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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

GABINETE DO CONSELHEIRO-SUBSTITUTO 

RODRIGO MELO DO NASCIMENTO 
 

VOTO GA-1 10.171/2017  

  
PROCESSO:  TCE-RJ Nº 206.334-4/17 

ORIGEM:         PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS 

ASSUNTO:      Promoção – Prestação de Contas do Governo – 

exercício de 2016 

 

Trata o presente processo de Promoção junto à Prefeitura Municipal de 

São Fidélis, objetivando a remessa a este Tribunal, da Prestação de Contas do 

Governo do Município, referente ao exercício de 2016, de responsabilidade do 

Prefeito, Sr. Luiz Carlos Fernandes Fratani.. 

 

Em face de ter expirado, em 30.04.2017, o prazo legal para remessa da 

Prestação de Contas de Governo do Município, relativa ao exercício de 2016, 

conforme previsto no art. 2º da Deliberação TCE-RJ nº 199/96 c/c os arts. 36 e 

82, XLII da Lei Orgânica do Município e objetivando assegurar ao atual Prefeito, 

responsável pela consolidação dos dados e encaminhamento da Prestação de 

Contas de Governo do seu antecessor, o direito à ampla defesa e ao contraditório 

estabelecido no artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, e, ainda, entendendo 

que deveria ser feita Comunicação à Câmara Municipal, o Egrégio Plenário desta 

Corte, em Sessão de 02.05.2017, decidiu nos termos a seguir: 

I – Pela NOTIFICAÇÃO do Sr. Amarildo Henrique Alcantara, Prefeito 
Municipal de São Fidélis, na forma prevista na Lei Orgânica do 
Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro em vigor, para que, 
no prazo de 10 (dez) dias, apresente razões de defesa pelo não 
encaminhamento, a este Tribunal, da Prestação de Contas do 
Governo do Município, referente ao exercício de 2016, e, no mesmo 
prazo, promova o encaminhamento da mesma a esta Corte de 
Contas, alertando-o de que, no caso do não atendimento, no prazo 
fixado e não sendo as justificativas consideradas satisfatórias, estará 
sujeito às sanções previstas na Lei Complementar Estadual nº 63/90, 
bem como, em face da infringência do inciso VI, do art. 1º, do 
Decreto-Lei nº 201, de 27.02.1967, será o Ministério Público Estadual 
cientificado para as providencias cabíveis; 
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II – Pela COMUNICAÇÃO ao atual Presidente da Câmara Municipal 
de São Fidélis, na forma prevista na Lei Orgânica do Tribunal de 
Contas do Estado do Rio de Janeiro em vigor, para que tome ciência 
desta decisão e a formalize junto aos demais Vereadores, tendo em 
vista competir à Câmara Municipal, mediante o Parecer Técnico 
Prévio, emitido por esta Corte, o julgamento das Contas do Governo 
do Poder Executivo Municipal. 

 

Validamente Notificado da Decisão Plenária, através do Ofício 

PRS/SSE/CSO/NP nº 12733/2017, de 02/05/2017 (fls. 09), enviado por este 

Tribunal pelo Sistema de Comunicação Digital – SICODI, em 18/05/2017 e 

recebido em 19/05/2017, conforme Recibo à fl. 12, o Sr. Amarildo Henrique 

Alcantara, atual Prefeito, não apresentou, no prazo fixado, Razões de Defesa, 

bem como, não encaminhou a Prestação de Contas de Governo do Município, 

referente ao exercício de 2016, sendo, consequentemente, considerado revel por 

este Tribunal, conforme Certificado de Revelia nº 772/2017, de 01/06/2017. 

Quanto à comunicação ao Presidente da Câmara Municipal de São Fidélis, 

a decisão foi formalizada através do Ofício PRS/SSE/CSO nº 12735/2017, de 

02/05/2017, dirigida ao Sr. Carlos Rogério Vieira da Silveira. 

Dessa forma, em prosseguimento, o Corpo Instrutivo sugere a aplicação de 

multa ao Sr. Amarildo Henrique Alcantara pelo não atendimento à decisão deste 

Tribunal; comunicação ao mesmo para que remeta a Prestação de Contas de 

Governo do Município, referente ao exercício de 2016; comunicação ao Sr. Luiz 

Carlos Fernandes Fratani, Prefeito, à época, para que tome ciência da decisão; 

comunicação ao Presidente da Câmara para que informe quanto à Instauração de 

Tomada de Contas do Prefeito e a Expedição de Ofícios ao Governador do 

Estado para adoção de medidas que entender cabíveis e ao Ministério Público 

Estadual para ciência do não envio da referida Prestação de Contas, por constituir 

crime responsabilidade.   

O douto Ministério Público Especial junto ao TCE-RJ manifesta-se no 

mesmo sentido. 

É o Relatório. 
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Ab initio, registro que atuo nestes autos em substituição a Conselheiro, em 

razão da convocação – para que eu assim atuasse – pela Presidência desta 

Egrégia Corte de Contas, em Sessão Plenária de 04/04/2017. 

Pelo examinado no presente processo, verifico que os fatos apontados e 

que foram plenamente atendidos os Princípios do Contraditório e da Ampla 

Defesa, sendo o atual Prefeito, responsável pela consolidação dos dados e 

encaminhamento da Prestação de Contas de Governo do seu antecessor, 

considerado revel por este Tribunal, conforme Certificado de Revelia nº 772/2017, 

de 01/06/2017, à fl. 13. 

É importante ressaltar que o art. 55, inciso X da Lei Orgânica do Município 

de São Fidélis dispõe que, no caso de não apresentação da Prestação de Contas, 

cabe à Câmara Municipal promover a instauração da respectiva Tomada de 

Contas do Prefeito Municipal.  

Ressalto, ainda, que o Município fica sujeito à intervenção do Governador 

do Estado, conforme estabelece o artigo 145 c/c o artigo 335 da Constituição do 

Estado do Rio de Janeiro: 

Art. 145 - Compete privativamente ao Governador do Estado:  

(...) 

VII - decretar e executar a intervenção nos Municípios, nomeando o 
Interventor, nos casos previstos nesta Constituição; 

(...) 

Art. 355 - O Estado não intervirá nos Municípios, exceto quando:  

(...) 

II - não forem prestadas contas devidas, na forma da lei; 

 

Finalmente, deve ser ressaltado que o Prefeito pode incorrer em crime de 

responsabilidade tipificado no inciso VI do art. 1º do Decreto-Lei nº 201/67, in 

verbis:  
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Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, 
sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do 
pronunciamento da Câmara dos Vereadores: 

(...) 

VI - deixar de prestar contas anuais da administração financeira do 
Município a Câmara de Vereadores, ou ao órgão que a Constituição 
do Estado indicar, nos prazos e condições estabelecidos; 

 

Nesse sentido, o artigo 40 do Código de Processo Penal – Decreto-Lei nº 

3.689, de 03/10/1940 –, assim dispõe: 

“Art. 40. Quando, em autos ou papéis de que conhecerem, os juízes 
ou tribunais verificarem a existência de crime de ação pública, 
remeterão ao Ministério Público as cópias e os documentos 
necessários ao oferecimento da denúncia.” 

 
 

Diante do exposto, posiciono-me DE ACORDO com o Corpo Instrutivo e 

com o Ministério Público Especial, devendo ser ressaltado, ainda, que, na fixação 

da multa a ser proposta, foi observado o que estabelece o artigo 65 da Lei 

Complementar Estadual nº 63/90, entre outras, as condições de exercício da 

função, a relevância da falta, o grau de instrução do servidor e sua qualificação 

funcional, bem como se agiu com dolo e culpa, sendo considerado neste caso, a 

correspondência, em UFIR-RJ, conforme decisão do Egrégio Plenário desta 

Corte, na Sessão de 09/06/2011, no processo TCE-RJ nº 205.771-7/11, que 

tratou da Promoção para remessa da Prestação de Contas de Governo do 

Município de Cambuci, referente ao exercício de 2010. 

 

VOTO: 

 

I – Pela APLICAÇÃO DE MULTA, mediante Acórdão, ao Sr. Amarildo 

Henrique Alcantara, Prefeito Municipal de São Fidélis, no exercício de 

2017, no valor correspondente a R$ 140.795,60 (cento e quarenta mil, 

setecentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos), equivalente, 

nesta data, a 44.000 vezes o valor da UFIR-RJ, com fulcro no que dispõe o 

artigo 63, inciso IV, da Lei Complementar nº 63/90, tendo em vista o não 

atendimento, no prazo fixado e sem causa justificada à decisão deste 
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Tribunal, a ser recolhida com recursos próprios ao erário estadual, 

autorizando-se, desde já, a COBRANÇA EXECUTIVA, nos termos do artigo 

28 da referida Lei Complementar, caso a presente multa não venha a ser 

recolhida no prazo legal de 15 (quinze) dias e, dentro do mesmo prazo, 

comprovada perante este Tribunal, observado o procedimento recursal; 

II – Pela COMUNICAÇÃO ao Sr. Amarildo Henrique Alcantara, atual 

Prefeito Municipal de São Fidélis, na forma prevista na Lei Orgânica do 

Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro em vigor, para que tome 

ciência desta decisão e doravante atente para o fiel cumprimento das 

decisões desta Corte e nos termos fixados, e, no prazo improrrogável de 15 

(quinze) dias, remeta a este Tribunal a Prestação de Contas de Governo do 

Município, referente ao exercício de 2016, alertando-o para as sanções 

previstas na Lei Complementar Estadual nº 63/90, no caso de 

descumprimento; 

III – Pela COMUNICAÇÃO ao Sr. Luiz Carlos Fernandes Fratani, Prefeito 

Municipal de São Fidélis, no exercício de 2016, na forma prevista na Lei 

Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro em vigor, 

para que tome ciência de que a Prestação de Contas de Governo, 

referente ao exercício de 2016, sob sua responsabilidade, até o momento 

não foi encaminhada a esta Corte de Contas para exame e a emissão de 

Parecer Prévio; 

IV – Pela COMUNICAÇÃO ao atual Presidente da Câmara Municipal de 

São Fidélis, na forma prevista na Lei Orgânica do Tribunal de Contas do 

Estado do Rio de Janeiro em vigor, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

informe a este Tribunal quanto à instauração da Tomada de Contas do 

Prefeito Municipal na forma prevista no art. 55, inciso X da Lei Orgânica do 

Município, em face de o atual Prefeito não ter prestado Contas do Governo 

do Município, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do 

Prefeito antecessor, Sr. Luiz Carlos Fernandes Fratani; 

V – Pela EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao Excelentíssimo Senhor Governador 

do Estado do Rio de Janeiro, para adoção de medidas que entender 
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cabíveis, em face de o Sr. Amarildo Henrique Alcantara, atual Prefeito 

Municipal de São Fidélis, não ter prestado Contas do Governo do 

Município, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do 

Prefeito antecessor, Sr. Luiz Carlos Fernandes Fratani, tendo em vista o 

disposto no artigo 145 c/c o artigo 335 da Constituição do Estado do Rio de 

Janeiro; 

VI – Pela EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao Ministério Público do Estado do Rio 

de Janeiro para as providencias cabíveis, em face de o Sr. Amarildo 

Henrique Alcantara, atual Prefeito Municipal de São Fidélis, não ter 

prestado Contas do Governo do Município, referente ao exercício de 2016, 

sob a responsabilidade do Prefeito antecessor, Sr. Luiz Carlos Fernandes 

Fratani, constituindo crime de responsabilidade nos termos do art. 1º do 

Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967. 

 

 
 
Plenário,  

GA-1, em 25/07/2017. 

 
 
 
 
 

RODRIGO MELO DO NASCIMENTO 
Conselheiro Substituto 
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ACÓRDÃO Nº            /2017 

1 – PROCESSO: TCE-RJ Nº 206.334-4/17 

2 – ASSUNTO: APLICAÇÃO DE MULTA 

3 – RESPONSÁVEL: AMARILDO HENRIQUE ALCANTARA 

4 – UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS 

5 – RELATOR: AUDITOR SUBSTITUTO DE CONSELHEIRO RODRIGO 
MELO DO NASCIMENTO 

6 – REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO: SERGIO PAULO DE 
ABREU MARTINS TEIXEIRA  

7 – ÓRGÃO DE INSTRUÇÃO: CGM/SSR/SGE 

8 – ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos referentes a Promoção junto à 

Prefeitura Municipal de São Fidélis, objetivando a remessa a este Tribunal, da 

Prestação de Contas do Governo do Município, referente ao exercício de 2016, de 

responsabilidade do Prefeito, Sr. Luiz Carlos Fernandes Fratani. 

Considerando que, em face de ter expirado, em 30/04/2017, o prazo legal 

para remessa da Prestação de Contas de Governo do Município, relativa ao 

exercício de 2016, conforme previsto no art. 2º da Deliberação TCE-RJ nº 199/96 

c/c os arts. 36 e 82, XLII da Lei Orgânica do Município e objetivando assegurar ao 

atual Prefeito, responsável pela consolidação dos dados e encaminhamento da 
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Prestação de Contas de Governo do seu antecessor, o direito à ampla defesa e 

ao contraditório estabelecido no artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, o 

Egrégio Plenário desta Corte, em Sessão de 02.05.2017, decidiu pela 

NOTIFICAÇÃO do Sr. Amarildo Henrique Alcantara, Prefeito Municipal de São 

Fidélis para que apresentasse razões de defesa pelo não encaminhamento, a 

este Tribunal, da Prestação de Contas de Governo do Município, e promovesse o 

encaminhamento da mesma a esta Corte de Contas;  

Considerando que, validamente notificado da decisão Plenária, através do 

Ofício PRS/SSE/CSO/NP nº 12733/2017, de 02 de maio de 2017 (fls. 09), enviado 

por este Tribunal pelo Sistema de Comunicação Digital – SICODI, em 18.05.2017 

e recebido em 19.05.2017, conforme Recibo à fl. 12, o Sr. Amarildo Henrique 

Alcantara, atual Prefeito, não apresentou, no prazo fixado, Razões de Defesa, 

bem como, não encaminhou a Prestação de Contas de Governo do Município, 

referente ao exercício de 2016, sendo, consequentemente, considerado revel por 

este Tribunal, conforme Certificado de Revelia nº 772/2017, de 01.06.2017. 

Considerando as conclusões apresentadas pela Instrução, reputando 

como verdadeiros os fatos apontados nos autos; 

Considerando o parecer do Ministério Publico Especial junto a este 

Tribunal de Contas, representado pelo Procurador-Geral, Sergio Paulo de Abreu 

Martins Teixeira; 

Considerando o exame a que procedeu a Assessoria Técnica do Auditor 

Substituto de Conselheiro que confirmou os fatos apontados pela Instrução; 

Considerando, ainda, que a legislação exige que a imposição de multa 

seja formalizada através de Acórdão; 
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ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio de 

Janeiro, reunidos em Sessão Ordinária,  

Aplicar MULTA PESSOAL ao Sr. Amarildo Henrique Alcantara, Prefeito 

Municipal de São Fidélis, no exercício de 2017, no valor correspondente a 

R$ 140.795,60 (cento e quarenta mil, setecentos e noventa e cinco reais e 

sessenta centavos), equivalente, nesta data, a 44.000 vezes o valor da UFIR-RJ, 

com fulcro no que dispõe o artigo 63, inciso IV, da Lei Complementar nº 63/90, 

tendo em vista o não atendimento, no prazo fixado e sem causa justificada à 

decisão deste Tribunal, a ser recolhida com recursos próprios ao erário estadual, 

autorizando-se, desde já, a COBRANÇA EXECUTIVA, nos termos do artigo 28 da 

referida Lei Complementar. 

RODRIGO MELO DO NASCIMENTO 
Conselheiro-Substituto  

 
 
 
 
 

MARIANNA MONTEBELLO WILLEMAN 
Presidente interina 

 
 
 
 
 

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL/TCE-RJ 
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