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Trata o presente da Prestação de Contas dos Ordenadores de Despesas do 
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - TJERJ, relativa ao exercício de 
2007, que deu entrada nesta Corte em 02/06/08, 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.177/189, o Corpo Instrutivo, representado pela 6ª IGE, identificou como 
ordenadores secundários aqueles elencados às fls. 178 e como ordenadores principais, os 
a seguir discriminados: 

  

DESEMBARGADOR SÉRGIO CAVALIERI  FILHO 
Presidente do Tribunal de Justiça 
Matrícula nº 3483 
Período: 01.01 a 31.01.07 
 

DESEMBARGADOR JOSÉ CARLOS SCHMIDT MURTA RIBEIRO 
Presidente do Tribunal de Justiça 
Matrícula nº 3445 
Período: 01.02 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.115); 

b) Relatório de Auditoria elaborado pela Diretoria Geral de Controle Interno do 
Tribunal de Justiça do Estado e o respectivo Certificado de Auditoria configurando 
Regularidade das Contas (fls. 131/173 e 174);  

c) Informações extraídas dos autos do processo de inspeção ordinária realizada neste 
Tribunal de Justiça, TCE/RJ 109.288-4/07, já apreciada em definitivo por este 
Tribunal, onde não restou caracterizado nenhum fato capaz de comprometer o 
mérito das presentes contas . 
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Em conclusão de fls. 187-v e 188, a 6ª IGE sugeriu, verbis:  
 

I – Regularidade da presente Prestação de Contas dos Ordenadores 
de Despesas do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJERJ), 
relativa ao exercício de 2007, com fulcro no inciso l do art. 20, combinado 
com o art. 21 da Lei Complementar n.º 63/90, dando-se quitação plena aos 
responsáveis a seguir: 

Principais: 
 
Desembargador Sérgio Cavalieri Filho 
Matrícula n.º 3.483 
Presidente do TJERJ 
Período: 01.01 a 31.01.07 

 
Desembargador José Carlos Schmidt Murta Ribeiro 
Matrícula n.º 3.445 
Presidente do TJERJ 
Período: 01.02 a 31.12.07 

Secundários: 
 
André Luiz de Saboya Moledo 
Matrícula nº 10/80.402 
Diretor-Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças 
Período: 01.01 a 31.01.07 
 
Sebastião de Freitas Oliveira 
Matrícula n.º 10/14.273 
Diretor-Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças 
Período: 01.02 a 31.12.07 

 

II – Dispensa de remessa a esta Corte de Contas da seguinte tomada 
de contas, com base no disposto no artigo 28 c/c o artigo 29 da 
Deliberação TCE 198/96: 

 

Proc. Origem Responsável Valor (R$) 

252.213/07 Ivan Wilson Luiz 22,50 
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A Subsecretaria de Controle Estadual - SUE sugeriu a Regularidade das Contas 

com quitação plena ao gestores nominados às fls.187v. A Secretaria Geral de Controle 
Externo - SGE (fls.190) e o Ministério Público, representado pelo Procurador Horacio 
Machado Medeiros (fls.191) acompanharam a sugestão da SUE.  

 
 
É O RELATÓRIO 
 

Não há o que acrescentar, a meu ver, à minuciosa análise efetuada pela                   
6ª Inspetoria na presente Prestação de Contas dos Ordenadores de Despesas do Tribunal 
de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, indicados às fls. 187v, 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$ 21.289.162,30; 

  
•    o balanço financeiro, apontando um saldo financeiro positivo, no final do 

exercício, no montante R$ 37.004.553,78; 
 

• o balanço patrimonial, possuindo um ativo financeiro (R$ 37.004.553,78) e o 
passivo financeiro de  R$ 1.173.540.269,52, caracterizando um déficit 
financeiro de R$ 1.136.535.715,74, sendo que deste saldo                               
R$ 1.045.497.017,99 são referentes aos Precatórios Judiciais devidos pelo 
Estado do Rio de Janeiro (exceto os dos Órgãos da Administração Indireta);  

 

• o resultado patrimonial, apresentando um Passivo Real Descoberto de                      
R$ 820.461.144,02, que se excluído o montante dos precatórios que não 
pertencem ao Poder Judiciário, o que foi registrado no Sistema Patrimonial 
por conta do preceito constitucional do §1º do artigo 100 da Constituição 
Federal e o valor estimado de atualização monetária do período de 1997 a 
2006 (referente aos precatórios judiciais pertencentes ao Poder Executivo) 
chega-se a um Saldo Patrimonial Positivo (Ativo Real Líquido) de                      
R$ 473.681.684,21.  
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Dessa forma, considerando que no exame não foi identificado quaisquer 

impropriedades ou irregularidades, , faço meu o Relatório do Corpo Instrutivo. 
 

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

 
Pela REGULARIDADE da Prestação de Contas do Tribunal de Justiça 

do Estado do Rio de Janeiro - TJERJ, referente ao exercício de 2007, tendo 
como ordenadores principais os Desembargadores SÉRGIO CAVALIERI  
FILHO (01.01 a 31.01.07) e JOSÉ CARLOS SCHMIDT MURTA RIBEIRO 
(01.02 a 31.12.07) e como ordenadores secundários aqueles elencados às fls.178, 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MASC 
 


