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JUSTIÇA ELEITORAL 

 015ª ZONA ELEITORAL DE ROLIM DE MOURA 
 

Processo nº: 06000604620206260015 - REGISTRO DE CANDIDATURA
Requerente: ALCIDES ZACARIAS SOBRINHO
Partido/Coligação: CONTINUAR É PRECISO
 
  

Trata-se de pedido de registro de candidatura  coletivo  de ALCIDES ZACARIAS SOBRINHO,
para concorrer ao cargo de Prefeito, sob o número 55, pelo(a) CONTINUAR É PRECISO (DEM, PSD), no
Município de(o) CASTANHEIRAS. 

  
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 Castanheiras/RO, referente aos exercícios
dos anos de 2009/2012 processos 03022/2015, 00452/10 e 00577/17. 

  
Também foi apresentada impugnação ao registro pela Coligação CASTANHEIRAS MAIS

HUMANA E MAIS FELIS, (PP e MDB), em razão dos mesmos fatos imputados pelo Ministério Público Eleitoral,
e por condenações por improbidade administrativa nos processos 0002523-27.2013.8.22.0006 e 0002743-
88.2014.8.22.0006 oriundos da 1ª Vara Cível da Comarca de Presidente Médici. 

  
Intimado, o candidato apresentou contestação às impugnações e alegou que: a) a competência

para julgamento das contas do prefeito seria do órgão legislativo; b) não houve dolo; c) deixou de transitar em
julgado a decisão condenatória, bem como foi reformada a dos processos nº 0002523027.2013.8.22.0006 e nº
0002743-88.2014.8.22.0006 da 1ª Vara Cível de Presidente Médici/RO. 

  
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se, por fim, pelo indeferimento do pedido de registro

reafirmando os termos da impugnação. 
  
É o relatório. 
  
Decido. 
  
A impugnação apresentada pelo Ministério Público Eleitoral 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 Castanheiras/RO, referente aos exercícios dos anos de 2009/2012
processos 03022/2015, 00452/10 e 00577/17. 

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

em que Alcides Zacarias Sobrinho foi prefeito de Castanheiras, sendo que, por simetria ao art. 71, I, da
Constituição Federal de 1988, que atribui ao Congresso Nacional, a apreciação das do Presidente da
República, competiria à Câmara Municipal o julgamento das contas dos prefeitos. 

  
Com base nesse dispositivo constitucional, 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
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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.

 
(grifo nosso)

 
 
 

Ademais, o STF decidiu também 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)
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Não há nos presentes autos qualquer informação de que as referidas constas do prefeito Alcides

Zacarias Sobrinho tenham sido rejeitadas pela Câmara Municipal de Castanheiras. Portanto, a inelegibilidade
mencionada está afastada. 

  
Em relação aos processos oriundos da 1ª Vara Cível da Comarca de Presidente Médici, que

condenaram o candidato por atos de improbidade administrativa, observa-se dos documentos juntados aos
presentes autos que não há condenação transitada em julgado no de nº 0002523027.2013.8.22.0006 e quanto
aos de nº 0002743-88.2014.8.22.0006 houve julgamento por órgão colegiado e o acórdão deu provimento ao
recurso de apelação afastando a improbidade, conforme demonstrado pela defesa em sede de contestação. 

  
A Lei Complementar nº 64/1990 prevê em seu art. 1º, I, "l", que:  
  

 
l) os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos, em decisão transitada em julgado ou

proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão

ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a condenação ou o trânsito em julgado até o

transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena; (grifo nosso)

 
  
Portanto, como não há decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial

colegiado nos processos nºs 0002523027.2013.8.22.0006 e 0002743-88.2014.8.22.0006, está igualmente
afastada a inelegibilidade prevista nesse dispositivo legal. 

  
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE AS IMPUGNAÇÕES, para DEFERIR o pedido de

registro de candidatura de ALCIDES ZACARIAS SOBRINHO ao cargo de Prefeito. 
  
Registre-se. Publique-se. Intime-se. 
  
Serve esta sentença como mandado de intimação. 
  
Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. 

 

Rolim de Moura/RO, 17 de outubro de 2020.

 

Eduardo Fernandes Rodovalho de Oliveira

Juiz Eleitoral
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