
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ROLIM DE MOURA
15ª ZONA ELEITORAL

AO JUÍZO DE DIREITO DA 15ª ZONA ELEITORAL 

RRC nº 06000604620206260015 

Requerente: Ministério Público Eleitoral

Requerido: Alcides Zacarias Sobrinho

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA, por

meio do Promotor de Justiça signatário, vem, respeitosamente, no uso de

suas atribuições legais, com fulcro no art.  127 da Constituição Federal,

bem como no art. 3º da Lei Complementar nº 64/1990 c/c o art. 32, III, da

Lei nº 8.625/1993, propor

AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO

DE REGISTRO DE CANDIDATURA

em face de Alcides Zacarias Sobrinho, já devidamente qualificado nos

autos do processo em epígrafe (RRC), candidato a Prefeito no município

de Castanheiras/RO, pelo  partido  Partido Social Democrático - PSD,

com o nº 55, ante as razões de fato e de direito a seguir articuladas.

I – DOS FATOS

O requerido  Alcides Zacarias Sobrinho pleiteou, perante

a  Justiça  Eleitoral,  registro  de  candidatura  ao  cargo  de Prefeito pelo

Partido Social Democrático - PSD, após regular escolha em convenção
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partidária,  conforme edital  publicado no Diário da Justiça Eletrônico,  do

dia 22/09/2020.

No entanto,  o requerido encontra-se  com 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 nº 135/2010,

segundo o qual são inelegíveis:

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 […].

Conforme o TSE1,

a inelegibilidade 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; (ii) decisão do órgão
competente que seja irrecorrível  no âmbito administrativo;
(iii) desaprovação decorrente de (a) irregularidade insanável
que  configure  (b) ato  de  improbidade  administrativa,  (c)
praticado  na  modalidade  dolosa;  (iv)  não  exaurimento  do
prazo de oito anos contados da publicação da decisão; e (v)
decisão não suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário. […]
REspe  nº  67036/PE  –  Rel.  Min.  Luís  Roberto  Barroso  -  j.
3.10.2019.

No  caso  em  tela,  restam  cumpridos  todos  os  requisitos

exigidos pelo TSE na sua interpretação da LC nº 64/1990.

Observa-se, de início, a existência de “rejeição das contas

relativas ao exercício de cargos ou funções públicas”, tendo em vista que

o  impugnado  teve  suas  contas  julgadas  como irregulares  referentes  à

tomada  de conta  especial  originada  da  Inspeção  Especial  realizada  no
1  Por todos: REspe nº 67036/PE – Rel. Min. Luís Roberto Barroso - j. 3.10.2019.
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Município  de  Castanheiras/RO,  referente  aos  exercícios  dos  anos  de

2009/2012  processos  03022/2015,  00452/10  e  00577/17,  cujos

julgamentos ocorreram nas datas 03/05/2018, 04/10/2018 e 13/09/2018,

respectivamente, proferidos nos autos das Tomadas de Contas Especiais –

TCE/RO, com julgamentos pelas irregularidades das contas, com trânsito

em julgado nas datas 29/03/2019, 22/04/2019 e 16/05/2019.

Na época da inspeção especial,  o impugnado era prefeito

daquele Município, e teve a Tomada de Contas Especial julgada irregular

pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, nos 3 processos, com os

seguintes termos: 

Processo 03022/2015 – TCE-RO:

[…]  I  -  Julgar  irregular  a  vertente  Tomada  de  Contas
Especial, realizada no âmbito do Município de Castanheiras,
em  razão  da  prestação  de  contas  parcial  e  deficitária  -
referente  as  diárias  recebidas  no  exercício  de  2009,  de
responsabilidade  do  Senhor  Alcides  Zacarias  Sobrinho,  na
qualidade de Prefeito Municipal de Castanheiras à época dos
fatos, nos termos do artigo 16, inciso III, alínea “a”, da Lei
Complementar  nº  154/96,  em  face  da  seguinte
impropriedade:  I.1.  Infringência  aos  princípios  da
legalidade,  moralidade,  eficiência,  razoabilidade,  em
violação ao art. 37, caput, da Constituição Federal, pelo fato
do gestor não ter adotado os devidos cuidados relacionados
a  guarda  dos  documentos  e  títulos  comprobatórios  da
regular liquidação na concessão de diárias pagas e recebidas
ao Prefeito Municipal Alcides Zacarias Sobrinho no exercício
de 2009, em desatendimento ao artigo 63, in fine,  da Lei
Federal n. 4.320/64; II – Multar o Senhor Alcides Zacarias
Sobrinho,  na  qualidade  de  Prefeito  Municipal  de
Castanheiras  ao  tempo,  em  R$3.000,00  (três  mil  reais),
com fulcro no artigo 55, inciso I,  da Lei  Complementar nº
154/96,  pela  irregularidade  descrita  no  item  I.1,  desta
Decisão; III – Determinar ao Atual Prefeito de Castanheiras
Senhor  Alcides  Zacarias  Sobrinho,  para  que  adote
medidas  consistentes  pela  guarda  de  processos  e
documentos  públicos  em  poder  do  Município,  se  possível
com a digitalização desses, para controle e eventual aferição
de  dados  pretéritos  e atuais,  evitando  a  ocorrência  de
desaparecimento  de  processo,  sob  pena  de  obstrução  ao
livre  exercício  das inspeções e auditorias  promovidas pelo
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Tribunal de Contas, consoante estatuído no artigo 55, VI, da
Lei  Complementar  n.  154/96;  IV –  Fixar o  prazo de 15
(quinze)  dias,  a  contar  da  publicação  no  D.O.e-TCE/RO,
para  que  o  responsabilizado  recolha  a  importância
consignada  no  item  II,  desta  Decisão,  devidamente
atualizado,  à  conta  do  Fundo  de  Desenvolvimento
Institucional do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia –
FDI-TC,  em conformidade  com o  art.  3º,  inciso  III,  da  Lei
Complementar  nº  194/97;  V  -  Autorizar,  desde  já,  a
cobrança  judicial,  depois  de  transitada  em  julgado  a
presente decisão, sem o recolhimento da multa, nos termos
do art. 27, II, da Lei Complementar nº 154/96 c/c art. 36, II,
do Regimento Interno do TCE-RO; VI - Determinar ao setor
competente  que  adote  as  medidas  necessárias  ao  efetivo
cumprimento do presente Acórdão; [...]

Processo 0452/2010 – TCE-RO:

[…]  I  –  JULGAR  IRREGULARES  as  contas,  objeto  da
presente  Tomada  de  Contas  Especial,  convertida  por
meio  da  Decisão  n.  212/2011-PLENO  (fls.  2.879/2.880  e
2.886/2.887 – processo n. 0452/2010), com fundamento no
artigo  16,  inciso  III,  “b”,  da  Lei  Complementar  (LC)  n.
154/961,  de  responsabilidade  dos  Senhores  Alcides
Zacarias  Sobrinho  (CPF n.  499.298.442-87),  Hélio  Dias
de  Souza  (CPF  n.  294.560.371-34),  Gilmar  da  Silva
Ferreira (CPF n. 619.961.142-04),  Marcone da Silva (CPF
n.  285.656.224-87),  Valmir  Sousa  da  Silva  (CPF  n.
418.994.232-49), Josimá Madeira (CPF n. 512.466.862-87),
Paulo Roberto Alves Machado  (CPF n. 326.175.342-00),
Elisângela Lemos (CPF n. 656.384.332-87) e Juliano Silva
Paizante  (CPF  n.  905.676.762-34),  em  razão  das
seguintes impropriedades: [...]

Processo 00577/17– TCE-RO:

[…]  I  –  Julgar  irregulares  as  Contas  Especiais,  com
fundamento no art. 16, inciso III,  alíneas “b” e “d”, da Lei
Complementar  Estadual  n.  154/1996:  a)  do  Senhor
CLÁUDIO MARTINS DE OLIVEIRA,  Prefeito Municipal,  por

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



PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ROLIM DE MOURA
15ª ZONA ELEITORAL

não ter adimplido as parcelas dos acordos de parcelamento
de n. 2875, 2876 e 2877/2013, sendo que os acréscimos de
atualização monetária, juros e multa, ocasionaram a geração
de  despesa  imprópria,  desnecessária,  antieconômica  e
atentatória ao princípio da eficiência, acarretando dano ao
erário  ,  com  afronta  ao  art.  40,  caput,  da  Constituição
Federal (equilíbrio financeiro e atuarial) e ao art. 36, §6º, da
ON MPS/SPS n. 02/2009; e por aplicar alíquotas de cálculo da
contribuição patronal de seus servidores inferiores à devida,
repassando assim quantia inferior ao Instituto de Previdência
de  Castanheiras,  com  afronta  ao  art.  40,  caput,  da
Constituição Federal  (equilíbrio financeiro e atuarial),  à Lei
Municipal  n.  662/2010,  ao  art.  2.º  da  Lei  Federal  n.
9.717/1998;  b)  do  Senhor  LUCIANO  MENDES  FIALHO,
Presidente da Câmara Municipal, por aplicarem alíquotas de
cálculo da contribuição patronal de seus servidores inferiores
à devida, repassando assim quantia inferior ao Instituto de
Previdência de Castanheiras, com afronta ao art. 40, caput,
da Constituição Federal  (equilíbrio  financeiro e atuarial),  à
Lei  Municipal  n.  662/2010,  ao  art.  2.º  da  Lei  Federal  n.
9.717/1998;  c)  do  Senhor  ZULMAR  GONÇALVES  DE
OLIVEIRA,  Ex-Prefeito Municipal no período de 2005/2008,
por  não  repassar  os  valores  integrais  das  contribuições
devidas ao Instituto de Previdência de Castanheiras, sendo
que os  acréscimos de atualização monetária, juros e
multa  ocasionaram  a  geração  de  despesa  imprópria,
desnecessária, antieconômica e atentatória ao princípio  da
eficiência, acarretando dano ao erário, com afronta ao art.
40,  caput,  da  Constituição  Federal  (equilíbrio  financeiro  e
atuarial),  à  Lei  Municipal  n.  401/GP/05 e ao  art.  24,  §1.º,
inciso II, da ON MPS/SPS n. 02/2009; d) do Senhor ALCIDES
ZACARIAS SOBRINHO, Ex-Prefeito Municipal no período de
2009/2012,  por  não  repassar  os  valores  integrais  das
contribuições  devidas  ao  Instituto  de  Previdência  de
Castanheiras,  sendo  que  os  acréscimos  de  atualização
monetária, juros e multa ocasionaram a geração de despesa
imprópria,  desnecessária,  antieconômica  e  atentatória  ao
princípio  da  eficiência,  acarretando  dano  ao  erário,  com
afronta ao art. 40, caput, da Constituição Federal (equilíbrio
financeiro e atuarial), à Lei Municipal n. 401/GP/05 e ao art.
24, §1.º, inciso II,  da ON MPS/SPS n. 02/2009;  II – Aplicar
multa  individual  ao  Senhor  CLÁUDIO  MARTINS  DE
OLIVEIRA,  Prefeito  Municipal,  no  valor  de  R$ 15.000,00
(quinze mil reais), com fundamento no art. 55, incisos II e
III, da LC estadual n. 154/96 e no art. 103, incisos II e III, do
Regimento Interno,  em razão do fato descrito  na primeira
parte  da  letra  “a”  do  item  I  supra;  III  –  Aplicar  multa
individual ao Senhor ALCIDES ZACARIAS SOBRINHO, Ex-
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Prefeito Municipal no período de 2009/2012, no valor de R$
10.000,00  (dez  mil  reais),  com  supedâneo  no  art.  55,
incisos II e III, da LC estadual n. 154/96 e no art. 103, incisos
II e III, do Regimento Interno, em razão do fato descrito na
letra “d” do item I supra; IV – Determinar ao atual Prefeito
do Município de Castanheiras, ou quem vier a sucedê-lo ou
substituí-lo,  com  fundamento  no  art.  42  da  Lei
Complementar n. 154/1996 c/c. o art. 62, inciso II, do RITCE-
RO, que, conjuntamente com o atual gestor do Instituto de
Previdência de Castanheiras, no prazo de 30 dias a partir
da  notificação,  promova  o  levantamento,  e  o  posterior
recolhimento do valor  em aberto referente à diferença de
das contribuições patronais do Poder Executivo municipal, no
período  de  fiscalização  desta  tomada  de  contas  especial
(janeiro  de  2015  a  junho  de  2016),  sem  prejuízo  de
comprovação nos autos  do cumprimento  de determinação
equivalente,  já  exarada no Acórdão APL-TC 00305/18,  que
atenda  a  regularização  dos  repasses  devidos;  V  –
Determinar  ao atual Presidente da Câmara de Vereadores
do Município de Castanheiras ou quem vier a sucedê-lo ou
substituí-lo,  com  fundamento  no  art.  42  da  Lei
Complementar n. 154/1996 c/c. o art. 62, inciso II, do RI TCE-
RO,  que,  no  prazo  de  30  dias  a  partir  da  notificação,
promova o recolhimento do valor em aberto de R$ 2.951,63
(dois  mil  novecentos  e  cinquenta  e  um  reais  e
sessenta e três centavos),  referente à diferença de das
contribuições  patronais  da  Câmara,  no  período  de
fiscalização  desta  tomada  de  contas  especial  (janeiro  de
2015 a junho de 2016), sem prejuízo de comprovação nos
autos  do  cumprimento  de  determinação  equivalente,  já
exarada  no  Acórdão  APL-TC  00305/18,  que  atenda  à
regularização  dos  repasses  devidos;  VI  –  Determinar  ao
Poder  Executivo  e  ao  Poder  Legislativo  do  Município  de
Castanheiras  que  se  atenham,  doravante,  ao  percentual
legalmente  previsto  para  o  recolhimento  da  contribuição
patronal, em conformidade com a Lei Federal n. 9.717/98 e
com a lei municipal em vigência;  VII – Fixar o prazo de
quinze  dias,  contados  da  notificação  dos  responsáveis,
para  o  recolhimento  das  multas  ao  Fundo  de
Desenvolvimento Institucional do Tribunal de Contas (conta
corrente n. 8358-5, agência n. 2757-X do Banco do Brasil),
com fulcro no art. 25 da LC estadual n.  154/1996 e no art.
31, inciso III, alínea “a”, do RITCERO; [...]

Aludidas  decisões  sobre  as  contas,  em  igual  passo,

ostentam as notas de irrecorribilidades, tendo em vista as certidões de
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trânsito em julgado anexas, o que perfazem as exigências de “decisões

do órgão competente que seja irrecorrível no âmbito administrativo”.

No  caso  dos  autos,  destacam-se  os  julgamentos  nas

tomadas  de  contas  especiais  tidas  como  irregulares  decorreram de

irregularidades  insanáveis  que  configuram ato doloso  de  improbidade

administrativa. 

Ponderam-se que os  julgamentos  das  tomadas  de  contas

especiais –  no  presente  caso  concreto  –  se  caracterizam  pelas

irregularidades insanáveis, cujo significado traduz a ideia de intencional

contrariedade  aos  princípios  da  administração  pública,  de  violação  à

probidade administrativa e responsabilidade fiscal.

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”.

JOSÉ  JAIRO  GOMES2 observa  que  “o  requisito  de  que  a

inelegibilidade  também  configure  ‘ato  doloso  de  improbidade

administrativa’ tem a única finalidade de estruturar a inelegib  ilidade […].

Destarte,  não há falar  em condenação em improbidade administrativa,

mas  apenas  em  apreciação  e  qualificação  jurídica  de  fatos  e

circunstâncias  relevantes  para  a  estruturação  da  inelegibilidade em

apreço”.

2DIREITO ELEITORAL, Editora Atlas, 6ª Edição, p. 178-179.
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Das  irregularidades  apontadas  e  das  decisões  listadas,

observa-se  que  o  impugnado  cometeu  faltas  graves  e  que,  em  tese,

configuram ato doloso de improbidade administrativa.

Deve-se  consignar 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.

Nesse sentido, aliás, o TSE decidiu que

[…]  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).

No  mesmo  passo,  é  desnecessário  demonstrar  qualquer

elemento subjetivo específico para a configuração da inelegibilidade em

apreço, segundo o 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).

Por  fim,  anota-se  que  –  consideradas  as  datas  das

definitividades das  decisões  dos  julgamentos  das  tomadas  de  contas

especiais  irregulares  –  não  houve  o  exaurimento  do  prazo  de  8  anos

previsto em lei, e tampouco existem notícias de que as decisões tenham
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sido suspensas ou anuladas pelo Poder Judiciário.

II – PEDIDO

Ante o exposto, o Ministério Público requer:

a) seja o requerido  citado no endereço constante do seu

pedido de registro para apresentar defesa, se quiser, no prazo legal, nos

termos do art.  4º da LC nº 64/1990 e do art. 41,  caput, da Res.-TSE nº

23.609/2019;

b) a produção de todos os meios de provas admitidas em

direito, especialmente a juntada da prova documental em anexo; e

c) após o regular trâmite processual, seja  indeferido em

caráter definitivo o pedido de registro de candidatura do requerido.

Rolim de Moura, data assinalada no sistema.

MARCOS PAULO SAMPAIO RIBEIRO DA SILVA 

Promotor de Justiça da 15ª Zona Eleitoral
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