
 

JUSTIÇA ELEITORAL 
 15ª ZONA ELEITORAL DE ROLIM DE MOURA-RO

 
Processo nº: 06001184920206260015 - REGISTRO DE CANDIDATURA
Requerente: VALCIR SILAS BORGES
Partido/Coligação: VOLTAR A CRESCER É PRECISO
 
 

SENTENÇA 
  

Trata-se de pedido de registro de candidatura  coletivo de VALCIR SILAS BORGES ao cargo de
Prefeito, sob o número 25, pelo(a) VOLTAR A CRESCER É PRECISO (PDT, DEM, PSB, PSDB,
SOLIDARIEDADE, PROS, PSC, MDB, PL, REPUBLICANOS), no Município de(o) NOVA BRASILÂNDIA
D'OESTE. 

  
Publicado o edital, o Ministério Público Eleitoral impugnou a candidatura, em síntese, sob o

fundamento de que o candidato teve suas contas julgadas como irregulares em sede de tomada de conta
especial originada na Inspeção Especial realizada no Município de Nova Brasilândia do Oeste/RO, referente
aos exercícios dos anos de 2005 e 2007 processos 00800/08 e 00683/19. 

  
Intimado, o impugnado apresentou documentos que faltavam como condição de registrabilidade

e em relação à impugnação argumentou que: a) há ausência de reprovação das contas pela Câmara Municipal
de Nova Brasilândia do Oeste; b) não houve dolo em relação à contas julgadas irregulares pelo Tribunal de
Contas; c) houve a prescrição da pretensão sancionatória das multas, conforme parte dispositiva da decisão no
processo nº 00800/08 do TCE/RO. 

  
Também foi apresentada impugnação ao registro do candidato pelo Partido Social Democrático

em Nova Brasilândia do Oeste pelos mesmos fatos imputados pelo Ministério Público Eleitoral, bem como em
relação ao processo 05014/16-TCE/RO e porque o Decreto Legislativo nº 009/2020 da Câmara Municipal de
Nova Brasilândia apenas manteve a aprovação das contas do impugnado referente às dos exercícios de 2006 a
2010, sendo omisso em relação ao julgamento do TCE/RO. 

  
Intimado, o candidato apresentou contestação à impugnação do PSD e alegou que: a) a

competência para julgamento das contas do prefeito seria do órgão legislativo; b) a omissão da Câmara
Municipal em apreciar parecer do TCE não corresponde à aprovação tácita do parecer.  

  
O Ministério Público Eleitoral e o PSD manifestaram-se, por fim, pelo indeferimento do pedido de

registro reafirmando os termos da impugnação. 
  
Foi certificado nos autos a tempestividade das impugnações e contestações, bem como a

intempestividade das manifestações finais apresentadas pelos impugnantes. 
  
É o relatório. 
  
Decido. 
  
A impugnação apresentada pelo Ministério Público Eleitoral e pelo Partido Social Democrático 
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tem como pano de fundo os processos de Tomada de Contas Especial do Tribunal de Contas do Estado de
Rondônia originada da Inspeção Especial realizada no Município de Nova Brasilândia do Oeste/RO, referente
aos exercícios dos anos de 2005 e 2007 processos 00800/08 e 00683/19 e processo 05014/16 de tomada de
contas especial instaurada para apurar possível dano ao erário, ante a ausência de repasse de contribuições
previdenciárias dos servidores municipais de Nova Brasilândia D’Oeste ao Instituto de Previdência Social dos
Servidores Públicos Municipal de Nova Brasilândia D’Oeste - NOVA PREVI 

  
Verifica-se que os referidos acórdãos do Tribunal de Contas de Rondônia se referem ao período

em que Valcir Silas Borges foi prefeito de Nova Brasilândia do Oeste. 
  
Por essa razão cumpre definir, em princípio, a competência para apreciar as contas dos chefes

do poder executivo, pois segundo o art. 71, I, da Constituição Federal de 1988 a competência para apreciar as
contas prestadas anualmente pelo Presidente da República é do Congresso Nacional. 

  
Em razão do princípio da simetria, portanto, a competência para apreciar as contas dos prefeitos

é da Câmara Municipal. 
  
Partindo-se desse pressuposto, o STF firmou entendimento de que para caracterizar a

inelegibilidade insculpida no art. 1º, I, g, da Lei Complementar nº 64/1990 é imprescindível que as contas dos
prefeitos sejam julgadas pela respectiva casa legislativa, conforme julgado a seguir transcrito: 

  
 

10/08/2016 PLENÁRIO, RECURSO EXTRAORDINÁRIO 848.826 DISTRITO FEDERAL, RELATOR :

MIN. ROBERTO BARROSO, REDATOR DO ACÓRDÃO: MIN. RICARDO LEWANDOWSKI

 
Ementa: 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).

 
II - O Constituinte de 1988 optou por atribuir, indistintamente, o julgamento de todas as contas de

responsabilidade dos prefeitos municipais aos vereadores, em respeito à relação de equilíbrio que deve

existir entre os Poderes da República (“checksand balances”).

 
III - A Constituição Federal revela que o órgão competente para lavrar a decisão irrecorrível a que faz

referência o art. 1°, I, g, da LC 64/1990, dada pela LC 135/ 2010, é a Câmara Municipal, e não o Tribunal

de Contas.

 
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” .

 
V - Recurso extraordinário conhecido e provido.
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(grifo nosso)

 
  

De outro norte, decidiu também o STF que o silêncio da Câmara Municipal não atrai a
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da LC 64/90. Portanto não há que se falar em julgamento ficto das contas
por decurso de prazo, conforme ementa do acórdão a seguir transcrito: 
 
 

10/08/2016 PLENÁRIO, RECURSO EXTRAORDINÁRIO 729.744 MINAS GERAIS, RELATOR: MIN.

GILMAR MENDES

 
Repercussão Geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Competência da Câmara

Municipal para julgamento das contas anuais de prefeito. 2. Parecer técnico emitido pelo Tribunal de

Contas. Natureza jurídica opinativa. 3. Cabe exclusivamente ao Poder Legislativo o julgamento das

contas anuais do chefe do Poder Executivo municipal. 4. Julgamento ficto das contas por decurso de

prazo. Impossibilidade. 5. Aprovação das contas pela Câmara Municipal. Afastamento apenas da

inelegibilidade do prefeito. Possibilidade de responsabilização na via civil, criminal ou administrativa. 6.

Recurso extraordinário não provido. (grifo nosso)

 
  
Não há nos presentes autos qualquer informação de que as referidas constas do então prefeito

Valcir Silas Borges tenham sido rejeitadas pela Câmara Municipal de Castanheiras. 
  
Assim, inoportuna a alegação segundo a qual existiria óbice intransponível ao registro da

candidatura dele. 
  
No mais, irrelevante perquirição alguma sobre a existência de ato doloso de improbidade

administrativa, pois que, como visto acima, 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, de 18 de maio de 1990. 

  
Ante o exposto, rejeito a impugnação e, por conseguinte, DEFIRO o pedido de registro

de candidatura de VALCIR SILAS BORGES ao cargo de Prefeito, sob o número 25, com a seguinte
opção de nome: SILAS BORGES. 

  
Registre-se. Publique-se. Intime-se. 
  
Serve esta sentença como mandado de intimação. 
  
Transitado em julgado, arquivem-se os autos. 
  

Rolim de Moura, datado e assinado eletronicamente. 
 

Eduardo Fernandes Rodovalho de Oliveira 
Juiz Eleitoral
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