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ORIGEM: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro 

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

 
 

Trata o presente processo da Prestação de Contas dos Ordenadores de 
Despesas do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, relativa ao 
exercício de 2007, que deu entrada nesta Corte em 11/06/08, 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. 

 

Às fls. 296v/297v, o Corpo Instrutivo, representado pela 2ª IGE, 
identificou os ordenadores secundários e o ordenador principal, este a seguir 
discriminado: 

 
 
Procurador-Geral de Justiça 
Marfan Martins Vieira  
CPF: 184.458.967-68 
Matrícula nº 179.166 
Período: 01/01 a 31/12/2007 

 
 
 

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

 

 

a) Relatório do responsável pelo setor contábil (fls.251); 
 
 

b) Relatório de Auditoria elaborado pela Auditoria-Geral do Ministério 
Público do Estado do Rio de Janeiro e o respectivo Certificado de 
Auditoria configurando Regularidade das Contas (fls. 271/293);  
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Ao proceder à análise do apresentado o Corpo Instrutivo assim se 

manifestou: 
 

Ante o exposto, sugerimos que a Prestação de Contas dos Ordenadores 
de Despesas do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, referente ao 
exercício de 2007, sejam julgadas REGULARES, na forma do inciso I do 
artigo 20 c/c o art. 21 da Lei Complementar nº 63/90, sendo dada 
QUITAÇÃO PLENA aos responsáveis nominados (ordenadores de despesas) 
às fls.296v/297, de acordo com o inciso I, do artigo 20 c/c o artigo 21 da Lei 
Complementar nº 63/90. 

 
 

 A Secretaria Geral de Controle Externo (fls.304) e o Ministério 
Público, representado pelo Procurador Horacio Machado Medeiros (fls. 305) 
acompanharam a sugestão da IGE.  

 
 
 
É O RELATÓRIO 
 
 
 
Não há o que acrescentar, a meu ver, à minuciosa análise efetuada pela 

2ª Inspetoria na presente Prestação de Contas dos Ordenadores de Despesas 
do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, indicados às  
fls. 296v/297v, 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, e analisaram 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$ 9.328.678,99 e um  
superavit de arrecadação da ordem de R$ 424.240,00; 
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•    o  deficit orçamentário, calculado em R$ 482.351.639,01; 
 
A respeito do resultado deficitário, salientou a instrução que, em 

atendimento à Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/01, a fim de se evitar 
dupla contagem não foram computadas as “Transferências 
Intragovernamentais” (R$ 468.763.914,83), razão por que se verificou, no 
balanço orçamentário, a fixação da despesa, amparada por créditos 
orçamentários, sem a indicação dos competentes recursos. Ressalto que o 
ingresso de recursos auferido, no total de R$ 424.240,00, refere-se tão 
somente a Transferências Correntes (convênios), conforme registrado no 
“Demonstrativo da Execução Orçamentária da Receita” (fls. 49). 

 
 

•  o balanço financeiro, apontando um resultado financeiro positivo 
no montante R$ 33.072.391,62;  

 
 
• a demonstração das variações patrimoniais, constatando um 

superávit econômico no valor de R$ 22.168.311,59. 
 
 
 

• o balanço patrimonial, possuindo um ativo financeiro                           
da ordem de R$ 33.072.391,62  e o passivo financeiro de  
R$ 50.647.891,03, caracterizando um deficit financeiro de  
R$ 17.575.499,41;  

 
 
A Auditoria-Geral do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, 

em seu relatório (fls. 284), expende que “o déficit apurado decorre do fato 

de não ter sido transferida pelo Tesouro Estadual a totalidade dos recursos 

financeiros necessária para cobrir o orçamento aprovado para este 

Ministério Público.”  

 
• o resultado patrimonial, apresentando um Ativo Real Líquido de                  

R$ 85.347.427,56;  
 
 
 

Dessa forma, considerando que no exame efetuado não foram 
identificadas quaisquer impropriedades ou irregularidades que 
comprometessem o mérito das Contas em questão, faço meu o Relatório do 
Corpo Instrutivo. 
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Assim, diante do exposto, de acordo com o proposto pelo Corpo 

Instrutivo e com o Parecer do Ministério Público junto a este Tribunal, 
 

 
VOTO: 
 
Pela REGULARIDADE da Prestação de Contas dos Ordenadores de 

Despesas do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, referente ao 
exercício de 2007, tendo como ordenador principal o Procurador-Geral 
Marfan Martins Vieira, e como ordenadores secundários aqueles elencados às 
fls.296v/297v, 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.  

 
GC-7, 02 DE SETEMBRO DE 2008. 

 
 
 
 

JULIO L. RABELLO 
RELATOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MS 


