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Senhor Secretário Geral de Controle Externo, 
 

Trata o presente do expediente às fls. 02/04, que tem por destinatário o Exmo. 
Sr. Presidente deste TCE-RJ, no qual a Sra. SILVINHA DOS SANTOS FERREIRA, 
formula pedido de “Certidão de Pé e Objeto” do Processo TCE-RJ nº 221.660-1/04 e do 
Embargo de Declaração interposto em julho de 2012, pelo Senhor LUIZ ANTÔNIO DA 
SILVA NEVES. 

A requerente solicita, ainda, acesso a todos os documentos relacionados ao 
referido processo, incluindo os acórdãos e decisões, não se limitando as informações 
constantes no Processo original, mas aquelas protocoladas com outras numerações 
ocorridas em 2012, bem como a Certidão expedida informando que existe juntada de 
Embargo aguardando julgamento. 

Cabe mencionar que a requerente não encaminhou a cópia da documentação 
comprobatória de sua identificação civil e de sua residência. 

Quanto ao pedido de certidão é de se considerar que o art. 5º, inc. XXXIV, da 
CRFB/88 estabelece os contornos do exercício do direito de certidão ao assegurar a 
todos, independentemente do pagamento de taxas, a obtenção de certidões em 
repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de 
interesse pessoal.  De tal forma, e de acordo com o estabelecido pela Lei nº 9.051/95, 
entendemos que o requerente deva demonstrar o interesse na certidão ora requerida, 
expondo os fins e as razões de seu pedido, o que não aconteceu.  Contudo, caso seja 
relevada a falta dos elementos informados, e sendo este o entendimento, elaboramos: 

 
1. A minuta de certidão à fl.05 fazendo constar da mesma resposta ao 

solicitado; e 
2. Cópia por meio magnético (CD) do Processo TCE-RJ nº 221.660-1/04 – 

Prestação de Contas do Ordenador de Despesas e do Responsável pela 
Tesouraria da Câmara Municipal de Piraí, referente ao exercício de 2003, 
e dos documentos que o integram, juntado à contra-capa.   

 
No que se refere ao Recurso de Embargos de Declaração citado, verificamos, 

em pesquisa ao Sistema de Controle e Acompanhamento de Processos – SCAP, o 
Doc. TCE-RJ nº 016.119-8/12, cadastrado em 01/06/2012, JUNTADO ao Processo 
TCE-RJ Nº 221.660-1/04, estando na presente data com carga para a Subsecretaria de 
Controle Municipal – SUM, ainda sem apreciação Plenária. 

 
O Processo TCE-RJ nº s. 221.660-1/04 foi objeto de decisão em Sessão de 

18.08.11, pelo CONHEIMENTO e NÃO PROVIMENTO, COMUNIICAÇÃO e 
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ENCAMINHAMENTO, nos termos do Voto do Exmº Sr. Conselheiro Aluisio Gama de 
Souza. 

Cabe salientar que ambos processos encontram-se em tramitação, pendentes 
de nova apreciação Plenária. 

 Informamos, ainda, que caso seja necessário, em momento oportuno, ocorrerá 
o chamamento do responsável ou interessado para o seu exercício de ampla defesa e 
formação do processo, com fundamento na Deliberação TCE-RJ nº 204/96. 

Ante todo o exposto, sugerimos a remessa destes autos ao GAP, em 
prosseguimento, para ciência do seu inteiro teor e demais providências que se fizerem 
cabíveis. 

SGE, 16/08/2012 
 
 
 

THOMAZ ALVAREZ SUAREZ JUNIOR 
Analista - Área de Controle Externo 

 Matrícula  02/001890 
 

 
 

DE ACORDO, com a manifestação da Assessoria desta Secretaria Geral. 
 

Ao GAP, em prosseguimento, para ciência e demais providências cabíveis. 
 
 

SGE, 16/08/2012 
 
 

 

GINO NOVIS CARDOZO 
Secretário-Geral 

Matrícula 02/003401 


