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AO JUÍZO DA 3A VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO. 
 
AÇÃO: ORDINÁRIA 
PROCESSO Nº 1046260-13.2020.4.01.3700 
AUTOR: JOSÉ MARTINHO DOS SANTOS BARROS 
RÉU: UNIÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   JOSÉ MARTINHO DOS SANTOS BARROS, já qualificado 
nos autos da ação em epígrafe, por seu advogado infra-assinado, vem perante 
V.Exa. atender ao despacho de ID 340933434, e aditar a inicial (art. 309, I, CPC), 
mediante os fatos a seguir descritos: 
 
I – DA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO 
 
02.   Na petição inicial houve erro de digitação, de forma que o 
convênio foi celebrado em 31 de Dezembro de 2007 (e não 2017) e tinha vigência até 
25 de Dezembro de 2008 (e não 2018), quando foi prorrogado automaticamente para 
18 de Maio de 2009, expirando o prazo de prestação de contas em 17 de Julho de 
2009. Os recursos do convênio foram disponibilizados ao Município em 23 de maio 
de 2008, quando o Autor não era gestor do Município de Cantanhede. 
 
03.   A Tomada de Contas Especial (TCE) nº 021.823/2014-6 (que 
trata da aplicação do convênio) foi instaurada em 29 de Agosto de 2014 e em 26 de 
Setembro de 2014 foi realizado Exame Preliminar de Tomada de Contas Especial 
anexo, ficando paralisada até 12 de Junho de 2017, quando foi realizado Exame 
Técnico (anexo), o qual pugnou pela citação do Autor. O relatório de andamento 
processual demonstra esta paralização.  
 
04.   Aberta a TCE, foi expedido o Ofício nº 1560/2017-
TCU/SECEX-AM, de 5/7/2017 (ID 340150909 anexo à inicial), enviado pelos 
Correios e recebido em 19/07/2017 (ID 340150912 anexo à inicial). Esta foi a única 
causa interruptiva da prescrição que teria ocorrido. Repise-se que o convênio objeto 
dessa TCE teve sua vigência expirada em 18 de Maio de 2009, expirando o prazo de 
prestação de contas em 17 de Julho de 2009, data na qual começou a correr a 
prescrição. 
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05.   Em Julho de 2017 teria sido a primeira oportunidade em que o 
Autor teria sido informado do processo junto ao TCU. Consoante descrito na 
exordial, as comunicações do TCU foram enviadas para um endereço diverso 
daquele realmente pertencente ao Autor (ID 340150937 – comprovantes de 
residência, anexos à inicial). 
 
06.   De toda sorte, o Autor efetivamente só tomou conhecimento da 
TCE nº 021.823/2014-6 quando da divulgação da lista de condenados pelo Tribunal 
de Contas da União, ocorrida em 14 de Setembro de 2020, conforme print do site do 
TCU abaixo: 
 

 
 
II – DAS MEDIDAS TOMADAS 
 
07.   Quando da assunção da prefeitura pelo Autor, ocorrida em 01 
de Janeiro de 2009, não foi encontrado nenhum acervo documental apto a ser 
utilizado para prestar contas de todas as transferências obrigatórias ou voluntárias 
do Município de Cantanhede. Dentre as diversas medidas judiciais e 
administrativas tomadas contra o ex-gestor, citam-se: 

• Ofício ao TCU (Secex-MA), requerendo a abertura de tomadas de contas 
especial contra o ex-gestor e cópia da inicial da ação de improbidade 
administrativa nº 2009.37.00.002782-0 (ID 340150917) 

• Ação civil pública por ato de improbidade administrativa c/c obrigação de 
fazer, ajuizada pelo município de Cantanhede durante a gestão da Prefeita 
Meire Valéria (ID 340150919 até o ID 340150922) 

• Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público (106/2007) - Decisão 
Liminar que afastou o ex em -prefeito do cargo julho de 2007 e Sentença 
oriunda do mesmo processo, que condenou o ex-prefeito Raimundo Nonato 
as penas do art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa, com a perda da 
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função pública, suspensão dos direitos políticos, multa e proibição de 
contratar com o poder público. (ID 340150919 até o ID 340150922) 

• Relatório de Inspeção do TCE/MA N' 014 / 2007 - UTEFI, oriundo do 
Processo TCE 5414/2007, que constatou uma serie de irregularidade com os 
recursos públicos que estavam ocorrendo no primeiro semestre de 2007 e 
resultou numa Tomada de Contas Especial. (ID 340150919 até o ID 
340150922) 

• Decisão Liminar proferida pelo juízo da Comarca de Cantanhede, nos autos 
de Ação Civil Pública, ajuizada pelo Município à época em que era Prefeita 
a Sra. Meire Valéria, que resultou na determinação para que o ex-gestor 
prestasse contas dos meses de janeiro a junho do ano de 2007, com 
determinação de busca e apreensão de documentos, bloqueio de quase cinco 
milhões de reais, indisponibilidade de bens e determinação de tomada de 
Contas Especial pelo TCE/MA. (ID 340150919 até  o ID 340150922) 

• Sentença oriunda do processo 2007.37.00.010178-9 – 6a Vara Cível da Seção 
Judiciária do Estado do Maranhão, que na gestão da Prefeita Meire teve que 
ser ajuizada ação contra o INSS, em virtude dos atos ilícitos praticados pelo 
ex-gestor que ocasionaram na falta de recolhimento previdenciário e 
restrição do município junto a entidade previdenciária. (ID 340150919 até  o 
ID 340150922) 

• Sentença oriunda do Processo 2007.37.00.007439-4 - 3* Vara da Seção 
Judiciária do Estado do Maranhão, ajuizada pelo Município de Cantanhede 
em 2007 quando era prefeita a Sra. Meire Valéria, em virtude da não 
prestação de contas dos programas federais do FNDE, PDDE, PNTE, EJA e 
PEJA exercício de 2006, que resultou em mais uma condenação do ex-prefeito 
Raimundo Nonato Borba Sales, na suspensão dos seus direitos políticos, 
proibição de contratar com o poder público e multa civil em 5 x a maior 
remuneração. (ID 340150919 até  o ID 340150922) 

• Ação civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo 
Ministério Público Federal em desfavor do ex-prefeito Raimundo Nonato 
Borba Sales, oriundo de uma Representação Criminal feita pela ex-prefeita 
Meire Valeria noticiando em julho de 2007 diversas irregularidades e 
inadimplências dos programas federais do FNDE – Sentença condenando o 
ex-prefeito na suspensão dos seus direitos políticos, proibição de contratar 
com o poder público e multa civil e ressarcimento dos programas que não 
foram prestados conta. (ID 340150919 até  o ID 340150922) 

• Relatório de Tomada de Contas Especial feito no Instituto de Previdência do 
Município de Cantanhede em julho de 2007, que foi fraudado e saqueado 
pelo ex-prefeito Raimundo Nonato Borba Sales (ID 340150919 até  o ID 
340150922) 

• Relatório de Inspeção 012/2007, feito no Instituto de Previdência do 
Município de Cantanhede, pelo Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. 
(ID 340150919 até  o ID 340150922) 

• Sentença do Processo 219.70.2007.8.10.0080, oriundo de uma Ação Civil 
Pública por ato de improbidade administrativa, ajuizada pelo MPE em 
desfavor do ex prefeito Raimundo nonato, que resultou na condenação 
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consistindo na suspensão dos seus direitos políticos, proibição de contratar 
com o poder público e multa civil. (ID 340150919 até  o ID 340150922) 

• Ofício e Resolução N° 117/2007 do TCE/MA, confirmando a não prestação 
de contas do Fundo de Previdência do Município pelo ex-prefeito Raimundo 
Nonato Borba Sales(ID 340150919 até  o ID 340150922) 

• Ação de improbidade nº 537-82.2009.8.10.0080, que tramita na comarca de 
Cantanhede (Ids 340150931 e 340150932) e que trata justamente da Auditoria 
realizada pelo Ministério da Saúde em Cantanhede, a qual detectou a não-
aplicação dos recursos do convênio que originou a TCE. 

 
08.   A outra implicada na TCE nº 021.823/2014-6, sra. Meire Valéria 
Nascimento, que foi vice-prefeita do município, substituindo interinamente o 
prefeito entre 2007-2008, apresentou defesa na TCE, cuja apreciação resultou na sua 
isenção de responsabilidade, nos seguintes termos: 
 

[trechos do Acórdão nº 1973/2019 – na TCE em tela] 
Relatório 
10. A Secex/AM procedeu à citação da Sra. Meire Valéria da 
Silva Nascimento mediante os ofícios às peças 8-10 e 17-19. 
(...) 
12. Por sua vez, a Sra. Meire Valéria da Silva Nascimento, por 
meio de seu representante, solicitou vista dos autos e 
prorrogação de prazo (peça 21 e 23). A unidade técnica deferiu 
ambos os pedidos (peças 24-25). 
13. A responsável alegou, em sua defesa (peças 26-32), que 
havia sido prefeita do município de Cantanhede/MA entre 
21/6/2007 e 10/7/2008, e que os recursos foram sacados da 
conta específica em 5/8/2008, quando não era mais gestora 
municipal. Informou ainda que os recursos teriam sido gastos 
pelo Sr. Raimundo Nonato Borba Sales (prefeito na gestão 
1º/1/2005-20/6/2007 e 11/7/2008-31/12/2008), que retornara ao 
cargo após decisão judicial em 10/7/2008 (peça 26, p. 5 e 8). 
14. Assim, a unidade técnica reviu a responsabilização 
realizada na instrução inicial (peça 4), ante a Súmula TCU 230, 
que preconiza que a responsabilidade por ressarcir o erário 
será solidária entre o gestor e seu sucessor. Pugnou, com 
anuência do Secretário (peça 42), pela citação solidária dos 
Srs. Raimundo Nonato Borba Sales (CPF 065.990.348-29), ex-
prefeito de Cantanhede/MA, de 1º/1/2005-20/6/2007 e 11/7/2008-
31/12/2008, e José Martinho dos Santos Barros (CPF 
175.662.903-04), ex-prefeito na gestão 2009-2012, conforme 
instrução à peça 40. 
(...) 
EXAME TÉCNICO: 
22. Cabe ressaltar que, de acordo com o item 19 da instrução à 
peça 40, foi revista a responsabilização da Sra. Meire Valéria da 
Silva Nascimento, devendo o Tribunal excluí-la do rol de 
responsáveis do presente processo. 
[...] 
CONCLUSÃO: 
29. Conforme justificativa contida o item 19 do exame técnico 
da instrução de citação (peça 40), foi afastada a 
responsabilidade da Sra. Meire Valéria da Silva Nascimento 
(CPF 405.398.301-00), ex-prefeita de 21/6/2007 a 31/12/2008. Por 
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conseguinte, seu nome deve ser retirado do rol de 
responsáveis do presente processo. 
 
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 
30. Diante do exposto, submetem-se os autos à consideração 
superior, propondo: 
a) excluir da relação processual a Sra. Meire Valéria da Silva 
Nascimento (CPF 405.398.301-00); 
 
ACÓRDÃO 
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; 

 
09.   Por fim, no tocante ao pagamento das custas, informa-se que os 
documentos de ID 340150941 e 340150940, comprovam o efetivo recolhimento. 
 
III – DO PEDIDO 
 
09.   Nesse cenário, requer-se o aditamento do pedido para que seja 
reconhecido que o Autor tomou todos os atos de responsabilização do ex-gestor do 
Município de Cantanhede, Raimundo Nonato Borba Sales, na forma da Súmula 230 
TCU. 
 

Termos em que pede deferimento. 
 

São Luís, 30 de Setembro de 2020. 
 
 
 

p.p. MSc. Jefferson Wallace G. M. França 
Advogado 

OAB/MA 6677 


