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EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA ELEITORAL DA 016ª ZONA ELEITORAL 
DO ESTADO DO MARANHÃO 
 
 
RRC nº 0600418-52.2020.6.10.0016 
Requerente: Ministério Público Eleitoral 
Requerido(a): José Martinho dos Santos Barros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, por meio do seu agente 
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 José Martinho dos Santos Barros, já devidamente qualificado(a) 
nos autos do processo em epígrafe (RRC), candidato a Prefeito no município de 
Cantanhede/MA, pelo Partido Trabalhista Democrático - PDT, com o nº 12, ante 
as razões de fato e de direito a seguir articuladas. 
 
 
I – DOS FATOS 
 
 

O requerido José Martinho dos Santos Barros pleiteou, perante a 
Justiça Eleitoral, registro de candidatura ao cargo de Prefeito pelo Partido 
Trabalhista Democrático - PDT, após regular escolha em convenção partidária, 
conforme edital publicado nº 00011 (ID 9007705). 

 



 
 

 

 
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 
PROMOTORIA ELEITORAL DA 16ª ZONA ELEITORAL 

___________________________________________________________________________________________ 

 

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. 
 
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 relativas ao cargo de Prefeito, no exercício de 2009 
a 2012, julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas da União – TCU, no ano de 
2019, conforme documentação em anexo. 

 
A Constituição Federal, em seu art. 14, definiu expressamente 

alguns casos de inelegibilidades, projetando (art. 14, § 9º) para a LC nº 64/90 a 
previsão de outras hipóteses, dentre as quais se subsume a situação dos 
gestores que tiveram “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” (art. 1º, I, 
“g”, LC nº 64/901). 
 

Assinala-se, outrossim, que o órgão competente para julgamento 
do Prefeito Municipal, quando se trata de verbas de convênio, é o Tribunal de 
Contas, na forma prevista pelo art. 71, inciso VI, da Constituição Federal, 
conforme entendimento do TSE: 

 
ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. CARGO. PREFEITO 

 
1 Por todos: REspe nº 67036/PE – Rel. Min. Luís Roberto Barroso - j. 3.10.2019. 
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E VICE-PREFEITO. OFENSA AO ART. 275 DO CÓDIGO ELEITORAL. 
NÃO OCORRÊNCIA. ART. 1º, § 1º, I, G, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 
64/90. REJEIÇÃO DE CONTAS. RECURSOS ORIUNDOS DE 
CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE MUNICÍPIO E SECRETARIAS DE 
ESTADO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. 
ÓRGÃO COMPETENTE. PRECEDENTES. OMISSÃO DO DEVER DE 
PRESTAR CONTAS. IRREGULARIDADE INSANÁVEL 
CONFIGURADORA DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. INELEGIBILIDADE CONFIGURADA. 
INDEFERIMENTO DO REGISTRO MANTIDO. AGRAVO A QUE SE 
NEGA PROVIMENTO. 1. O art. 1°, I, g, da LC n° 64/90 contempla, em 
seu tipo, seis elementos fático-jurídicos como antecedentes de sua 
consequência jurídica, a serem, cumulativamente, preenchidos: (i) o 
exercício de cargos ou funções públicas; (ii) a rejeição das contas; (iii) a 
insanabilidade da irregularidade apurada, (iv) o ato doloso de 
improbidade administrativa; (v) a irrecorribilidade do pronunciamento do 
órgão competente; e (vi) a inexistência de suspensão ou anulação 
judicial do aresto que rejeitara as contas. 2. A Justiça Especializada 
Eleitoral detém competência constitucional e legal complementar para 
aferir, in concrecto, a configuração de irregularidade de cariz insanável, 
ex vi do art. 14, § 9º, da CRFB/88 e art. 1°, I, g, da LC n° 64/90, bem 
como examinar se aludido vício qualifica-se juridicamente como ato 
doloso de improbidade administrativa (AgR-REspe n° 39-64/RN, de 
minha relatoria, DJe de 21.9.2016; RO n° 884-67/CE, Rel. Min. 
Henrique Neves, DJe de 14.4.2016; RO n° 725-69/SP, Rel. Maria 
Thereza de Assis Moura, DJe de 27.3.2015). 3. Aos Tribunais de 
Contas compete julgar contas de Prefeito referentes a convênios 
firmados com a União ou com outros entes federativos, e não 
apenas emitir parecer opinativo, a teor do art. 71, VI, da 
Constituição. Precedentes: REspe n° 140-75/BA, Rel. Min. Henrique 
Neves, DJe de 27.3.2017; AgR-REspe nº 44-74/GO, Rel. Min. Dias 
Toffoli, DJe de 6.5.2013; AgR-REspe nº 134-64/PE, Rel. Min. Arnaldo 
Versiani, PSESS em 6.11.2012; e AgR-REspe nº 218-45/PR, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, PSESS em 25.9.2012. (AgRegl em REspe nº 190-
78/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJE, Data 01/03/2018). 

 
Aludida decisão sobre as contas, em igual passo, observa-se o 

trânsito em julgado em 06.06.2020 (consoante informação do sítio do TCU2), o 
que perfaz a exigência de “decisão do órgão competente que seja irrecorrível no 
âmbito administrativo”. 
 

In casu, destaca-se que a presente desaprovação de contas 
decorre de irregularidade insanável em virtude da omissão na prestação de 
contas dos recursos repassados ao município de Cantanhede/MA por força do 
Convênio 3804/2007 (Siafi 621637), celebrado com o Ministério da Saúde, para 
aquisição de equipamentos e material permanente para o Hospital Santa 
Filomena, configurando ato doloso de improbidade administrativa. Vejamos pela 
transcrição do Acordão: 

 

 
2 https://contasirregulares.tcu.gov.br/ordsext/f?p=105:12:::NO:RP,12:P12_COD_RESPONSAVEL:45657 
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ACÓRDÃO Nº 1973/2019 – TCU – 2ª Câmara 1. Processo TC 
021.823/2014-6 2. Grupo I – Classe II – Tomada de Contas Especial. 3. 
Interessados/Responsáveis: 3.1. Interessado: Fundo Nacional de Saúde 
- MS (CNPJ 00.530.493/0001-71) 3.2. Responsáveis: José Martinho 
dos Santos Barros (CPF 175.662.903-04), Meire Valéria da Silva 
Nascimento (CPF 405.398.301-00) e Raimundo Nonato Borba Sales 
(CPF 065.990.348-29). 4. Unidade: Prefeitura Municipal de 
Cantanhede/MA. 5. Relatora: ministra Ana Arraes. 6. Representante do 
Ministério Público: subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado. 7. 
Unidade Técnica: Secretaria do TCU no Estado do Amazonas (Sec-AM). 
8. Representação legal: não há. 9. Acórdão: VISTA, relatada e 
discutida esta Tomada de Contas Especial, instaurada pelo Fundo 
Nacional de Saúde em razão da não comprovação do bom e regular 
emprego de recursos públicos repassados ao município de 
Cantanhede/MA, por força do Convênio 3.804/2007, celebrado com 
o Ministério da Saúde. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas 
da União, reunidos em sessão da 2ª Câmara, ante as razões expostas 
pela relatora, e com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, 
alíneas “a” e “b”, 19, 23, inciso III, 26, 28, incisos I e II, 57 e 58, inciso I, 
da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1º, inciso I, 209, inciso I, 210, § 2º 214, 
inciso III, alínea “a”, e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. excluir 
da relação processual Meire Valéria da Silva Nascimento; 9.2. julgar 
irregulares as contas de Raimundo Nonato Borba Sales e de José 
Martinho dos Santos Barros; 9.3. condenar Raimundo Nonato Borba 
Sales ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Saúde de R$ 
67.425,52 (sessenta e sete mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e 
cinquenta e dois centavos), atualizados monetariamente e acrescidos 
de juros de mora de 27/05/2008 até a data do pagamento; 9.4. aplicar a 
Raimundo Nonato Borba Sales multa de R$ 7.000,00 (sete mil reais), 
nos termos do art. 57 da Lei 8.443/1992, a ser recolhida aos cofres do 
Tesouro Nacional, com atualização monetária, calculada da data deste 
acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o 
vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.5. aplicar a José Martinho dos 
Santos Barros multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 
58, inciso I, da Lei 8.443/1992, a ser recolhida aos cofres do Tesouro 
Nacional, com atualização monetária, calculada da data deste acórdão 
até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do 
prazo abaixo estipulado; 9.6. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar 
das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do 
recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.7. autorizar a cobrança 
judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.8. autorizar o 
pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais 
consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do 
envio do processo para cobrança judicial; 9.9. fixar o vencimento da 
primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das 
notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos 
respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; Para 
verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, 
informando o código 61086789. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 
021.823/2014-6 2 9.10. alertar aos responsáveis que a inadimplência de 
qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 
9.11. enviar cópia deste acórdão ao procurador-chefe da Procuradoria 
da República no Estado do Maranhão, para as providências cabíveis. 
10. Ata n° 7/2019 – 2ª Câmara. 11. Data da Sessão: 19/3/2019 – 
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Ordinária. 12. Código eletrônico para localização na página do TCU na 
Internet: AC-1973-07/19-2. 13. Especificação do quórum: 13.1. Ministros 
presentes: Aroldo Cedraz (na Presidência), Raimundo Carreiro e Ana 
Arraes (Relatora). 13.2. Ministros-Substitutos presentes: Marcos 
Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 
 
Pondera-se que a rejeição de contas – no presente caso concreto 

– se caracteriza pela irregularidade insanável, cujo significado traduz a ideia de 
intencional contrariedade aos princípios da administração pública e de violação à 
probidade administrativa, conforme esclarece a jurisprudência: 

 
Registro. Inelegibilidade. Rejeição de contas. 1. A Corte de origem 
assentou que as irregularidades das contas revelam dano ao erário, 
bem como estão marcadas com nota de improbidade administrativa - 
consistente na falta de recolhimento de encargos sociais, ausência de 
conciliação contábil, realização de despesas sem documentação ou não 
justificadas, abertura de crédito acima do autorizado em orçamento, 
quebra de ordem cronológica de pagamento de precatórios, entre outras 
-, vícios considerados insanáveis por esta Corte. [...]” (Ac. de 4.5.2010 
no AgR-REspe nº 36.679, rel. Min. Arnaldo Versiani.). Grifos nossos.  
 
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”. 

 
Conforme JOSÉ JAIRO GOMES3, insanáveis “são as 

irregularidades graves, decorrentes de condutas perpetradas com dolo ou má-fé, 
contrárias ao interesse público; podem causar dano ao erário, enriquecimento 
ilícito, ou ferir princípios constitucionais reitores da Administração Pública”.  

 
Assim, das irregularidades apontadas e do inteiro teor da decisão 

listada, constata-se que o impugnado cometeu faltas graves e que, em tese, 
configuram ato doloso de improbidade administrativa. 

 
Com efeito, 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 

 

3DIREITO ELEITORAL, Editora Atlas, 6ª Edição, p. 178-179. 
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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, sendo 
certo que: 

o 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 derradeiro, anota-se que – considerada a data da 

definitividade da decisão de rejeição de contas – não houve o exaurimento do 
prazo de 8 anos previsto em lei, e tampouco existem notícias de que essa decisão 
tenha sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário. 

 
II – PEDIDO 

Dito isto, o Ministério Público Eleitoral 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) requer, nos termos do art. 3º, § 3º, da LC nº 64/1990, a 
produção das provas em direito admitidas, notadamente: (b.1) 
a juntada dos documentos em anexo; (b.2) seja expedido 
ofício ao TCU requisitando o encaminhamento de certidão de 
trânsito em julgado do acórdão proferido no Processo nº 
021.823/2014-6, no qual o requerido foi condenado pela não 
comprovação do bom e regular emprego de recursos públicos 
repassados ao município de Cantanhede/MA, por força do 
Convênio 3.804/2007, celebrado com o Ministério da Saúde. 

  
c) após o regular trâmite processual, seja indeferido em caráter 

definitivo o pedido de registro de candidatura do requerido. 
 

Itapecuru Mirim (MA), 30 de setembro de 2020. 
 
 
 
   REGINALDO JÚNIOR CARVALHO 
    Promotor Eleitoral 


