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PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ROLIM DE MOURA
15ª ZONA ELEITORAL

AO JUÍZO DE DIREITO DA 15ª  ZONA ELEITORAL DO ESTADO

DE RONDÔNIA

RRC nº 0600118-49.2020.6.26.0015

Recorrente: Ministério Público 

Recorrido: Valcir Silas Borges

O MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DE

RONDÔNIA ,  presentado pelo  Promotor  de  Justiça  subscrevente,

dentre  suas  atribuições  constitucionais  e  legais,  vem,

respeitosamente,  perante  o  Juízo,  não se conformando com a r.

sentença contida no ID 17618440, tempestivamente, apresentar

RECURSO INOMINADO

com  fundamento  no  artigo  8º,  da  Lei  Complementar  n.  64/90,

juntando  suas  razões  e  requerendo,  após  os  devidos  trâmites,

remessa  dos  autos  ao  Egrégio  Tribunal  Eleitoral  do  Estado  de

Rondônia para a devida apreciação e julgamento.

Rolim de Moura/RO, data assinalada no sistema.

MARCOS PAULO SAMPAIO RIBEIRO DA SILVA

Promotor de Justiça da 15ª Zona Eleitoral
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RRC nº 0600118-49.2020.6.26.0015

Recorrente: Ministério Público 

Recorrido: Valcir Silas Borges

O MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DE

RONDÔNIA,  presentado pelo Promotor de Justiça subscrevente,

dentre  suas  atribuições  constitucionais  e  legais,  vem,

respeitosamente,   perante  o  Egrégio  Tribunal  Eleitoral,

apresentar

RAZÕES DO RECURSO INOMINADO

EGRÉGIO TRIBUNAL,

COLENDA CÂMARA,

EMÉRITOS JULGADORES,

DOUTA PROCURADORIA ELEITORAL.

I – RELATÓRIO

O  recorrido  Valcir  Cilas  Borges  pleiteou,  perante  a

Justiça  Eleitoral,  registro  de  candidatura  ao  cargo  de  Prefeito

pelo  partido  DEMOCRATAS  -  DEM,  com  n.  25,  após  regular

escolha  em convenção partidária,  conforme edital  publicado  no

Diário de Justiça Eletrônico, do dia 23/09/2020. 

No entanto,  ante  a  flagrante  situação de  restrição ao

seu direito de elegibilidade, porquanto se enquadra na hipótese

prevista  no  art.  1º,  I,  g,  da  LC  nº 64/1990,  com  redação  dada
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pela LC nº 135/2010, segundo o qual são inelegíveis 1,  o registro

de  candidatura  foi  impugnado,  ocasião  em  que  o  impugnado

apresentou  contestação, resultando  no  julgamento

improcedente  da  impugnação,  deferindo  o  pedido  de

candidatura do recorrido.

II – DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS

O  presente  recurso  é  adequado  para  combater  a

decisão  recorrida,  tendo  sido  interposto  pela  parte  legítima  e

dentro  do  prazo  previsto  no  artigo  8º,        caput      ,  da  Lei  

Complementar  n.  64/90.   Destaca-se  que  a  intimação  com

vistas dos autos ocorreu em 18/10/2020  .

O  Ministério  Público,  na  condição  de  representante

processual  ,  tem  interesse  e  legitimidade  recursal   para

buscar o correto e justo andamento processual.

Assim,  por  preencher  todos  os  seus  pressupostos

objetivos  e  subjetivos  ,  deve  o  presente  recurso  ser

conhecido, recebido em seus efeitos, e totalmente provido.

III – DO MÉRITO

Ante  a  flagrante  situação  de  restrição  ao  seu  direito

de  elegibilidade,  porquanto  se  enquadra  na  hipótese  prevista

no art. 1º, I,  g, da LC nº 64/1990  ,  com redação dada pela  LC

1os  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 […].
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nº   135/2010  ,  segundo  o  qual  são  inelegíveis2,  o  registro  de

candidatura  foi  impugnado,  ocasião  em  que  o  recorrido

apresentou  contestação,  resultando  no  julgamento

improcedente  da  impugnação,  deferindo  o  pedido  de

candidatura do recorrido.

Em sua  defesa,  o  recorrido  alegou,  dentre  outras,  a

competência  para  julgar  as  contas  do  prefeito  do  poder

legislativo, ausência de dolo e prescrição sancionatória.

Apresentada  a  impugnação  à  contestação,  foi

prolatada  a  sentença  deferindo  o  pedido  de  registro  de

candidatura,  sob  o  fundamento  do  entendimento  do  Supremo

Tribunal  Federal,  acerca  da  atribuição  para  julgar  as  contas  do

Prefeito é da Câmara Legislativa.

Pois  bem.  As  alegações  do  recorrido  não  devem

prosperar e a sentença merece ser reformada,   pelas razões

e fundamentos que passa a expor.

Conforme o  entendimento  do  TSE 3,  a  inelegibilidade

prevista  na  Lei  Complementar  n.  64/90  ,  que  incide  a  conduta

do recorrido, devem estar enquadrada nos seguintes requisitos:

[…] a inelegibil idade prevista no art.  1º,  I,  g,  da LC
nº  64/1990  não  incide  em todo  e  qualquer  caso  de
rejeição  de  contas  públicas,  sendo  exigível  o
preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos:
(i)  rejeição  das  contas  relativas  ao  exercício  de
cargos  ou  funções  públicas;  (i i)  decisão  do  órgão
competente  que  seja  irrecorrível  no  âmbito
administrativo;  (i i i )  desaprovação decorrente de (a)
irregularidade  insanável  que  configure  (b)  ato  de
improbidade  administrativa,  (c)  praticado  na
modalidade  dolosa;  (iv)  não  exaurimento  do  prazo

2os  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 […].
3  Por todos: REspe nº 67036/PE – Rel. Min. Luís Roberto Barroso - j. 3.10.2019.
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de  oito  anos  contados  da  publicação  da  decisão;  e
(v)  decisão  não  suspensa  ou  anulada  pelo  Poder
Judiciário. […]

Conforme,  explanado na impugnação,  bem como na

impugnação  à  contestação,  restaram  cumpridos  todos  os

requisitos  exigidos  pelo  TSE  na  sua  interpretação  da  LC  nº

64/1990.

Frise-se,  a  existência  de  contas  julgadas  como

irregulares  relativas  ao exercício  de  cargos  ou  funções  públicas,

tendo  em vista  que  o  recorrido  teve  suas  contas  julgadas  como

irregulares  referentes  à  tomada de contas  especial  originada da

Inspeção  Especial  realizada  no  Município  de  Nova  Brasilândia

d’Oeste, referente aos exercícios dos anos de 2005 e 2007  , cujo

julgamento  ocorreu  na  data  de  17/02/2016,  processo  n.

00800/08   e  00683/19  referente  ao  Recurso  de  Reconsideração,

interposto  por  Valcir  Silas  Borges,  CPF  nº  288.067.272-49,  ex-

Prefeito  Municipal  de  Nova Brasilândia  do  Oeste-RO,  em face do

Acórdão

APL-TC  00034/19,  proferido  nos  autos  da  Tomada  de  Contas

Especial  –  TCE,  Processo nº  05014/16 -  TCE/RO,  em que houve o

julgamento  pela  irregularidade  das  contas,  com  a  aplicação  de

multa  ao  recorrente,  com  trânsito  em  julgado  na  data

19/03/2020.

Na  época  da  inspeção  especial,  o  recorrido  era

prefeito  daquele  Município,  e  teve  a  Tomada  de  Contas  Especial

julgada irregular pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia,

referente ao processo n. 00800/08.

Como Prefeito,  na  época  dos  fatos,  daquele

Município  teve  as  Tomadas  de  Contas  Especiais  julgadas

irregulares pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, dano
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ao  erário  no  valor  histórico  de  R$  20.758,98  (vinte  mil

setecentos  e  cinquenta  e  oito  reais  e  noventa  e  oito

centavos),   em face da remuneração recebida indevidamente no

período auditado e das seguintes irregularidades:

a) Por  se  furtarem a  prestar  atendimento  à  saúde,

mais  especificamente  quanto  à  insuficiente  distribuição  de

medicamentos excepcionais;

b) Violação  ao  artigo  37,  caput,  da  Constituição

Federal,  mais  especificamente  aos  princípios  da  legalidade,

impessoalidade e moralidade;

c) Acumulação  remunerada  de  dois  cargos  públicos

de  40  (quarenta)  horas  semanais,  uma  vez  que  demonstrado

ser  indevida  por  ausência  de  permissivo  Constitucional  quanto

à carga horária;

d) Descumprimento  ao  princípio  constitucional  da

eficiência  contido no caput  do  art.  37 e art.  74 da  Constituição

Federal  c/c  art.  94  da  Lei  Federal  nº  4320/64,  pela  fragilidade

dos  controles  de  combustíveis,  bem  como  pela  deficiência  na

comprovação  dos  gastos  no  âmbito  do  Município,  uma  vez  que

as  requisições  de  abastecimento  de  combustível  não  oferecem

condições para que seja verificada a efetiva destinação do uso,

especificamente em relação ao consumo de diesel;

e) Não  exigir  da  contratada  a  apresentação  da

anotação  de  responsabilidade  técnica  sobre  a  execução  do

contrato n. 011/2006.

Não  há  que  se  falar  em atos  que  não  caracterizam

improbidade  administrativa  ou  que  não  são  eivados  de  dolo,

ausência  de  dano  ao  erário,  tampouco  de  prescrição  da

pretensão sancionatória.
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A  alegação  da  decisão  do  STF,  apontada  pelo

recorrido  em  sua  defesa,  não  sobrepõe  ao  processo  0800/08  –

TCE/RO,  tendo  em  vista  a  não  verificação  de  provas  da

aprovação das contas referente ao exercício financeiro de

2005  pelo  legislativo  ,  pois  o  decreto  legislativo  aprovou

apenas as contas referente aos anos de  2006 a 2010,   portanto

flagrante  omissão  do  legislativo  quanto  às  contas

referente ao exercício de 2005.

Há  de  se  observar  que  embora  o  julgamento  das

contas  do Poder Executivo caber ao Poder Legislativo,  pondera-

se  que  o Tribunal  de  Contas  é  órgão  auxiliar  na

fiscalização  do  controle  externo      .   Dessa  forma,  verifica-se  o

total  desprezo do Poder Legislativo ao aprovar as contas do Ex-

Prefeito,  por  ora  recorrido,  quanto  aos  apontamentos

levantados que culminou no julgamento das contas irregulares.

Não  se  discute  aqui,  questionamentos  acerca  da

legalidade,  embora  duvidosa,  aprovação  das  contas  do

impugnado.  Considerando  que  o  Tribunal  de  Contas  é  órgão

auxiliar  do  controle  externo  ,  a  aprovação  das  contas  pelo

Legislativo deveria ter ocorrido de acordo com os apontamentos

do  Tribunal  de  Contas  do  Estado  de  Rondônia,  cujo  órgão

auxiliar  do  Poder  Legislativo  no  controle  externo  da

administração pública.

Inolvidável,  o  artigo  71  da  Constituição  da

República Federativa do Brasil,   ao estabelecer as funções do

Tribunal  de  Contas,  incluiu  as  de  auxiliar  na  apreciação  das

contas  prestadas  anualmente  pelo  chefe  do  Poder

Executivo,  e  julgar  as  contas  dos  administradores  e

demais  responsáveis  por  dinheiros,  bens  e  valores

públicos,  incluindo ainda todos aqueles  que derem causa
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a  perda,  extravio  ou  irregularidades  que  resultem  em

prejuízo ao erário.   

Vejamos:

Art.  71.  O  controle  externo,  a  cargo  do  Congresso
Nacional,  será exercido com o auxíl io do Tribunal de
Contas da União, ao qual compete:
I  -  apreciar  as  contas  prestadas  anualmente  pelo
Presidente  da  República,  mediante  parecer  prévio
que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar
de seu recebimento;
II  -  julgar  as  contas  dos  administradores  e  demais
responsáveis  por  dinheiros,  bens  e valores  públicos
da  administração  direta  e  indireta,  incluídas  as
fundações  e  sociedades  instituídas  e  mantidas  pelo
Poder  Público  federal,  e  as  contas  daqueles  que
derem  causa  a  perda,  extravio  ou  outra
irregularidade  de  que  resulte  prejuízo  ao  erário
público;
II I  -  apreciar,  para fins de registro,  a legalidade dos
atos  de  admissão  de  pessoal,  a  qualquer  título,  na
administração  direta  e  indireta,  incluídas  as
fundações  instituídas  e  mantidas  pelo  Poder
Público,  excetuadas  as  nomeações  para  cargo  de
provimento  em  comissão,  bem  como  a  das
concessões  de aposentadorias,  reformas e pensões,
ressalvadas  as  melhorias  posteriores  que  não
alterem o fundamento legal do ato concessório;
IV  -  realizar,  por  iniciativa  própria,  da  Câmara  dos
Deputados, do Senado Federal,  de Comissão técnica
ou de inquérito,  inspeções e auditorias  de natureza
contábil,  financeira,  orçamentária,  operacional  e
patrimonial,  nas  unidades  administrativas  dos
Poderes  Legislativo,  Executivo  e  Judiciário,  e
demais entidades referidas no inciso II;
V  -  fiscalizar  as  contas  nacionais  das  empresas
supranacionais  de  cujo  capital  social  a  União
participe,  de  forma  direta  ou  indireta,  nos  termos
do tratado constitutivo;
VI  -  fiscalizar  a  aplicação  de  quaisquer  recursos
repassados  pela  União  mediante  convênio,  acordo,
ajuste  ou  outros  instrumentos  congêneres,  a
Estado, ao Distrito Federal ou a Município;
VII  -  prestar  as  informações  sol icitadas  pelo
Congresso Nacional, por qualquer de suas Casas, ou
por  qualquer  das  respectivas  Comissões,  sobre  a
fiscalização  contábil,  financeira,  orçamentária,
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operacional  e  patrimonial  e  sobre  resultados  de
auditorias e inspeções realizadas;
VIII  -  aplicar  aos  responsáveis,  em  caso  de
ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas,
as  sanções  previstas  em  lei,  que  estabelecerá,
entre  outras  cominações,  multa  proporcional  ao
dano causado ao erário;
IX  -  assinar  prazo  para  que  o  órgão  ou  entidade
adote  as  providências  necessárias  ao  exato
cumprimento da lei, se verificada ilegalidade;
X  -  sustar,  se  não  atendido,  a  execução  do  ato
impugnado,  comunicando  a  decisão  à  Câmara  dos
Deputados e ao Senado Federal;
XI  -  representar  ao  Poder  competente  sobre
irregularidades ou abusos apurados.

Nesse  sentido  o  §  2º,  do  artigo  16,  da  CRFB  ,

emana o seguinte teor:

§  2º  A  fiscalização  contábil,  financeira,
orçamentária,  operacional  e  patrimonial  do  Distrito
Federal,  enquanto  não  for  instalada  a  Câmara
Legislativa,  será  exercida  pelo  Senado  Federal,
mediante  controle  externo,  com  o  auxílio  do
Tribunal  de Contas   do  Distrito  Federal,  observado
o disposto no art. 72 da Constituição. 

Importante  trazer  nos  autos,  o  disposto  no  artigo

70 e seguintes:

Art.  70.  A  fiscalização  contábil ,  financeira,
orçamentária,  operacional  e  patrimonial  da  União  e
das  entidades  da  administração  direta  e  indireta,
quanto  à  legalidade,  legitimidade,  economicidade,
aplicação  das  subvenções  e  renúncia  de  receitas,
será  exercida  pelo  Congresso  Nacional,  mediante
controle externo,  e pelo sistema de controle interno
de cada Poder.
Parágrafo  único.  Prestará  contas  qualquer  pessoa
física  ou  jurídica,  pública  ou  privada,  que  util ize,
arrecade,  guarde,  gerencie  ou administre dinheiros,
bens  e  valores  públicos  ou  pelos  quais  a  União
responda,  ou  que,  em  nome  desta,  assuma
obrigações  de  natureza  pecuniária.  (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
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Vale  demonstrar  que  as  normas  estabelecidas  nos

artigos  citados,  aplicam-se  na  fiscalização  dos  Tribunais  de

Contas dos Estados, conforme o estabelecido no artigo 75

da CRFB:

Art.  75.  As  normas  estabelecidas  nesta  seção
aplicam-se,  no  que  couber,  à  organização,
composição  e  fiscalização  dos  Tribunais  de  Contas
dos  Estados  e  do  Distrito  Federal,  bem  como  dos
Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios. 

Observa-se,  de  início,  a  existência  de  contas

julgadas  irregulares   relativas  ao  exercício  de  cargos  ou

funções  públicas,  tendo  em  vista  que  o  recorrido  teve  suas

contas  julgadas  como  irregulares,  consistente  nas

irregularidades  acima  apontadas,  que  causaram  dano  ao

erário.

Por outra perspectiva, cumpre destacar a omissão do

Poder  Legislativo,  não  apenas  com  relação  à  aprovação  das

contas  sem  a  observância  dos  atos  efetivamente  praticados

contrários à lei por Valcir Silas Borges, mas também com relação

ao  acórdão  0800/08  do  TCE/RO,  cujo  período  se  referente

ao ano de 2005.

Acerca  da  ausência  de  apreciação  das  contas  pelo

legislativo flagrante omissão, prevalece o acórdão do Tribunal de

Contas, até a manifestação legislativa.

O §2º,  do art.  31,  da  CRFB/88,  o  parecer  do Tribunal

de  Contas somente  pode  ser  afastado  por  decisão  de  2/3

dos  membros  do  Poder  Legislativo  municipal,  o  que  não

ocorreu  no  caso  do  processo  0800/08-TCE/RO,  relativo  ao

ano de 2005.          

De  fato,  o  TCE  não  tem  competência  para  aplicar

sanção  jurídica  de  inelegibilidade  em  condenação
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administrativa  ,  pois  tal  matéria cabe  à  Justiça  Eleitoral  .

Assim, os efeitos anexos da condenação do Tribunal  de Contas a

competência  para  analisar  a  incidência  pertence  ao  Poder

Judiciário. 

A  justiça  eleitoral,  após  a  decisão  do  Tribunal  de

contas  apontando  irregularidades  nas  contas  prestadas,

analisará a incidência ou não das causas de inelegibilidade  ,

em  outras  palavras,  verificará  se  é  caso  ou  não  de  ato  doloso

de  improbidade  administrativa,  devendo  tal  análise

decorrer  da  proposição  de  um  processo  jurisdicional  ,  por

meio  de instrumentos  eleitorais  processuais,   in  casu a  AIRC

e  com  o  fim  exclusivo  de  verificar  a  situação  jurídica  de

inelegibilidade  .4 

De  igual  forma,  a  negativa  da  prática  de  ato  de

improbidade  administrativa  em decisão  pelo  Tribunal  de  Contas,

ou  seja,  o  afastamento  de nota  de  improbidade , cabe a Justiça

Eleitoral analisar os documentos constantes da decisão de

rejeição  de  contas  para  verificar  se  as  irregularidades  se

enquadram nas hipóteses previstas na lei.   (Recurso Especial

Eleitoral n. 149-30, Sobral/CE, rel. Min. Dias Toffoli, 23/03/2014.

Além  do  mais,  quanto  à  alegação  do  recorrido  em

sede  de  contestação,  acerca  da  prescrição  sancionatória  ,  na

tentativa  de  eximir  o  impugnado  das  consequências  de  seus

atos, não assiste razão  , pois a prescrição se refere apenas com

relação às multas e não com relação à obrigação imputada

pelo  dano ao  erário  em obrigação  solidária,  que  corrigida

monetariamente  montam o  valor  de  R$  92.867,51  a  título

de restituição de dano ao erário, valor inicialmente era de

4Jorge, Flávio Cheim. Curso de Direito Eleitoral/ Flávio Cheim Jorge, Ludgero 
Liberato, Marcelo Abelha Rodrigues – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016.
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R$  20.758,98.   Quanto  esse  ponto  importante,  o  Poder

Legislativo foi omisso ao julgar as contas como aprovadas.

A  inobservância  do  Poder  Legislativo  acarreta

prejuízos  ao  erário,  ainda  mais,  porque  uma  das

irregularidades  se  refere  atendimento  à  saúde  com

insuficiência  de  distribuição  de  medicamentos

excepcionais,  com  flagrante  violação  aos  princípios  da

legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa.

Ad  argumentandum,  acerca  da  alegada  aprovação

das  contas  pelo  Poder  Legislativo  Municipal ,  pairam  dúvidas

quanto  à  legalidade  e  à  regularidade      ,   tanto  que  fora

instaurado  Inquérito  Civil  Público  n.  054/2020-PJ/NBO,  sob  o  n.

2020001010008995,  para  apurar  os  atos  de  improbidade

administrativa,  praticados  por  Valcir  Silas  Borges,  cujo  resumo,

in verbis :

Instaurar  INQUÉRITO  CIVIL  DIFUSO  OU  COLETIVO
para  apurar  atos  de  improbidade  administrativa
cometido  por  VALCIR  SILAS  BORGES  e  edis  da
Câmara  de  Vereadores  de  Nova  Brasi lândia  do
Oeste,  conforme  anteriormente  alinhavado,  para
tanto, determina a seguintes providências: 

As  decisões  sobre  as  contas  ostentam  notas  de

irrecorribilidades,  tendo em vista  as  informações do trânsito em

julgado  anexas,  o  que  perfaz  a  exigência  de  “decisão  do  órgão

competente  que  seja  irrecorrível  no  âmbito  administrativo” ,

conforme descrito na legislação acerca das normas eleitorais.

Destacam-se  que  os  presentes  julgamentos  nas

Tomadas  de  Contas  Especiais  tidas  como  irregulares  decorrem
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de irregularidades  insanáveis  que  configuram  ato  doloso

de improbidade administrativa.

Nesse  sentido,  pois,  aponta-se  que  as

irregularidades  insanáveis  configuram  atos  dolosos  de

improbidade  administrativa,  ao  causar  prejuízo  ao  patrimônio

público, possibilitar enriquecimento ilícito sem causa ou atentar

contra os princípios norteadores da Administração. 

Por  sua  vez,  a  Lei  Complementar  n.  64/90,

estabelece: 

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; Grifo nosso.

Veja,  a  conduta  do  recorrido  se  enquadra

perfeitamente  no  dispositivo  legal,  não  havendo  alegações

passíveis  de  eximir  o  Valcir  Silas  Borges  das  consequências  de

seus  atos.  A  citada  lei,  estabelece  que  são  inelegíveis  os  que

tiverem  contas  relativas  ao  exercício  de  cargos  ou  funções

públicas rejeitadas por:

a)  irregularidade  insanável.  Trata-se  de

irregularidade  que  não  é  passível  de  ser  sanada,  ante  a

impossibilidade  de  tornar  o  ato  ou  a  conduta  regular.  No  caso

dos  autos,  a  irregularidade  não  pode  ser  sanada,  pois,  como

visto  a  conduta  do  recorrido  causou  prejuízo  ao  erário,  com  a

sequência de atos irregulares.
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b)  ato  dolo  de  improbidade  administrativa.  A  Lei

Complementar  estabelece  ato  doloso  que  caracterize

improbidade  administrativa  e  não  condenação  por  improbidade

administrativa. A conduta desonrada do recorrido: 

b-1) Por se furtarem a prestar atendimento à saúde,

mais  especificamente  quanto  à  insuficiente  distribuição  de

medicamentos excepcionais; 

b-2)  Violação  ao  artigo  37,  caput,  da  Constituição

Federal,  mais  especificamente  aos  princípios  da  legalidade,

impessoalidade  e  moralidade;  Acumulação  remunerada  de  dois

cargos  públicos  de  40 (quarenta)  horas  semanais,  uma vez que

demonstrado  ser  indevida  por  ausência  de  permissivo

Constitucional quanto à carga horária;

b-3)  Descumprimento  ao princípio  constitucional  da

eficiência  contido no caput  do  art.  37 e art.  74 da  Constituição

Federal  c/c  art.  94  da  Lei  Federal  nº  4320/64,  pela  fragilidade

dos  controles  de  combustíveis,  bem  como  pela  deficiência  na

comprovação  dos  gastos  no  âmbito  do  Município,  uma  vez  que

as  requisições  de  abastecimento  de  combustível  não  oferecem

condições para que seja verificada a efetiva destinação do uso,

especificamente em relação ao consumo de diesel;

b-4)  Não  exigir  da  contratada  a  apresentação  da

anotação  de  responsabilidade  técnica  sobre  a  execução  do

contrato n. 011/2006.

Tais  condutas,  destacam a  negligência  e  o  descaso

por  parte  dos  agentes  públicos  designados  para  zelar  da  rés

pública,  em  total  desprezo  ao  ordenamento  jurídico  vigente,

causando  dano  ao  erário,  dentre  outros,  caracterizam  atos

dolosos que importam em improbidade administrativa.
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Nesse  sentido,  é  o  estabelecido  na  Lei  de

Improbidade Administrativa: 

Art.  9°  Constitui  ato  de  improbidade  administrativa
importando  enriquecimento  il ícito  auferir  qualquer
tipo de vantagem patrimonial  indevida em razão do
exercício  de  cargo,  mandato,  função,  emprego  ou
atividade  nas  entidades  mencionadas  no  art.  1°
desta  lei,  e  notadamente:  I  -  receber,  para  si  ou
para  outrem,  dinheiro,  bem  móvel  ou  imóvel,  ou
qualquer  outra  vantagem  econômica,  direta  ou
indireta,  a  título  de  comissão,  percentagem,
gratificação  ou  presente  de  quem  tenha  interesse,
direto  ou  indireto,  que  possa  ser  atingido  ou
amparado  por  ação  ou  omissão  decorrente  das
atribuições  do  agente  público;  I I  -  perceber
vantagem  econômica,  direta  ou  indireta,  para
facil itar  a  aquisição,  permuta  ou  locação  de  bem
móvel ou imóvel, ou a contratação de serviços pelas
entidades referidas no art.  1° por preço superior ao
valor  de  mercado;  I I I  -  perceber  vantagem
econômica,  direta  ou  indireta,  para  facil itar  a
alienação,  permuta ou locação de bem público ou o
fornecimento  de  serviço  por  ente  estatal  por  preço
inferior  ao  valor  de  mercado;  IV  -  util izar,  em obra
ou  serviço  particular,  veículos,  máquinas,
equipamentos ou material  de qualquer natureza,  de
propriedade  ou  à  disposição  de  qualquer  das
entidades  mencionadas  no  art.  1°  desta  lei,  bem
como  o  trabalho  de  servidores  públicos,
empregados  ou  terceiros  contratados  por  essas
entidades;  V  -  receber  vantagem  econômica  de
qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar a
exploração  ou  a  prática  de  jogos  de  azar,  de
lenocínio,  de  narcotráfico,  de  contrabando,  de
usura  ou  de  qualquer  outra  atividade  il ícita,  ou
aceitar  promessa  de  tal  vantagem;  VI  -  receber
vantagem  econômica  de  qualquer  natureza,  direta
ou  indireta,  para  fazer  declaração  falsa  sobre
medição  ou  avaliação  em  obras  públicas  ou
qualquer  outro  serviço,  ou  sobre  quantidade,  peso,
medida,  qualidade ou característica de mercadorias
ou  bens  fornecidos  a  qualquer  das  entidades
mencionadas  no  art.  1º  desta  lei;  VII  -  adquirir,
para  si  ou  para  outrem,  no  exercício  de  mandato,
cargo,  emprego  ou  função  pública,  bens  de
qualquer natureza cujo valor seja desproporcional  à
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evolução  do  patrimônio  ou  à  renda  do  agente
público; VIII  -  aceitar emprego, comissão ou exercer
atividade  de  consultoria  ou  assessoramento  para
pessoa  física  ou  jurídica  que  tenha  interesse
suscetível  de ser atingido ou amparado por ação ou
omissão  decorrente  das  atribuições  do  agente
público,  durante  a  atividade;  IX  -  perceber
vantagem  econômica  para  intermediar  a  l iberação
ou  aplicação  de  verba  pública  de  qualquer
natureza;  X  -  receber  vantagem  econômica  de
qualquer  natureza,  direta  ou  indiretamente,  para
omitir  ato  de  ofício,  providência  ou  declaração  a
que  esteja  obrigado;  XI  -  incorporar,  por  qualquer
forma,  ao  seu  patrimônio  bens,  rendas,  verbas  ou
valores  integrantes  do  acervo  patrimonial  das
entidades  mencionadas  no  art.  1°  desta  lei;  XI I  -
usar,  em proveito  próprio,  bens,  rendas,  verbas  ou
valores  integrantes  do  acervo  patrimonial  das
entidades mencionadas no art. 1° desta lei.

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa
que  causa  lesão  ao  erário  qualquer  ação  ou
omissão,  dolosa  ou  culposa,  que  enseje  perda
patrimonial,  desvio,  apropriação,  malbaratamento
ou  dilapidação  dos  bens  ou  haveres  das  entidades
referidas  no  art.  1º  desta  lei,  e  notadamente:  I  -
facil itar  ou  concorrer  por  qualquer  forma  para  a
incorporação  ao  patrimônio  particular,  de  pessoa
física  ou  jurídica,  de  bens,  rendas,  verbas  ou
valores  integrantes  do  acervo  patrimonial  das
entidades  mencionadas  no  art.  1º  desta  lei;  I I  -
permitir  ou  concorrer  para  que  pessoa  física  ou
jurídica  privada  util ize  bens,  rendas,  verbas  ou
valores  integrantes  do  acervo  patrimonial  das
entidades  mencionadas  no  art.  1º  desta  lei,  sem  a
observância  das  formalidades  legais  ou
regulamentares  aplicáveis  à  espécie;  I I I  -  doar  à
pessoa  física  ou  jurídica  bem  como  ao  ente
despersonalizado,  ainda  que  de  fins  educativos  ou
assistências,  bens,  rendas,  verbas  ou  valores  do
patrimônio  de  qualquer  das  entidades  mencionadas
no  art.  1º  desta  lei,  sem  observância  das
formalidades  legais  e  regulamentares  aplicáveis  à
espécie;  IV  -  permitir  ou  facil itar  a  al ienação,
permuta  ou  locação  de  bem  integrante  do
patrimônio  de  qualquer  das  entidades  referidas  no
art.  1º  desta  lei,  ou  ainda  a  prestação  de  serviço
por parte delas, por preço inferior ao de mercado; V
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-  permitir  ou  facil itar  a  aquisição,  permuta  ou
locação de bem ou serviço por preço superior ao de
mercado;  VI  -  realizar  operação  financeira  sem
observância das normas legais e regulamentares ou
aceitar  garantia  insuficiente  ou  inidônea;  VII  -
conceder  benefício  administrativo  ou  fiscal  sem  a
observância  das  formalidades  legais  ou
regulamentares  aplicáveis  à  espécie;  VIII  -  frustrar
a  l icitude  de  processo  licitatório  ou  de  processo
seletivo  para  celebração  de  parcerias  com
entidades  sem  fins  lucrativos,  ou  dispensá-los
indevidamente;  IX  -  ordenar  ou  permitir  a
realização  de  despesas  não  autorizadas  em  lei  ou
regulamento;  X  -  agir  negligentemente  na
arrecadação  de  tributo  ou  renda,  bem como no  que
diz  respeito  à  conservação  do  patrimônio  público;
XI  -  l iberar  verba pública sem a estrita  observância
das normas pertinentes ou influir de qualquer forma
para  a  sua  aplicação irregular;  XII  -  permitir,
facil itar ou concorrer para que terceiro se enriqueça
il icitamente;  XIII  -  permitir  que  se  util ize,  em obra
ou  serviço  particular,  veículos,  máquinas,
equipamentos ou material  de qualquer natureza,  de
propriedade  ou  à  disposição  de  qualquer  das
entidades  mencionadas  no  art.  1°  desta  lei,  bem
como  o  trabalho  de  servidor  público,  empregados
ou terceiros  contratados  por  essas  entidades.  XIV  –
celebrar  contrato  ou  outro  instrumento  que  tenha
por  objeto  a  prestação  de  serviços  públicos  por
meio  da  gestão  associada  sem  observar  as
formalidades  previstas  na  lei;  XV  –  celebrar
contrato  de  rateio  de  consórcio  público  sem
suficiente  e  prévia  dotação  orçamentária,  ou  sem
observar  as  formalidades  previstas  na  lei;  XVI  -
facil itar  ou  concorrer,  por  qualquer  forma,  para  a
incorporação,  ao  patrimônio  particular  de  pessoa
física  ou  jurídica,  de  bens,  rendas,  verbas  ou
valores  públicos  transferidos  pela  administração
pública  a  entidades  privadas  mediante  celebração
de  parcerias,  sem  a  observância  das  formalidades
legais  ou  regulamentares  aplicáveis  à  espécie;  XVII
-  permitir  ou  concorrer  para  que  pessoa  física  ou
jurídica  privada  util ize  bens,  rendas,  verbas  ou
valores  públicos  transferidos  pela  administração
pública  a  entidade  privada  mediante  celebração  de
parcerias,  sem  a  observância  das  formalidades
legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;  XVIII
-  celebrar  parcerias  da  administração  pública  com
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entidades  privadas  sem  a  observância  das
formalidades  legais  ou  regulamentares  aplicáveis  à
espécie;  XIX  -  agir  negligentemente  na  celebração,
fiscalização  e  análise  das  prestações  de  contas  de
parcerias  firmadas  pela  administração  pública  com
entidades  privadas;   XX  -  l iberar  recursos  de
parcerias  firmadas  pela  administração  pública  com
entidades  privadas  sem  a  estrita  observância  das
normas  pertinentes  ou  influir  de  qualquer  forma
para a sua aplicação irregular. XXI - l iberar recursos
de  parcerias  firmadas  pela  administração  pública
com  entidades  privadas  sem  a  estrita  observância
das normas pertinentes ou influir de qualquer forma
para a sua aplicação irregular.

Omissis

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa
que  atenta  contra  os  princípios  da  administração
pública  qualquer  ação  ou  omissão  que  viole  os
deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade,
e lealdade às instituições, e notadamente:
I  -  praticar  ato  visando  fim  proibido  em  lei  ou
regulamento  ou  diverso  daquele  previsto,  na  regra
de  competência;  I I  -  retardar  ou  deixar  de  praticar,
indevidamente,  ato  de  ofício;  I I I  -  revelar  fato  ou
circunstância  de  que  tem  ciência  em  razão  das
atribuições e que deva permanecer em segredo; IV -
negar  publicidade  aos  atos  oficiais;  V  -  frustrar  a
licitude  de  concurso  público;  VI  -  deixar  de  prestar
contas  quando  esteja  obrigado  a  fazê-lo;  VII  -
revelar ou permitir  que chegue ao conhecimento de
terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor
de  medida política  ou  econômica  capaz  de  afetar  o
preço  de  mercadoria,  bem  ou  serviço.  VII I  -
descumprir  as  normas  relativas  à  celebração,
fiscalização  e  aprovação  de  contas  de  parcerias
firmadas  pela  administração  pública  com entidades
privadas.  IX  -  deixar  de  cumprir  a  exigência  de
requisitos de acessibil idade previstos na legislação.
(Incluído pela Lei nº 13.146, de 2015)  (Vigência) X -
transferir  recurso  a  entidade  privada,  em  razão  da
prestação  de  serviços  na  área  de  saúde  sem  a
prévia  celebração  de  contrato,  convênio  ou
instrumento  congênere,  nos  termos  do  parágrafo
único do art.  24 da Lei  nº 8.080, de 19 de setembro
de 1990. (Incluído pela Lei nº 13.650, de 2018)
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A  Lei  Complementar  64/90,  no  que  se  refere  a

alínea “g”, do inciso I, do art. 1º  ,  não exige condenação por

ato  doloso  de  improbidade  administrativa,  se  refere  apenas

julgamento  de  contas  irregulares  que  caracterizam/configuram

atos  dolosos  de  improbidade.  É  certo  que  os  atos  praticados

pelo recorrido causaram prejuízos ao erário.

c)  decisão  irrecorrível.  Sabemos  o  que  torna  uma

decisão  irrecorrível  é  o  trânsito  em  julgado  da  decisão.  Nesse

caso,  as  alegações  do  recorrido  não  se  sustentam,  tendo  em

vista  que  houve  o  trânsito  em  julgado  das  decisões.  Não  há

outra forma de demonstrar a irrecorribilidade da decisão, senão

por meio da certidão de trânsito em julgado. 

O julgamento da prestação de contas  irregular  –  no

presente  caso  concreto  –  se  caracteriza  pela  irregularidade

insanável,  cujo significado  traduz  a  ideia  de  intencional

contrariedade  aos  princípios  da  administração  pública  e  de

violação à probidade administrativa.

Vale  ressaltar,  a  jurisprudência  entendia  que

irregularidades  insanáveis  são  as  que  apresentam  “nota  de

improbidade”  (TSE -  REspe nº 23.345/SE – Rel.  Min.  Caputo

Bastos -  j.  24.9.2004).  A  partir  da  edição  da  LC nº  135/2010,

o  legislador  estabeleceu  que  a  inelegibilidade  deve  ser

imputada  àqueles  que  “tiverem  suas  contas  relativas  ao

exercício  de  cargos  ou  funções  públicas  rejeitadas  por

irregularidade  insanável  que  configure  ato  doloso  de

improbidade administrativa”.

Das  irregularidades  apontadas  e  do  inteiro  teor  da

decisão  listada  anexa,  observa-se  que  o  recorrido  cometeu

faltas  graves  e  que,  em  tese,  configuram  ato  doloso  de

Fone: (69) 3442-2216 | www.mpro.mp.br
Avenida João Pessoa, nº 4526, Centro – Rolim de Moura/RO – CEP: 76940-000 -

Num. 19133638 - Pág. 19Assinado eletronicamente por: MARCOS PAULO SAMPAIO RIBEIRO DA SILVA - 20/10/2020 19:28:23
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102018290100000000017676662
Número do documento: 20102018290100000000017676662



PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ROLIM DE MOURA
15ª ZONA ELEITORAL

improbidade administrativa, que importam em prejuízo ao

erário.

O  TSE  já  decidiu  que  a  Justiça  Eleitoral  tem  a

tarefa de aferir se os fatos que deram causa à rejeição de

contas  por  irregularidade  insanável  contêm a  aptidão  de

configurar  ato  doloso  de  improbidade  administrativa,  ou

seja,  se,  em  tese,  importam  dano  ao  erário,

enriquecimento  ilícito  ou  violação  aos  princípios  da

Administração Pública.

[…] para fins de análise do requisito “irregularidade
insanável  que  configure  ato  doloso  de  improbidade
administrativa”,  contido  no  art.  1º,  I,  g,  da  LC
64/90,  compete  à  Justiça  Eleitoral  aferir  elementos
mínimos  que  relevem  má-fé,  desvio  de  recursos
públicos  em benefício  próprio  ou de terceiros,  dano
ao  erário,  improbidade  ou  grave  afronta  aos
princípios  que  regem  a  administração  pública.
(Agravo  Regimental  em  Recurso  Especial  Eleitoral
nº  482/RS  –  j.  15.10.2019  -  Relator  Min.  Jorge
Mussi).

Não  há  necessidade  de  demonstrar  qualquer

elemento  subjetivo  específico  para  a  configuração  da

inelegibilidade em apreço, segundo entendimento do TSE:

[.. .]  dolo genérico ou eventual  é o suficiente para a
incidência  do  art.  1º,  I,  "g",  da  LC  nº  64/1990,  o
qual  se  revela  quando  o  administrador  deixa  de
observar  os  comandos  constitucionais  e  legais  que
vinculam sua atuação […] (TSE -  Agravo Regimental
em Recurso  Especial  Eleitoral  nº  6085/RJ  -  Acórdão
de 25.6.2019 - Relator Min. Edson Fachin).

Dessa  forma,  não  há  que  se  falar  em  ausência  de

dano  ao  erário,  ausência  de  dolo,  tendo  em  vista  que  a

jurisprudência  é  pacífica  quando  se  trata  de  contas  julgadas

como irregulares.

Dizer  que  não  houve  dolo,  e  que  os  atos  descritos

no  acórdão  do  TCE-RO,  não  configuram  atos  de  improbidade
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administrativa,  soa  desarrazoável  e  não  são  aptos  a  ensejar  o

deferimento de registro de candidatura.

Assim,  considerando  os  fundamentos  acima

expostos,  tem-se  que  as  alegações  levantadas  pelo  recorrido

não  devem  prosperar,  pois  reconhecidamente  a  lei  e  a

jurisprudência  pontuam como  ímprobas  as  condutas  praticadas

pelo  recorrido  na  função  pública,  caracterizando,  assim,

condutas  ensejadoras  de  inelegibilidade.  Portanto,  a  sentença

deve  ser  reformada  para  indeferir  o  pedido  de  registro  do

candidato.

IV – DOS REQUERIMENTOS 

Ante  todo  o  exposto,  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO

ESTADO  DE  RONDÔNIA ,  respeitosamente,  pugna  pelo

conhecimento  do  recurso  interposto,  manifestando-se,  no

mérito, pelo provimento, para reformar a sentença prolatada no

juízo  de  origem,  desaguando  no  indeferimento,  em  caráter

definitivo, do pedido de registro de candidatura do recorrido.

Rolim de Moura/RO, data assinalada no sistema.

MARCOS PAULO SAMPAIO RIBEIRO DA SILVA

Promotor de Justiça da 15ª Zona Eleitoral
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