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AIRC nº 0600150-95.2020.6.10.0016 
 
Impugnante: Comissão Provisória do Partido Liberal em Cantanhede 
Impugnado: Marco Antônio Rodrigues de Souza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MM. Juíza, 
 
 
Trata-se de Impugnação ao Registro de Candidatura de Marco 

Antônio Rodrigues de Souza, que pleiteia o cargo de Prefeito Municipal de 
Cantanhede, pela Coligação A Vontade do Povo, formulada pela Comissão 
Provisória do Partido Liberal em Cantanhede. 

 
Em síntese, alega a impugnante ser o impugnado inelegível, na 

forma do art. 1º, inciso I, g, da Lei Complementar nº 64/90, haja vista condenação 
a ele imposta pelo TCU, enquanto Secretário Municipal de Governo (ordenador de 
despesa), conforme Acórdão nº 7.556/2019, decorrente da Tomada Especial de 
Contas nº 031.955/2017-7. 

 
Juntou cópia do referido julgado do TCU (mov. 11171219). 

Citado, o impugnado apresentou defesa argumentando a 
ausência julgamento de rejeição de contas pelo órgão competente (TCU), posto 
que o acórdão apresentado pela impugnante não transitou em julgado, 
encontrando-se na etapa recursal. 

Trouxe informes que considerou pertinentes. 

Vieram os autos. 

De plano, é importante enfatizar que a causa de inelegibilidade 
debatida é de natureza infraconstitucional, somente incidindo quando a decisão 
de rejeição das contas tornar-se irrecorrível na instância administrativa de 
julgamento das contas que, no caso epígrafe, é o Tribunal de Contas da união. 
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Com efeito, observada a documentação acostada aos autos, não 
se constata a comprovação do trânsito em julgado do Acórdão nº 7.556/2019, 
decorrente da Tomada Especial de Contas nº 031.955/2017-7, que julgou 
irregulares as contas do Sr. Marco Antônio Rodrigues de Souza,  na condição de 
ex-secretário municipal de governo de Cantanhede/MA, hoje candidato a 
reeleição para o cargo de Prefeito do referido Município. 

Nos termos da jurisprudência: 

“Não há determinação legal no sentido de se exigir, para a análise da 
incidência da inelegibilidade da alínea g, o trânsito em julgado da 
decisão da Corte de Contas que aprova as contas do candidato. O que, 
a contrario sensu, se exige é o trânsito em julgado da decisão que 
rejeita as contas, pois, nesse caso, o que se tem é a restrição da 
capacidade eleitoral passiva do cidadão, garantida 
constitucionalmente” (TSE, AR-Resp nº 30370/PA, julg. 20/06/2017, 
rel. Admar Gonzaga, pub. 18/08/2017). Destaquei. 

Igualmente, esta informação (trânsito em julgado), na data de 
hoje, também não consta na página eletrônica do TCU, figurando apenas o nome 
do impugnado, o número do processo e do acórdão supracitados 
(https://contasirregulares.tcu.gov.br/ordsext/f?p=105:1:::NO:RP:P1_MOSTRAR_T
ODOS:1). 

Desse modo, sabe-se que, enquanto ausente o trânsito em 
julgado da decisão referente ao julgamento de contas relativas ao exercício de 
cargos ou funções públicas – se reprovadas obviamente pelo órgão competente –
, não há possibilidade de incidência da causa de inelegibilidade constante no art. 
1º, inciso I, g, da Lei Complementar nº 64/90, que neutraliza a capacidade 
eleitoral passiva. 

Por oportuno, impende registrar que, se a decisão de 
desaprovação de contas tornar-se irrecorrível após o prazo para impugnação ao 
registro de candidatura (art. 3º, da LC nº 64/90), a inelegibilidade – superveniente 
– poderá ser objeto de recurso contra a expedição de diploma (art. 262, do CE), 
conforme o seguinte precedente: 

“Se a decisão de rejeição de contas de candidato se tornou 
irrecorrível somente após o prazo para impugnação do registro de 
candidatura, é de se reconhecer configurada causa de 
inelegibilidade infraconstitucional superveniente, que pode ser 
arguida em sede de recurso contra expedição do diploma, com 
base no art. 262, I, do Código Eleitoral” (TSE, ED-AR-REsp nº 
950098718/MA, julg. 22/02/2011, rel. Arnaldo Versiani, pub. 
10/06/2011). Destaquei. 

Dito isto, manifesta-se o Ministério Público nos seguintes termos: 

1. Que seja oficiado ao Tribunal de Contas solicitando imediata 
informação sobre o trânsito em julgado do acórdão nº 

https://contasirregulares.tcu.gov.br/ordsext/f?p=105:1:::NO:RP:P1_MOSTRAR_TODOS:1
https://contasirregulares.tcu.gov.br/ordsext/f?p=105:1:::NO:RP:P1_MOSTRAR_TODOS:1
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7.556/2019, proferido no Processo nº 031.955/2017-7, e, caso 
existente, o encaminhamento da respectiva certidão a este 
juízo; 

2. Ausente, ainda, o trânsito em julgado da multicitada decisão 
do TCU, até a data limite para a análise do requerimento de 
registro de candidatura ora combatido, pugna o Parquet pelo 
indeferimento do pedido de impugnação do registro de 
candidatura de Marco Antônio Rodrigues de Sousa. Contudo, 
se confirmado, nesse ínterim, o trânsito em julgado do acórdão 
nº 7.556/2019, a posição do Ministério Público eleitoral é pela 
procedência da ação de impugnação em epígrafe. 

 
Itapecuru Mirim (MA), 9 de outubro de 2020. 

 
 
 
   REGINALDO JÚNIOR CARVALHO 
    Promotor Eleitoral 


