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PROCESSO: TCE-RJ 108.354-4/03 
ORIGEM: Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - 

TJERJ 
ASSUNTO: Prestação de Contas dos Ordenadores de Despesas - 

exercício de 2002 

 

Trata o presente da Prestação de Contas dos Ordenadores de 
Despesas da Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - TJERJ, 
relativa ao exercício de 2002, que deu entrada nesta Corte em 
03/07/2003, extrapolando o 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. 168/190, o Corpo Instrutivo, representado pela 1ª IGE, 
identificou os ordenadores principal e secundários e analisou os 
documentos e elementos que integram a prestação, incluindo além dos 
demonstrativos contábeis: 

a) Relatório do responsável pelo Setor de Revisão e Tomada de Contas 
do TJERJ (fls. 133/136); 

b) Relatório de Auditoria elaborado pela Auditoria-Geral do Tribunal 
de Justiça do Estado e o respectivo Certificado de Auditoria 
configurando Regularidade das Contas (fls. 143/163 e 164);  

c) informações extraídas das prestações de contas dos ordenadores de 
despesa de 2001 (processos TCE-RJ nºs 107.551-5/02); de processos 
de tomadas de contas do órgão (diversos responsáveis); das 
prestações dos responsáveis pelos bens patrimoniais e em 
almoxarifado do exercício de 2002 (processos TCE-RJ nºs 105.434-
9/03 e 107.644-0/03, respectivamente); e dos processos de inspeção 
ordinária realizadas em 2001 e 2002 no Tribunal de Justiça e em 
2002 no Fundo Especial (processos TCE-RJ nº 106.922-9/01 e 
104.068-9/03 e 111.891-1/01, respectivamente). 

Ao final da análise, os técnicos apontaram falhas e impropriedades 
detectadas no exame, destacando que o saneamento de algumas será 
objeto de posterior verificação e ainda outros itens que ensejaram a 
proposição de Determinações na conclusão da instrução. 
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Em conclusão de fls. 189, a 1ª IGE sugeriu, verbis:  

“Ante todo o historiado nesta Instrução, somos: 

1 – Pela Regularidade das Contas com Ressalvas nos itens VIII.4 e 

VIII.5, de fls. 188/189, e Quitação dos Ordenadores de Despesas do TJERJ listados 

às fls. 168/169 deste Relatório, em conformidade com o artigo 20, inciso II c/c o 22 

da Lei Complementar n.º 63/90; e 

2 – Pela Determinação ao Dr. Miguel Pachá – Desembargador e atual 

Titular do TJERJ para que o mesmo, através de seus agentes competentes, adote a 

seguinte medida, que deverá ser objeto de futura verificação: 

- Efetue um levantamento acerca das Tomadas de Contas expostas na 

TABELA 4, fls. 177 deste Relatório, com vistas ao encaminhamento das mesmas a 

este Tribunal  (item VIII.3, fls. 188 deste Relatório).” 

 

A Subsecretaria de Controle Estadual sugere, desde que o 
Plenário acate a proposição da 1ª Inspetoria, a Regularidade das Contas 
e que o levantamento das tomadas de contas instauradas no órgão para 
agilizar sua remessa a esta Corte seja determinado ao responsável pelo 
Controle Interno do TJ (fls. 192). A Secretaria Geral de Controle 
Externo (fls.193) e o Ministério Público, representado pelo Procurador 
Levi Quaresma (fls. 194) acompanham a sugestão pela Regularidade 
com Ressalva e Determinação, dando-se Quitação ao responsável.  

 
É O RELATÓRIO 
 

 
Não há o que acrescentar, a meu ver, à minuciosa análise efetuada 

pela 1ª Inspetoria na presente Prestação de Contas dos Ordenadores de 
Despesas do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, indicados 
às fls. 168/169, relativa ao exercício de 2002.  

 
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: 
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• o ativo financeiro (destacando-se as responsabilidades não 
regularizadas) e o ativo permanente;  

• o passivo financeiro, composto das consignações (onde se 
apurou a retenção de valores dos Planos de Previdência e 
Assistência Social no montante de R$ 12,7 milhões retidos 
mas não repassados à Instituição detentora dos créditos), dos 
restos a pagar (no total de R$ 44,8 milhões, conta onde foi 
detectada diferença referente aos Precatórios oriundos de 
Sentenças Judiciais, que foram contabilizados, no Balanço 
Patrimonial de 2002, na conta “ Sentenças Judiciais”) e das 
obrigações e Encargos a pagar ;  

• o passivo permanente e o saldo patrimonial,  
• as contas de compensação - que incluíram a execução dos 

restos a pagar, os adiantamentos concedidos, a disponibilidade 
financeira e as obrigações a pagar; 

• o resultado financeiro, que foi deficitário em R$ 739,3 
milhões; 

 
Além desses itens, foram resumidas as conclusões dos relatórios 

do controle interno – do Responsável pelo setor contábil, do 
Departamento de Revisão e Tomada de Contas e da Auditoria Geral do 
TJ – e da inspeção ordinária deste Tribunal realizada no órgão – em cuja 
conclusão a equipe sugere Conhecimento e arquivamento.  

 
Nas considerações finais, os técnicos apontaram algumas 

impropriedades dentre as quais destaco as que redundaram em 
proposição de Ressalvas às Contas e Determinações: a não remessa das 
Tomadas de Contas instauradas no órgão (fls. 177 da instrução) e a sub-
avaliação do saldo das contas Almoxarifados (no montante de 
R$ 1.086.563,29, fls. 180/181) e Restos a Pagar (no montante de 
R$ 63.412 milhões, fls. 183). 

 
Dessa forma, considerando que em meu exame não identifiquei 

quaisquer outras impropriedades ou irregularidades além das que foram 
apontadas na instrução e que considero que possa ser relevado o 
pequeno atraso do envio desta Prestação de Contas, faço meu o 
Relatório do Corpo Instrutivo. 

 
 

Isto posto, de acordo com o Corpo Instrutivo e com o Ministério 
Público,   



TCE-RJ 
PROCESSO  nº 108.354-4/03 
RUBRICA             Fls.: 199 
 

 

 

VOTO: 

 

I. Pela REGULARIDADE da Prestação de Contas do exercício de 
2002 dos Ordenadores de Despesas e responsáveis do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro - TJERJ abaixo relacionados, 
com as seguintes RESSALVAS, dando-lhes QUITAÇÃO na forma 
do disposto no inciso II do artigo 20 c/c artigo 22, ambos da Lei 
Complementar nº 63/90:  

 
Ordenador Principal 
Des. Marcus Antonio de Souza Faver 
Presidente 
Matrícula n.º 01/10.958 
Período: 01/01/02 a 31/12/02 
Ato Executivo no 249/99 Publ. DOERJ/Judiciário de RJ 02/02/99, 
com validade a partir de 01/02/99 
 
Ordenadores Secundários: 
 
Sra. Angela Augusta Santos Carvalho 
Diretora Geral da Secretaria de Planejamento, Coordenação e 
Finanças   
Matrícula n.º 01/16.305 
Período: 01/01/02 a 31/12/02 
Ato: Ato Executivo n.º 299/01, Publ. DOERJ/Judiciário de 
02/02/01, com validade a partir de 01/02/01 
 
Sr. André Luiz de Saboya Moledo 
Diretor Geral do Departamento de Planejamento e Controle   
Matrícula n.º 01/80.402 
Período: 01/01/02 a 31/12/02 
Ato: Ato Executivo n.º 299/01, Publ. DOERJ/Judiciário de 
02/02/01, com validade a partir de 01/02/01 
 
Sr. Sebastião de Freitas Oliveira 
Superintendente de Orçamento e Finanças   
Matrícula n.º 01/14.273 
Período: 01/01/02 a 31/12/02 
Ato: Ato Executivo n.º 299/01, Publ. DOERJ/Judiciário de 
02/02/01, com validade a partir de 01/02/01 
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RESSALVAS  
 

1 - Sub-avaliação do saldo da conta ALMOXARIFADOS no 
montante de R$ 1.086.563,29. 
 

2 – Sub-avaliação do saldo da conta RESTOS A PAGAR no 
montante de R$ 63.412 milhões; 

 
 
 

II. Por DETERMINAÇÃO ao responsável pelo Controle Interno do 
TJERJ para que proceda ao levantamento das Tomadas de Contas 
instauradas naquele órgão e não encaminhadas a este Tribunal no 
sentido de agilizar a sua remessa em atendimento ao disposto no § 3º 
do art. 9º da Lei Complementar nº63/90. 

 
 
 

GC-1,  16  de  dezembro  de 2003. 
 
 
 
 

SERGIO F. QUINTELLA 
RELATOR 

 
 
 
 
 
pan 


