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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
GABINETE DO CONSELHEIRO RODRIGO MELO DO NASCIMENTO 

 

DECISÃO MONOCRÁTICA GC-7 

PROCESSO: TCE-RJ N° 101.734-9/20 

ORIGEM: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO 

ASSUNTO: EXAME SUMÁRIO DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO GOVERNADOR – 
EXERCÍCIO 2019 – PROCESSO TCE-RJ Nº 101.730-3/20  

 

Trata-se do exame sumário dos documentos integrantes da Prestação de 

Contas de Governo do Estado do Rio de Janeiro, sendo responsável o 

Excelentíssimo Senhor Governador Wilson José Witzel, tombada sob o Processo 

TCE-RJ nº 101.730-3/20, referente ao exercício de 2019, com o objetivo de verificar 

se as contas atendem aos requisitos legais quanto à sua constituição, nos termos 

do art. 37, § 2º, do Regimento Interno. 

Em exame sumário, o Corpo Instrutivo constata que os documentos 

descritos nos itens 10 e 11 do Anexo I da Deliberação TCE-RJ nº 284/18 não foram 

encaminhados. Ressalta o Corpo Técnico que consta dos autos cópia do Ofício 

GAB/SUBCONT nº 003, de 17/01/2020, por meio do qual a Subsecretaria de 

Contabilidade Geral do Estado, unidade integrante da Secretaria de Estado de 

Fazenda (Sefaz), teria solicitado os documentos faltantes à Augusta Assembleia 

Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). 

Após constatar a existência de falhas formais na Prestação de Contas, a 

4ª Coordenadoria de Auditoria de Contas (4ª CAC), por meio da peça eletrônica 

“07/04/2020 - Informação da 4ª CAC”, assim se manifesta em conclusão: 

Por todo o exposto, sugere-se: 

I – Fixação de Prazo, a ser definido pelo Plenário, ao Senhor 
Secretário de Estado de Fazenda, Luiz Claudio Rodrigues de 
Carvalho, conforme estabelecido no § 1º do artigo 6º da Deliberação 
TCE-RJ n.º204/96, inciso II do artigo 2º da Deliberação TCE-RJ nº 
306/20, e com fulcro no §4º do artigo 36 do Regimento Interno deste 
Tribunal, aprovado pela Deliberação TCE-RJ nº 167/92, para que 
promova a regularização da Prestação de Contas de Governo de 
2019, protocoladas nesta Corte em 06.04.2020, sob o Processo 
TCE-RJ nº 101.730-3/20, com o envio dos seguintes documentos 
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ausentes, exigidos nos itens 10 e 11 do Anexo I da Deliberação TCE-
RJ nº 284/18: 

10. Atas das Audiências Públicas realizadas até o final dos meses de 
fevereiro/2019 (referente ao 3º quadrimestre/2018), maio/2019 
(referente ao 1º quadrimestre de 2019) e setembro de 2019 
(referente ao 2º quadrimestre de 2019), em cumprimento ao disposto 
no §4º do art. 9º da Lei Complementar Federal nº 101/00; 

11. Comprovantes dos chamamentos para a participação nas 
Audiências Públicas de demonstração e avaliação das metas fiscais 
(Lei Complementar Federal nº 101/00) 

 

O Ministério Público Especial junto ao TCE-RJ manifesta-se em igual 

sentido.  

É o Relatório. Passo a decidir. 

Após exame sumário dos elementos integrantes da Prestação de Contas, 

verifico assistir razão ao Corpo Técnico, no sentido de que restam pendentes de 

encaminhamento, a esta Corte, os documentos relacionados nos itens 10 e 11 do 

Anexo I da Deliberação TCE-RJ nº 284/18, relativos às atas das audiências públicas 

de demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais e aos 

comprovantes dos chamamentos para a participação nessas audiências. 

Em verdade, no lugar de tais documentos, foi apresentada cópia do Ofício 

GAB/SUBCONT nº 003, de 17/01/2020 (fls. 3989/3990 do Processo TCE-RJ 

nº 101.730-3/20), tendo como destinatário o Excelentíssimo Senhor Presidente da 

Alerj, em que consta a seguinte manifestação da Subsecretária de Contabilidade 

Geral do Estado: 

Considerando a atribuição conferida a esta Subsecretaria de 
Contabilidade Geral por força da legislação estadual vigente, no que 
tange à elaboração da Prestação de Contas de Governo do 
Governador do Estado do Rio de Janeiro; 

Vimos solicitar o encaminhamento dos itens 10 e 11 do Anexo I da 
Deliberação TCE Nº 284/2018, que dispõe sobre o exame das Contas 
de Governo Estadual prestadas anualmente pelo Governador do 
Estado, relacionados à Audiências Públicas de demonstração e 
avaliação das metas fiscais em cumprimento ao disposto no § 4º do 
art.9º da Lei Complementar Federal nº 101/00. 

Solicitamos, ainda, que a referida documentação seja encaminhada 
em uma via e em meio magnético, no formato de arquivo estabelecido 
pelo Anexo I da citada Deliberação, até 28/02/2020. 

[...] 
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Ressalto que, nos termos do art. 9º, § 4º, da LRF e do art. 45, § 2º, Lei 

Estadual nº 8.055/19 (LDO/2019), até o final dos meses de maio, setembro e 

fevereiro, cabe ao Poder Executivo demonstrar e avaliar o cumprimento das metas 

fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no 

art. 166, § 1º, da Constituição Federal ou sua equivalente na Assembleia 

Legislativa, o que deve ser comprovado perante este Tribunal por ocasião da 

Prestação de Contas de Governo. 

Nessa toada, em que pesem as providências adotadas, junto à Alerj, pela 

Subsecretaria de Contabilidade Geral do Estado, o não envio dos documentos 

previstos nos itens 10 e 11 do Anexo I da Deliberação TCE-RJ nº 284/18 caracteriza 

falha formal nas Contas de Governo, revelando-se imperiosa a Fixação de Prazo 

de 5 (cinco) dias para saneamento mediante a Diligência Externa proposta pelo 

Corpo Instrutivo, o que decido na forma de Comunicação ao atual Secretário de 

Estado de Fazenda, com base nos art. 36, § 4º c/c o art. 131-A, inciso III, do 

Regimento Interno. 

Por fim, esclareço que, por se tratar de ato processual de natureza 

urgente, o prazo para o envio de tais documentos, com a consequente 

regularização da Prestação de Contas de Governo, deve obedecer ao 

disposto no art. 15, § 3º, do Ato Normativo nº 186/201, não estando, o prazo 

fixado, abarcado pela suspensão dos prazos processuais prevista no caput 

do mesmo artigo. A urgência na prática do ato processual decorre do rito 

constitucionalmente estabelecido para o exame das Contas de Governo, em 

especial do prazo constitucional imposto a esta Corte para apreciação das contas 

mediante a emissão de Parecer Prévio, nos termos do art. 71, inciso I, da 

Constituição Federal c/c o art. 123, inciso I, da Constituição Estadual. 

Ex positis – adotando, como razões de decidir, aquelas constantes                  

da instrução lançada à peça eletrônica “07/04/2020 - Informação 4ª CAC” –, 

posiciono-me DE ACORDO com a proposta do Corpo Instrutivo e com o parecer 

                                                           
1 Art. 15. Ficam suspensos os prazos processuais dos processos em trâmite no Tribunal de Contas do Estado do Rio de 
Janeiro – TCE-RJ, no período compreendido entre 16 de março de 2020 e 30 de abril de 2020. 
[...] 
§ 3° A suspensão dos prazos processuais não obsta a prática de ato processual de natureza urgente, notadamente a 
apreciação de tutelas provisórias, não sendo aplicável, por decorrência, aos prazos processuais correlatos, tais como os 
previstos nos §§ 2º e 3º do artigo 84-A do Regimento Interno. 
*Acrescentado pelo Ato Normativo Conjunto nº 02/20 (DORJ 24.03.20). 
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do Ministério Público Especial e, com fundamento no art. 131-A, inciso III, do 

Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, profiro 

DECISÃO MONOCRÁTICA: 

I- Por DILIGÊNCIA EXTERNA, mediante COMUNICAÇÃO, com base no 

art. 6°, § 1º, da Deliberação TCE-RJ nº 204/96 c/c o art. 36, § 4º do 

Regimento Interno, ao atual Secretário de Estado de Fazenda, Sr. Luiz 

Claudio Rodrigues de Carvalho, com FIXAÇÃO DE PRAZO de 5 

(cinco) dias – prazo este que não se encontra suspenso, com esteio 

no art. 15, § 3º, do Ato Normativo nº 186/20 –, para que promova a 

regularização das falhas formais presentes na Prestação de Contas de 

Governo de 2019 (Processo TCE-RJ nº 101.730-3/20), por meio do 

envio dos seguintes documentos: 

a) Item 10 do Anexo I da Deliberação TCE-RJ nº 284/18: atas das 

audiências públicas realizadas até o final dos meses de 

fevereiro/2019 (referente ao 3º quadrimestre/2018), maio/2019 

(referente ao 1º quadrimestre de 2019) e setembro de 2019 

(referente ao 2º quadrimestre de 2019), em cumprimento ao 

disposto no art. 9º, § 4º, da Lei Complementar nº 101/00; 

b) Item 11 do Anexo I da Deliberação TCE-RJ nº 284/18: 

comprovantes dos chamamentos para a participação nas 

audiências públicas de demonstração e avaliação das metas fiscais 

(art. 9º, § 4º, da Lei Complementar nº 101/00). 

II- Pela EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao Excelentíssimo Governador do 

Estado do Rio de Janeiro, Sr. Wilson José Witzel, para ciência acerca 

das falhas formais presentes nas Contas de Governo do Estado 

referentes ao exercício de 2019, bem como sobre o fato de que a 

ausência, na Prestação de Contas, dos documentos especificados no 

item I desta Decisão possui o condão de afetar, eventualmente, o 

resultado da apreciação das Contas de Governo sob sua 

responsabilidade;  
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III- Por DETERMINAÇÃO À SECRETARIA-GERAL DAS SESSÕES 

deste Tribunal, para que confira urgência na expedição dos ofícios de 

comunicação processual. 

 

GC-7, em 09 / 04 / 2020. 
 

 

 

 

RODRIGO MELO DO NASCIMENTO 
Relator 
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