ainda, pelo fato das impropriedades terem sido objeto de 
ressalvas e determinações pela instrução, caberá, tão somente, ao Corpo Instrutivo 
observar no futuro se as correções impostas por este Tribunal de Contas foram 
devidamente regularizadas, faço meu o Relatório do Corpo Instrutivo. 

 
Isto posto, de acordo com o Corpo Instrutivo e em desacordo o 

Ministério Público,   
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VOTO: 
 
 
 

Pela REGULARIDADE da Prestação de Contas dos Gestores de 
Despesas Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro - ALERJ, referente 
ao exercício de 2007, tendo como ordenador principal o Deputado Estadual 
JORGE SAYED PICCIANI  e como ordenadores secundários aqueles elencados 
às fls. 97/98v, dando-lhes QUITAÇÃO PLENA, na forma do disposto no inciso I 
do artigo 20 c/c artigo 21, ambos da Lei Complementar nº 63/90, sem prejuízo 
das determinações elencadas abaixo: 
 

1) proceda à cobrança junto aos Deputados Iliobaldo Vivas da Silva e 
Eliana Marta Ribeiro da Silva, com o fito de que apresentem a Declaração de 
Bens e Rendas referente ao ano da presente prestação de contas, e caso não lograr 
êxito, observe o disposto no artigo 8º da Deliberação TCE-RJ nº 180/94; 

 
2) em casos análogos futuros, os Cadastros dos Responsáveis sejam 

elaborados com maior acuidade a fim de evitar erros formais, haja vista que foi 
constatado erro de grafia no nº do CPF em um deles; 

 
3) envide esforços no sentido de que a tramitação dos processos de 

comprovação de Adiantamentos Concedidos ocorra em tempo hábil a fim de que 
os registros contábeis possam ocorrer tempestivamente. 

 
 

 

GC-7, 28 DE AGOSTO DE 2008. 
 
 
 
 

 
JULIO L. RABELLO 

RELATOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MASC 
 


