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SENTENÇA
 
 

Vistos etc.
Trata-se de Requerimento de Registro de Candidatura da Sra. Linielda Nunes Cunha para
concorrer ao cargo de Prefeita pela Coligação “O Trabalho Continua” no Município de
Matinha/MA.
Publicado o edital, decorreu o prazo legal com impugnação, conforme certificado pelo Cartório
(art. 34, § 3º, da Resolução TSE nº 23.609/2019).
A coligação “Unidos Por Matinha” peticionou nos autos ação de impugnação ao registro de
candidatura (ID 10696623) em face de Linielda Nunes Cunha, aduzindo a existência de
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, alínea “g” da Lei Complementar 64/90.
Para tanto, juntou documentação referente ao processo 3468/2018-TCE/MA que tratou da
prestação de contas da gestão municipal - exercício financeiro de 2017, da então Prefeita a Sra.
Linielda Nunes Cunha.
Sustentou que a rejeição das contas e a ausência de qualquer provimento de liminar que
desconstitua a decisão do TCE/MA enquadraria a impugnada na hipótese de inelegibilidade do
dispositivo supracitado. 
Por fim, requereu a procedência da impugnação e pediu o indeferimento do registro de
candidatura.
 
Regularmente citado, a impugnada contestou ID 13157641 alegando que o Tribunal de Contas do
Estado do Maranhão emitiu certidão negativa de contas julgadas irregulares de responsabilidade
de Linielda Nunes Cunha. Sustentou ainda que o Processo 3468/2018 – TCE/MA, julgado em
09/09/2020 sequer teve seu Acórdão lavrado e publicado, e que ainda resta possibilidade de
recurso.
Por fim, afirmou que o processo não teve julgamento definitivo das contas da Prefeita pela
Câmara Municipal de Matinha/MA.
 
Intimado a se manifestar, o Ministério Público se manifestou pela improcedência da Ação de
Impugnação e deferimento do pedido de registro de candidatura da Sra. Linielda Nunes Cunha,
conforme ID 13602481
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A serventia certificou nos autos a regularidade da documentação apresentada, apresentando as
informações detalhadas (art. 35, inciso II, da Resolução TSE nº 23.609/2019).
Certificou-se nos autos o deferimento do DRAP relacionado ao presente pedido de registro de
candidatura (art. 47, Resolução TSE nº 23.609/2019).
 
Éo breve relatório. Decido.
 
Cuida-se de impugnação ao registro de candidatura de Linielda Nunes Cunha, sob o argumento
de que a mesma está enquadrada na hipótese de inelegibilidade prevista no Art. 1º, I, alínea “g”,
da Lei Complementar 64/90 com redação dada pela LC nº 135/10.
 
As causas de inelegibilidade presentes na LC nº 135/10 guardam relação de concordância com a
Constituição Federal, visando garantir a proteção da legitimidade, a normalidade das eleições e
da moralidade e a probidade para o exercício das funções públicas eletivas.
 
Vejamos o que diz o dispositivo acionado:
 
O artigo 1º, I, “g”, dessa lei, com a redação que lhe deu a Lei da Ficha Limpa (Lei Complementar
135/2010), considera inelegíveis para todos os cargos:
“...
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;”
 
Nos autos, o impugnante afirma que a Sra. Linielda Nunes Cunha teve suas contas públicas
desaprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, referente ao exercício financeiro
de 2017 da gestão municipal de Matinha/MA, no processo 3468/2018-TCE/MA. E por isso, a
impugnada estaria inelegível com base no dispositivo legal supracitado.
Porém, verificando a documentação acostada nos autos, conclui-se que há apenas o parecer
prévio do TCE/MA desaprovando a prestação de contas apresentada pela então gestora
municipal.
 
Observa-se também que o processo 3468/2018 – TCE/MA não teve seu Acórdão publicado, e
ainda há possibilidade de recurso, conforme exposto pela defesa. E mesmo que houvesse baixa
definitiva do processo com a permanência da desaprovação das contas, esta decisão não teria
aptidão para ensejar causa de inelegibilidade prevista no Art. 1º, inciso I, alínea “g” da LC 64/90,
pois ela teria caráter opinativo, servindo como base para o julgamento definitivo das contas da
então gestora pela Câmara Municipal do Município de Matinha/MA.
 
O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) realizou julgamento conjunto dos Recursos
Extraordinários (REs) 848826 e 729744, ambos com repercussão geral reconhecida, que
discutiam qual o órgão competente – se a Câmara de Vereadores ou o Tribunal de Contas – para
julgar as contas de prefeitos, e se a desaprovação das contas pelo Tribunal de Contas gera
inelegibilidade do prefeito (nos termos da Lei da Ficha Limpa), em caso de omissão do Poder
Legislativo municipal. Por maioria de votos, o Plenário decidiu, no RE 848826, que é
exclusivamente da Câmara Municipal a competência para julgar as contas de governo e as
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contas de gestão dos prefeitos, cabendo ao Tribunal de Contas auxiliar o Poder Legislativo
municipal, emitindo parecer prévio e opinativo, que somente poderá ser derrubado por decisão de
2/3 dos vereadores.
 
Conforme entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, para a hipótese de inelegibilidade
constante no Art. 1º, inciso I, alínea “g” da LC 64/90, exige-se o preenchimento cumulativo dos
seguintes requisitos:
 
 (1) rejeição das contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas; (2) decisão do
órgão competente que seja irrecorrível no âmbito administrativo; (3) desaprovação
decorrente de (a) irregularidade insanável que configure (b) ato de improbidade administrativa, (c)
praticado na modalidade dolosa; (4) não exaurimento do prazo de oito anos contados da
publicação da decisão; e (5) decisão não suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário.
 
 
Desta forma, resta prejudicado o preenchimento dos requisitos para ensejar causa de
inelegibilidade com base no dispositivo legal já mencionado. Pois não há qualquer julgamento de
contas realizado pelo órgão competente, qual seja, a Câmara Municipal de Matinha/MA.
 
Isto posto, julgo improcedente a impugnação pretendida, e considerando que os documentos
colacionados no pedido de registro encontra-se em conformidade com o disposto na Resolução
TSE nº 23.609/2019 e Lei nº 9504/97, DEFIRO o pedido de registro de candidatura da Sra.
Linielda Nunes Cunha para concorrer ao cargo de Prefeita pela Coligação “O Trabalho Continua”
no município de Matinha/MA.
 
 
Registre-se. Publique-se. Intime-se.
 
Matinha/MA, data do sistema.
 
 

Alistelman Mendes Dias Filho
Juiz Titular da 86ª Zona Eleitoral
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