
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL EM RONDÔNIA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR  RELATOR DO EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL NO ESTADO DE RONDÔNIA

Recurso Eleitoral n. 0600118-49.2020.6.22.0015
Recorrente: Ministério Público Eleitoral
Recorrido: Valcir Silas Borges

I. RELATÓRIO

Trata-se  de  recurso  eleitoral  interposto  pelo  MINISTÉRIO

PÚBLICO ELEITORAL em face de sentença proferida pelo Juízo da 15ª Zona Eleitoral de

Rolim de Moura, que deferiu o requerimento de registro de candidatura de VALCIR SILAS

BORGES, julgando improcedentes  impugnações  propostas  pelo recorrente e  pelo Partido

Social Democrático pleiteando o reconhecimento de inelegibilidade, por força do art.  1º, I,

“g”, da Lei Complementar nº 64/1990, fundamentadas em acórdãos do Tribunal de Contas do

Estado de Rondônia que rejeitaram as contas do recorrido, em período que ele era prefeito do

município de Nova Brasilândia do Oeste (ID 3644637).

Na  sentença  (ID  3644537),  consignou-se  que  a  desaprovação  das

contas pelo Tribunal de Contas, quando prestadas na condição de prefeito, não é suficiente

para ensejar a ocorrência de inelegibilidade, e que “não havendo a rejeição das contas por

parte da casa legislativa, deixa de incidir o art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar

64”. 

Irresignado,  o  órgão  ministerial  interpôs  recurso  sustentando,  em

síntese, a desnecessidade de julgamento de contas de prefeito pela Câmara Municipal para

ocorrência da inelegibilidade vindicada.

Contrarrazões à ID 3693787.

A tempestividade do recurso não foi certificada pelo juízo  a quo ou
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pela Secretaria Judiciária e de Gestão da Informação (ID 3705287).  Por sua vez, sendo a

sentença exarada em 17.10.2020, é tempestivo o recurso, pois protocolado em 20.10.2020,

portanto dentro do prazo previsto no art. 58, § 2º1, da Resolução TSE n. 23.609/2019.

Após,  vieram os autos para manifestação da Procuradoria Regional

Eleitoral.

É o relatório.

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Observa-se que o candidato teve, nos processos 00800/08, 00683/19 e

05014/16, contas  julgadas  irregulares  pelo  Tribunal  de  Contas  do  Estado  de  Rondônia,

referentes à sua gestão como prefeito do Município de Nova Brasilândia do Oeste. Entretanto,

tais posicionamentos não foram acolhidos pelo órgão legislativo do município.

O art. 1º, da Lei Complementar nº 64/1990, em sua alínea  “g”, do inc.

I, estabelece como inelegíveis:

g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas
rejeitadas  por  irregularidade  insanável  que  configure  ato  doloso  de  improbidade
administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver
sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as eleições que se realizarem
nos  8 (oito) anos seguintes,  contados a partir  da data da decisão, aplicando-se o
disposto no inciso II do art. 71 da Constituição Federal, a todos os ordenadores de
despesa, sem exclusão de mandatários que houverem agido nessa condição;
 

Com efeito, embora haja resistência de alguns juristas, é sedimentado

no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a inelegibilidade prevista em referido

dispositivo  aplica-se  às  contas  de  prefeito  somente  quando  desaprovadas  pela  Câmara

Municipal  de  Vereadores  do  município,  nos  termos  do  art.  31,  §  2º,  da  Constituição  da

República2. Cite-se:

1 Art. 58 […]
    § 2º O prazo de três dias para a interposição de recurso para o Tribunal Regional Eleitoral será contado de

acordo com o previsto no art. 38 desta Resolução, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte. 
2 Art.  31.  A fiscalização  do  Município será  exercida  pelo Poder  Legislativo  Municipal,  mediante  controle
externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei.
§ 1º O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados
ou do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver.
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RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CHEFE DO
PODER EXECUTIVO  MUNICIPAL.  PARECER  PRÉVIO  DO  TRIBUNAL DE
CONTAS. EFICÁCIA SUJEITA AO CRIVO PARLAMENTAR. COMPETÊNCIA
DA  CÂMARA  MUNICIPAL  PARA  O  JULGAMENTO  DAS  CONTAS  DE
GOVERNO E DE GESTÃO. LEI COMPLEMENTAR 64/1990, ALTERADA PELA
LEI  COMPLEMENTAR  135/2010.  INELEGIBILIDADE.  DECISÃO
IRRECORRÍVEL.  ATRIBUIÇÃO  DO  LEGISLATIVO  LOCAL.  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.
I  -  Compete  à  Câmara  Municipal  o  julgamento  das  contas  do  chefe  do  Poder
Executivo municipal, com o auxílio dos Tribunais de Contas, que emitirão parecer
prévio, cuja eficácia impositiva subsiste e somente deixará de prevalecer por decisão
de dois terços dos membros da casa legislativa (CF, art. 31, § 2º). 
[…]
IV - Tese adotada pelo Plenário da Corte: “Para fins do art. 1º, inciso I, alínea g, da
Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135,
de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeito, tanto as de governo
quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos
Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer
por decisão de 2/3 dos vereadores”.
(Recurso  Extraordinário  848.826  Distrito  Federal.  Min.  Ricardo  Lewandowski.
10/08/2016)

Desse  modo,  uma  vez  que  não  há  incidência  da  inelegibilidade

pleiteada, entende a Procuradoria Regional Eleitoral que o recurso não merece provimento.

III. CONCLUSÃO

Pelo exposto,  a  Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo

desprovimento  do recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL junto ao

juízo de 1º grau, mantendo-se a sentença recorrida.

Porto Velho/RO, datado eletronicamente.

[ASSINADA ELETRONICAMENTE]
BRUNO RODRIGUES CHAVES

PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL

§ 2º O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o Prefeito deve anualmente prestar, só
deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal.
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