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Relatório 1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 

17.9.2020, por José Martinho dos Santos Barros, ex-prefeito do município de Cantanhede/AM, 

no período de 2009-2012 e 2013-2016/AM. Aponta-se como ato coator o Acórdão n. 

1973/2019, proferido pelo Tribunal de Contas da União, pelo qual aplicada multa pela não 

prestação de contas de convênio 3.804/2007, firmado com o Ministério da Saúde. O caso 2. O 

impetrante relata que, "no interregno de 2005 a 2008, o Município de Cantanhede-MA foi 

governado pelo prefeito Raimundo Nonato Borba Sales, o qual celebrou o Convênio nº 

3804/2007 (Siafi nº 621637), cujo objeto era a aquisição de equipamentos e material 

permanente para o hospital Santa Filomena, no valor de R$ 70.800,00 (setenta mil, oitocentos 

reais)" (fl. 1, e-doc. 1). Afirma que os recursos referentes ao convênio foram integralmente 

recebidos pelo Município em 23.5.2008. Entretanto, "o Município não prestou contas, sendo 

aberta a Tomada de Contas Especial (TCE) nº 021.823/2014-6 contra o gestor municipal da 

época, Raimundo Nonato Borba Sales, sua vice- prefeita, em razão de substituição no 

mandato, Meire Valéria da Silva Nascimento, e o sucessor de ambos, José Martinho dos Santos 

Barros, prefeito do Município de Cantanhede no período de 2009-2012 e 2013-2016, ora 

Impetrante" (fl. 2, e-doc. 1). Noticia que, "consoante Acórdão 1973/2019  Segunda Câmara, 

de relatoria da Ministra Ana Arraes, decorrente da TCE nº 021.823/2014-6, o Impetrante José 

Martinho dos Santos Barros foi condenado ao pagamento de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), por omissão na prestação de contas do convênio em tela e pela não adoção de 

providências para o resguardo do patrimônio público. Todas as decisões desta Tomada de 

Contas já transitaram em julgado, não mais cabendo recurso administrativo" (fl. 2, e-doc. 1). 

Alega que, "somente com a divulgação da lista de gestores com contas julgadas irregulares 

com implicação eleitoral, ocorrida em 14 de Setembro de 2020, o Impetrante teve ciência da 

condenação e de seus efeitos, consoante imagem abaixo (extraída do sítio eletrônico do TCU)". 

Suscita a nulidade do acórdão, pois "o prazo final da prestação de contas seria 17/07/2009, 

quando nasceria a pretensão punitiva (art. 189 CC). Logo, o prazo quinquenal findaria em 17 

de Julho de 2014. O Impetrante teria sido citado apenas em Agosto de 2018, quando já 

prescrita a pretensão" (fl. 5, e-doc. 1). Assevera também a nulidade da citação por terem sido 

"as missivas enviadas para seu antigo endereço (Rua 133, quadra 130, casa 18, Maiobão, Paço 

do Lumiar-MA), onde não mais reside há mais de 5 anos e nem tem relação/vinculação. Ora, se 

o Impetrante foi prefeito do Município de Cantanhede-MA, é um tanto quanto óbvio que 



tenha domicílio naquela cidade, sem prejuízo de outros" (fl.5, e-doc. 1). Salienta que "o 

endereço até então utilizado foi obtido com base no cadastro da Receita Federal do Brasil. 

Contudo, esse cadastro tem presunção relativa de veracidade, podendo ser elidido por outros 

meios. A realidade é que o endereço residencial do Recorrido é na Av. Neiva Moreira, Apto. 

1001, torre Coral, condomínio Gran Park  Parque das Águas, bairro Calhau, São Luís-MA, (CEP 

65071-383), como robustamente provado pelas inúmeras contas de consumo e faturas 

anexas" (fl. 6, e-doc. 1). Afirma que "o Regimento Interno do TCU admite como válidas as 

comunicações enviadas para o endereço do destinatário (art. 179, II). Porém, na TCE nº 

021.823/2014-6, todas as correspondências foram enviadas para outro endereço, resultando 

em nulidade dos atos posteriores a citação ou da audiência determinada, dado que a 

finalidade do ato não foi alcançada e resultou em prejuízo de defesa ao Impetrante" (fl. 6, e-

doc. 1). Afirma ser "indubitável que a manutenção da decisão final fará com que o Impetrante 

seja alvo de processo administrativo para cobrança e/ou execução fiscal. Da mesma forma, o 

Impetrante ficará obstado de concorrer nas eleições 2020, em razão do art. 1º, inciso I, alínea 

"g", da LC 64/90, sendo considerado `ficha suja'" (fl. 7, e-doc. 1). Assevera ser "pré-candidato a 

prefeito do município de Cantanhede- MA, já tendo inclusive realizado convenção. Logo, a 

manutenção do ato impugnado resultará em prejuízo irreparável, dado que será negado seu 

registro de candidatura" (fl. 7, e-doc. 1). Requer "medida liminar Inaudita Altera Pars para 

suspender o ato coator, a decisão do TCU que aplicou sanção ao Impetrante, até o julgamento 

final do presente Mandado de Segurança, inclusive excluindo-o da lista de inelegíveis já 

enviadas ao TSE" (fl. 8, e-doc. 1). Pede "a concessão da segurança tornando definitiva da 

liminar pleiteada, declarando a prescrição ou anulando os atos praticados diante da ausência 

de citação válida no processo administrativo" (fl. 8, e-doc. 1). Examinados os elementos 

havidos nos autos, DECIDO. 3. O objeto do presente mandado de segurança é o Acórdão n. 

1973/2019 - Primeira Câmara, proferido pelo Tribunal de Contas da União em 19.3.2019 (fl. 9, 

e-doc. 1) e publicado em 29.3.2019 (www.in.gov.br), no qual certificada a regular citação do 

impetrante, nos seguintes termos: "EXAME TÉCNICO (...) Em cumprimento ao Despacho do 

Secretário (peça 42), foi promovida a citação e audiência do José Martinho dos Santos Barros 

(CPF 175.662.903-04), ex-prefeito na gestão 2009-2012, mediante os Ofícios 1313/2018 (peça 

44) e 1607/2018-TCU/SECEX-AM (peça 48), de 17/7/2018 e 16/8/2018, respectivamente. O 

responsável tomou ciência do Ofício 1607/2018-TCU/SECEX-AM no dia 30/8/2018, conforme 

AR à peça 49, todavia não atendeu à citação e à audiência, e não se manifestou quanto às 

irregularidades verificadas. 18. Transcorrido o prazo regimental fixado e mantendo-se inertes 

os aludidos responsáveis, impõe-se que sejam consideradas revéis, dando-se prosseguimento 

ao processo, de acordo com o art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992. 19. Permanece, portanto, a 

conclusão desta unidade técnica de que não houve comprovação dos recursos do Convênio 

3804/2007 (Siafi 621637), celebrado entre o município de Cantanhede/MA e o Ministério da 

Saúde, que tinha por objeto a aquisição de materiais permanentes para uso hospitalar, em 

razão da não prestação de contas do mesmo, no valor original de R$ 67.425,52. (...) VOTO (...) 

Citados, Raimundo Nonato Borba Sales e José Martinho dos Santos Barros permaneceram 

inertes até o transcurso do prazo regimental. Esses responsáveis devem, consequentemente, 

ser considerados revéis, dando-se prosseguimento ao processo, em conformidade ao que 

determina o art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992. 6. Como não há nos autos elementos que 

permitam concluir pela ocorrência de boa-fé ou de outros excludentes de responsabilidade, 

acato a proposta da Secretaria do TCU no Estado do Amazonas, a qual contou com a anuência 

do representante do Ministério Público junto ao TCU, subprocurador-geral Lucas Rocha 

Furtado, de julgar irregulares as contas de Raimundo Nonato Borba Sales e de José Martinho 

dos Santos Barros, condenando o primeiro ao pagamento do débito identificado e da multa 



prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 e o segundo ao pagamento da multa prevista no art. 58, 

inciso I, do mesmo diploma legal. Ante o exposto, VOTO por que seja aprovada a minuta de 

deliberação que submeto a este Colegiado" (fls. 4 e 7, e-doc. 10). 4. Como admite o impetrante 

mesmo, as comunicações processuais foram endereçadas para o logradouro constante do 

cadastro da Receita Federal do Brasil (fl. 5, e-doc. 1), atestadas por avisos de recebimento 

assinado em 19.7.2017, por pessoa de mesmo sobrenome (comunicação de audiência, ofício 

1560/2017, e-doc. 12) e em 30.8.2018 (citação, ofício 1.607/2018, e-doc. 14). Não houve 

qualquer certificação no aviso de recebimento de mudança de endereço ou outro elemento de 

informação a certificar a invalidade das comunicações. Essas circunstâncias evidenciam 

possível regularidade na citação do impetrante, respaldando o entendimento consolidado na 

jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual o prazo inicial de cento e vinte dias para a 

impetração de mandado de segurança é a data em que o ato do Poder Público, formalmente 

publicado, revela-se apto a gerar efeitos lesivos à esfera jurídica do interessado. 5. Seja 

realçado que, na esteira da jurisprudência consolidada, a entrega da carta registrada com aviso 

de recebimento no endereço do destinatário representa medida suficiente para o 

aperfeiçoamento das comunicações processuais: "DIREITO PROCESSUAL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO FEITA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. 

1. A Corte de Contas efetuou regularmente a citação do impetrante por carta registrada, 

direcionada ao endereço residencial por ele indicado para contato (art. 22 da Lei n. 8.443/1992 

e art. 179 do RI/TCU). 2. O STF já reconheceu a validade da comunicação via carta registrada, 

comprovadamente realizada no endereço residencial do interessado. Precedentes. 3. Writ a 

que se nega seguimento" (MS n. 34.315, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 19.8.2016). 

"AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FINANCEIRO. PRESTAÇÃO DE 

CONTAS POR PARTIDO POLÍTICO. REPROVAÇÃO. RESPONSABILIZAÇÃO DOS GESTORES. 

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. FASES. COMUNICAÇÕES. VALIDADE. PRINCÍPIOS DO DEVIDO 

PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. PRAZO DE 

GUARDA DE DOCUMENTAÇÃO. PREJUÍZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. São mitigadas as 

exigências de contraditório na fase interna da tomada de contas especial, pois não existe um 

processo que tem por finalidade julgar a regularidade das condutas e a responsabilidade dos 

agentes, mas há apenas um procedimento investigatório da Administração Pública para 

resguardar a legalidade e a economicidade na aplicação dos recursos públicos. Precedentes. 2. 

Mostra-se válido o ato de comunicação do interessado, desde que haja demonstração efetiva 

de ter atingido sua finalidade. 3. Não há nulidade no ato de citação realizado pelo Tribunal de 

Contas da União na fase externa da tomada de contas especial quando realizado por meio de 

carta registrada com aviso de recebimento assinado por terceira pessoa, caso reste 

comprovado ter sido o documento entregue no endereço do destinatário. Art. 179, II, do 

RITCU. Precedentes. 4. Não existe direito subjetivo a eliminar documentação relativa à 

prestação de contas de partido político quando não transcorrido prazo legalmente definido 

entre os atos voltados à responsabilização dos gestores em hipótese de reprovação das contas. 

5. Agravo regimental a que se nega provimento" (MS n. 34.690-AgR, Relator o Ministro Edson 

Fachin, DJe de 05.10.2018). "AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DAS DECISÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA 

UNIÃO. ART. 179 DO REGIMENTO INTERNO DO TCU. INTIMAÇÃO DO ATO IMPUGNADO POR 

CARTA REGISTRADA, INICIADO O PRAZO DO ART. 18 DA LEI N. 1.533/51 DA DATA CONSTANTE 

DO AVISO DE RECEBIMENTO. DECADÊNCIA RECONHECIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O envio de 

carta registrada com aviso de recebimento está expressamente enumerado entre os meios de 

comunicação de que dispõe o Tribunal de Contas da União para proceder às suas intimações. 

2. O inciso II do art. 179 do Regimento Interno do TCU é claro ao exigir apenas a comprovação 



da entrega no endereço do destinatário, bastando o aviso de recebimento simples. 3. O prazo 

decadencial para a impetração do mandado de segurança conta-se da data constante do aviso 

de recebimento e não admite suspensão ou interrupção. 4. Agravo regimental a que se nega 

provimento" (MS n. 25.816-AgR/DF, Relator o Ministro Eros Grau,Pleno, DJe 4.8.2006  grifos 

nossos). 6. A circunstância de o aviso de recebimento ter sido assinado por pessoa sem 

identificação precisa nos autos, mas enviada ao endereço correto tampouco é suficiente para 

se ter por nula a comunicação feita ao impetrante. É o que se observa, por exemplo, na 

decisão proferida pelo Ministro Celso de Mello no Mandado de Segurança n. 34.323: "Esta 

impetração mandamental sustenta-se, em síntese, nos seguintes fundamento. (...) Embora o 

TCU tenha enviado ofício para a residência do impetrante através de carta postal registrada, 

com aviso de recebimento, ele não a recebeu pessoalmente (o AR foi assinado por outra 

pessoa), deixando de apresentar defesa. Foi julgado à sua revelia.(...) Acontece que, conforme 

verificado no A.R. dos Correios anexado aos autos (Peça 30), o recebedor não é o próprio 

notificado, ora agravante, motivo pelo qual a comunicação ter chegado ao seu conhecimento a 

tempo e modo para promover o recurso competente. (...) Com efeito, o exame do contexto 

delineado nos presentes autos parece revelar que o ato ora impugnado, emanado do E. 

Tribunal de Contas da União, ajustar-se-ia à orientação jurisprudencial que o Plenário desta 

Suprema Corte firmou no julgamento do MS 25.816-AgR/DF, Rel. Min. EROS GRAU, em termos 

que desautorizam a pretensão cautelar deduzida nesta sede mandamental: "AGRAVO 

REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DAS 

DECISÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ART. 179 DO REGIMENTO INTERNO DO TCU. 

INTIMAÇÃO DO ATO IMPUGNADO POR CARTA REGISTRADA, INICIADO O PRAZO DO ART. 18 DA 

LEI N. 1.533/51 DA DATA CONSTANTE DO AVISO DE RECEBIMENTO. DECADÊNCIA 

RECONHECIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O envio de carta registrada com aviso de recebimento 

está expressamente enumerado entre os meios de comunicação de que dispõe o Tribunal de 

Contas da União para proceder às suas intimações. 2. O inciso II do art. 179 do Regimento 

Interno do TCU é claro ao exigir apenas a comprovação da entrega no endereço do 

destinatário, bastando o aviso de recebimento simples. 3. O prazo decadencial para a 

impetração do mandado de segurança conta-se da data constante do aviso de recebimento e 

não admite suspensão ou interrupção. 4. Agravo regimental a que se nega provimento." 

(grifei) Esse mesmo entendimento tem sido observado em sucessivas decisões proferidas pela 

colenda Segunda Turma desta Suprema Corte (MS 27.427-AgR/DF, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI  

MS 27.570-AgR/DF, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, v.g.): "MANDADO DE SEGURANÇA  TRIBUNAL 

DE CONTAS DA UNIÃO  TOMADA DE CONTAS ESPECIAL  DESNECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO 

PESSOAL DO INTERESSADO PARA APRESENTAR ALEGAÇÕES DE DEFESA  INTIMAÇÃO POR 

CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO COMPROVADAMENTE REALIZADA NO 

ENDEREÇO RESIDENCIAL  PLENA VALIDADE JURÍDICA DO ATO DE COMUNICAÇÃO REALIZADO 

NOS TERMOS DO ART. 179, II, DO RITCU  PRECEDENTE ESPECÍFICO DO PLENÁRIO DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (MS 25.816-AgR/DF)  ALEGAÇÃO DE QUE O ORA IMPETRANTE 

NÃO SERIA RESPONSÁVEL PELA INEXECUÇÃO PARCIAL DA OBRA OBJETO DE CONVÊNIO 

PÚBLICO  SITUAÇÃO DE CONTROVÉRSIA OBJETIVA  ILIQUIDEZ DOS FATOS  INVIABILIDADE DA 

DISCUSSÃO, EM SEDE MANDAMENTAL, SOBRE A RESPONSABILIDADE POR OMISSÃO 

ATRIBUÍDA AO ORA IMPETRANTE  RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO". (MS 31.684-AgR/DF, 

Rel. Min. CELSO DE MELLO) Cumpre destacar que essa diretriz vem orientando as decisões 

proferidas, no âmbito desta Corte, a propósito de idêntica questão (MS 31.508/DF, Rel. Min. 

LUIZ FUX  MS 31.557/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI  MS 32.170-MC/DF, Rel. Min. EDSON 

FACHIN, v.g.): "DIREITO PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA NULIDADE DA 

CITAÇÃO FEITA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. 1. A Corte de Contas efetuou 



regularmente a citação do impetrante por carta registrada, direcionada ao endereço 

residencial por ele indicado para contato (art. 22 da Lei nº 8.443/1992 e art. 179 do RI/TCU). 2. 

O STF já reconheceu a validade da comunicação via carta registrada, comprovadamente 

realizada no endereço residencial do interessado. Precedentes. 3. `Writ' a que se nega 

seguimento." (MS 34.315/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO  grifei)" (MS n. 34.323 MC, 

Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 6.9.2016  grifos nossos). 7. A juntada isolada de contas 

de luz e telefone afetas a outro imóvel, em nome do impetrante, ao tempo da tomada de 

contas, não tem o condão de anular, com a certeza processualmente exigida, atos processuais 

efetivados à luz da legislação de regência (inc. II do art. 22 da Lei n. 8.443/912 e inc. II do art. 

179 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União). A deficiência na instrução, 

ausentes as movimentações processuais e notificações posteriores à citação, tampouco 

contribui para certificar a alegada nulidade e dotar de plausibilidade o direito invocado, sendo 

inadmissível dilação probatória no mandado de segurança. Nesse sentido, por exemplo: 

"MANDADO DE SEGURANÇA. DESAPROPRIAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS O 

TÉRMINO DA INSTRUÇÃO DO PROCESSO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO 

REGIMENTAL DESPROVIDO. Consoante a doutrina e jurisprudência dominantes, no mandado 

de segurança, as provas devem existir e ser apresentadas no momento da impetração, salvo se 

não-acessíveis às partes, quando, então, deve o juiz determinar que a Administração ou quem 

as detenha as apresente. Impossibilidade de dilação probatória na via estreita do mandado de 

segurança. Após a instrução do writ, é inviável a pretensão do impetrante de juntar provas da 

produtividade do imóvel objeto da desapropriação, bem como da possibilidade de existência 

de desvio de finalidade na desapropriação deste bem. Indeferimento da juntada de 

documentos após o término da instrução do mandado de segurança. Agravo regimental a que 

se nega provimento. Decisão unânime" (MS n. 25.325 AgR, Relator o Ministro Joaquim 

Barbosa, Pleno, DJe 7.4.2006). Confiram-se, ainda, os precedentes: Mandado de Segurança n. 

26.396/DF, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 24.5.2010; Mandado de Segurança n. 

26.395/DF, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 6.5.2010; Mandado de Segurança n. 

26.402/DF, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 6.5.2010; Mandado de Segurança n. 

24.964/DF, de minha relatoria, Plenário, DJ 1º.2.2008; Mandado de Segurança n. 26.284/DF, 

Relator o Ministro Menezes Direito, Plenário, DJ 13.6.2008; Recurso Ordinário em Mandado de 

Segurança n. 25.736/DF, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro 

Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 18.4.2008; Mandado de Segurança n. 25.054-

AgR/DF, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJ 26.5.2006; Mandado de Segurança n. 

24.928/DF, Relator o Ministro Carlos Velloso, Plenário, DJ 24.2.2006; Mandado de Segurança n. 

24.719/DF, Relator o Ministro Carlos Velloso, Plenário, DJ 14.5.2004; e Mandado de Segurança 

n. 23.652/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 16.2.2001. Como enfatizado pelo 

Ministro Celso de Mello, a noção de direito líquido e certo, para efeito de impetração de 

mandado de segurança, ajusta- se, em seu específico sentido jurídico, ao conceito de situação 

que deriva de fato incontestável, vale dizer, de fato passível de comprovação documental 

imediata e inequívoca (MS n. 21.865-7, DJ de 1º.12.2006), o que não se vislumbra nesta ação. 

8. A alegada proximidade do termo final para a apresentação dos pedidos de registro de 

candidaturas à Justiça Eleitoral, em 26.9.2020, não constitui, na espécie, fundamento 

suficiente para o deferimento da liminar em atropelo às regras legais, em especial porque 

carente de demonstração suficiente a plausibilidade dos argumentos expostos. Aquele ato, de 

resto, compõe procedimento formal deflagrador de processo eleitoral (art. 11 e seguintes da 

Lei n. 9.504/1997), que independe da medida acauteladora requerida. Nesse sentido, por 

exemplo: "Esta Corte já assentou que a inclusão do nome na relação de responsáveis com 

contas irregulares pelo TCU para fins de inelegibilidade não constitui penalidade, destinando-



se, apenas, a servir de possível subsídio que instruirá eventual impugnação de registro de 

candidatura, a ser decidida pela Justiça Eleitoral. Nesse sentido: MS 22.087, rel. min. Carlos 

Velloso, DJ 10.05.1996; MS 24.991, rel. min. Gilmar Mendes. DJ 20.10.2006; MS 27.388, rel. 

min. Joaquim Barbosa, DJe nº 23 de 05.02.2010" (MS n. 29.409, Relator o Ministro Joaquim 

Barbosa, DJe 9.2.2011) "O ato que inclua o impetrante na listagem possui eficácia meramente 

declaratória de sua situação de responsável com contas julgadas irregulares, situação essa, 

cabe o registro, incontroversa, na medida em que expressamente reconhecida na própria 

petição inicial. Assim sendo, a eventual inserção do impetrante no rol de responsáveis não 

revela qualquer equívoco do órgão de controle, decorrendo da reprovação das prestações de 

contas apresentadas nas tomadas de contas especiais antes mencionadas. Os argumentos para 

motivar a exclusão das referências ao impetrante não merecem prosperar. O impetrante 

sustenta que as condenações sofridas nas Tomadas de Contas Especiais nº 007.831/2013-7 e 

017.018/2008-6 estariam com a sua eficácia suspensa, por força de ordens judiciais, devendo 

ser retiradas da lista em razão do comando contido na parte final do § 5º do art. 11 da Lei nº 

9.504/1997. Quanto a este ponto, não há nada a prover. Em tais casos, a supressão das 

entradas relativas ao impetrante decorreria de decisões favoráveis por ele obtidas em ações 

ajuizadas perante outras instâncias, de modo que o seu cumprimento deve ser requerido ao 

juízo que as proferiu. (...) A competência para analisar se os fatos ali registrados representam 

ou não um impedimento à participação do impetrante nas eleições é exclusiva da Justiça 

Eleitoral." (MS 37166, Relator Ministro Roberto Barroso, DJ 6.7.2020). 9. Pelo exposto, 

considerada a fragilidade dos argumentos referentes à nulidade invocada, sem plausibilidade 

suficiente quanto ao direito líquido e certo suscitado e a ausência de risco de ineficácia ou 

urgência da medida, indefiro a liminar. 10. Entretanto, sendo relevantes as questões postas na 

presente ação, sem comprometimento quanto cabimento da impetração, mas sendo 

necessário esclarecer-se o quadro processual administrativo subjacente à peroração 

apresentada, determino a requisição de informações urgentes à autoridade apontada coatora, 

para prestá-las no prazo legal (inc. I do art. 7º da Lei n. 12.016/2009). 11. Intime-se a 

Advocacia-Geral da União, nos termos do inc. II do art. 7º da Lei n. 12.016/2009. Publique-se. 

Brasília, 23 de setembro de 2020. Ministra CÁRMEN LÚCIA Relatora 


