
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ ELEITORAL DA 86ª ZONA ELEITORAL

 
Processo nº 0600044-20.2020.6.10.0086

Registro de Candidatura

 
MM. Juiz Eleitoral,

 
Cuida os autos de pedido de registro da candidatura de Linielda Nunes Cunha (“Linielda de Eldo”) formulado pelo Partido Comunista do

Brasil (PC do B), pleiteando a concorrer ao cargo de Prefeito do Município de Matinha, no ano de 2020, na 86ª Zona Eleitoral.
 

Em face do presente pedido de registro de candidatura, a Coligação UNIDOS POR MATINHA, devidamente representada pelo Sr. Erlon

Silva Moura, apresentou a Ação de Impugnação de Registro de Candidatura em desfavor da referida candidata (ID 10695206)
 

Em síntese, aduzem que a candidata Linielda Nunes Cunha teve suas contas públicas desaprovadas pelo Tribunal de Contas do

Maranhão, nos autos do Processo no 3468/2018 -TCE/MA. Por essa razão, afirmam que a Impugnada estaria inelegível em decorrência da previsão contida

no art. 1º, inciso, alínea “g”, da Lei Complementar Federal 64/90.
 

Sendo assim, a Coligação UNIDOS POR MATINHA pugnou pela procedência da Impugnação, declarando-se a inelegibilidade da

Impugnada, e o consequente indeferimento do Registro de Candidatura daquela.
 

A AIRC fez-se acompanhar de documentos.
 

A impugnada Linielda Nunes Cunha fora devidamente notificada (ID 11336002) e, devidamente representada por advogado,

apresentou contestação (ID 13157641).
 

Vieram os autos para manifestação.
 

O parágrafo 9º do artigo 14 da Constituição da República reservou à Lei Complementar a possibilidade e considerar outras causas de

inelegibilidade, além daquelas indicadas no próprio texto constitucional. A estipulação dessas outras causas de inelegibilidade tem por escopo proteger a

probidade administrativa e a moralidade para o exercício do mandato, considerada a vida pregressa do candidato, e resguardar a normalidade e a

legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. 
A lei editada em obediência ao parágrafo 9º do artigo 14 da Constituição da República é a Lei Complementar 64, de 18 de maio de

1990, também conhecida como “Lei das Inelegibilidades”. 
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; 
 

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. 

  
No caso dos autos, o impugnante aduz que a Sra. Linielda Nunes Cunha teve suas contas públicas desaprovadas pelo Tribunal de

Contas do Maranhão, nos autos do Processo nº 3468/2018-TCE/MA, referente ao exercício financeiro de 2017, acerca da Prestação de Contas da gestão

municipal da cidade de Matinha/MA. 
De fato, verificando a documentação acostada pelo impugnante, encontra-se parecer prévio pela desaprovação da prestação de

contas apresentada pela gestora Linielda Nunes Cunha (ID 10697222). 
Contudo, o que não se verifica nos autos é a decisão irrecorrível do órgão competente. 
Ressalte-se que o Acórdão do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão não se encontra transitado em julgado e publicado, uma vez

que o Processo nº 3468/2018-TCE/MA ainda está em trâmite na mencionada Corte de Contas.  
Demais disso, saliente-se que o processo relativo ao julgamento das Contas Anuais de um Prefeito cabe a respectiva Câmara

Municipal, após o parecer prévio do Tribunal de Contas Estadual. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal (Recurso Extraordinário nº 848826 –

DF, com Repercussão Geral), é exclusiva da Câmara de Vereadores a competência para julgar as contas de governo e 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 dois terços

dos vereadores.

Num. 13602481 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: JOAO VIANA DOS PASSOS NETO - 08/10/2020 12:39:36
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100812393597400000012951306
Número do documento: 20100812393597400000012951306



No caso em tela, não resta cumprido o requisito exigido pelo TSE na sua interpretação da LC nº 64/1990, qual seja, a decisão do

órgão competente que seja irrecorrível no âmbito administrativo. 
Diante do exposto, o Ministério Público Eleitoral, manifesta-se pela improcedência da Ação de Impugnação intentada e,

consequentemente, pelo deferimento do pedido de registro de candidatura de Linielda Nunes Cunha. 
É a manifestação ministerial. 
Matinha/MA, data do sistema.

 
João Viana dos Passos Neto

Promotor Eleitoral
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1�
 Por todos: REspe nº 67036/PE – Rel. Min. Luís Roberto Barroso - j. 3.10.2019.
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