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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 41º ZONA 

ELEITORAL DO MARANHÃO 

 

 

REGISTRO DE CANDIDATURA Nº 0600094-84.2020.6.10.0041 VITÓRIA DO MEARIM 

MARANHÃO 
  

 

 

 

COLIGAÇÃO UNIDOS POR VITÓRIA, neste ato representado por 

AUGUSTO BRUNO DOS SANTOS MOURA, brasileiro, portador do CPF: 

055.658.373-67, podendo ser citado na Rua 02, s/n, Residencial Vale, Alto São 

Francisco, Vitória do Mearim - MA, CEP: 65350-000, respeitosamente, a egrégia 

presença de Vossa Excelência, através do procurador que esta subscreve, , com 

escritório profissional indicado na impressão, nos termos do artigo 1º, parágrafo 3º da 

LC 64/90, Art. 40 da Resolução nº 23.609, propor a presente: 

   

AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE REGISTRO DE CANDIDATURA 

 

Em face de DORIS DE FATIMA RIBEIRO PEARCE podendo ser citada 

através do endereço fornecido no RRC, pelos fatos abaixo elencados e ao final requerer 

a prestação jurisdicional solicitada pelos seguintes fatos: 

 

I - DOS FATOS 

A Coligação ora representante propõe a presente Ação de Impugnação de 

Registro de Candidatura – AIRC em face da representada já devidamente qualificada 

nos autos em virtude desta ter sofrido condenações no âmbito estadual, por meio de 

decisão colegiada transitada em julgado do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão 

– TCE/MA, a qual implica em irregularidades insanáveis. 
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A condenação no Tribunal de Contas  Estado do Maranhão deu-se no 

Processo nº 2921/2010, conforme se demonstrará em tópico próprio. 

 

Esses são os fatos. 

 

II - DA CONDENAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 

MARANHÃO. 

 

Conforme resta demonstrado no presente processo em anexo, a candidata 

teve suas contas relativas ao exercicio de 2009, rejeitadas por irregularidades insanáveis 

que configura ato doloso de improbidade administrativa em decisão definitiva do 

Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, nos termos do art. 14, § 9º, da Constituição 

Federal c/c art. 1º, I, “g”, da Lei Complementar nº 64/90, que diz:  
 

Art. 1º São inelegíveis:  

I - para qualquer cargo:  

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;       (Redação dada pela Lei Complementar nº 

135, de 2010) 

 

Iremos abordar minuciosamente os acordãos que geraram a inegebilidade da 

gestora à epoca que apresentou ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão às contas 

referente ao ano de 2009, sendo gerado os seguintes processos nº 2921/2010 ADM 

DIRETA, nº 2925/2010 TCFMS, nº 29235/2010 TCFMAS e nº 2936/2010 

TCFUNDEB, sendo após deliberado do Relator que os três últimos processos fossem 

apensados ao processo 2921/2010 
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Assim, após todo o trâmite processual, constatou-se que as contas referentes 

aos Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social e o Fundeb 

foram reprovados por irregularidades insanaveis, senão vejamos: 

 

1.ACÓRDÃO PL-TCE Nº 382/2014 REFERENTE AO FUNDEB. 

 

Eis o teor do Acórdão: 
Vistos, relatados e discutidos estes autos, referentes à tomada de 

contas anual de gestores do FUNDEB de Vitória do Mearim, de 

responsabilidade da Senhora Dóris de Fátima Ribeiro Pearce, relativa 

ao exercício financeiro de 2009, os Conselheiros do Tribunal de 

Contas do Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, em 

sessão plenária ordinária, com fulcro no art. 1º, II, da Lei nº 8.258, de 

6 de junho de 2005 (Lei Orgânica do TCE/MA), à unanimidade, nos 

termos do relatório e voto do Relator, conforme o art. 104, caput, da 

Lei Orgânica do TCE/MA, acolhendo o Parecer nº 2939/2013 do 

Ministério Público de Contas, acordam em: julgar irregulares as 

contas prestadas pela Senhora Dóris de Fátima Ribeiro Pearce, com 

fundamento no art. 22, II, da Lei nº 8.258/2005, por restarem infrações 

às normas legais ou regulamentares de natureza contábil, financeira, 

orçamentária, operacional ou patrimonial, conforme demonstrado nos 

itens seguintes; 1. aplicar à responsável, Senhora Dóris de Fátima 

Ribeiro Pearce, multa de R$ 20.600,00 (vinte mil e seiscentos reais), 

com fundamento no art. 172, IX, da Constituição Estadual e nos arts. 

1º, XIV, e 67, III e IV, da Lei nº 8.258/2005, devida ao erário 

estadual, sob o código da receita 307 – Fundo de Modernização do 

TCE (Fumtec), a ser recolhida no prazo de quinze dias, a contar da 

publicação oficial deste Acórdão, em razão das falhas consignadas no 

Relatório de Informação Técnica nº 104/2011 – UTCOG/NACOG 7, 

descritas a seguir: 2. b.1) ausência da relação de bens móveis e 

imóveis adquiridos com recursos do Fundeb, contrariando exigência 

contida no item VI do Anexo I, Módulo III-B, da Instrução Normativa 

(IN) TCE/MA nº 9/2005 (item 2.2.4) – multa de R$ 600,00 (seiscentos 

reais); b.2) ausência de processos licitatórios relativos a despesas com 

combustível (C S Barros – R$ 53.582,50), material didático, 

pedagógico, expediente e carteiras escolares (diversos credores: R$ 

299.796,20) e serviços de capacitação, reforma, transporte e pintura de  
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carteiras escolares e gráficos (credores diversos: R$ 841.134,63), que 

totalizam a quantia de R$ 1.194.513,33 (um milhão, cento e noventa e 

quatro mil, quinhentos e treze reais e trinta e três centavos), em 

desacordo com o art. 2º, 24 e 25 da Lei nº 8.666/1993, vez que as 

despesas não foram precedidas de licitação e/ou da formalização de 

procedimento administrativo de dispensa/inexigibilidade de licitação 

(item 3.2.2.4, c/c o item 3.3.3.4/1, 2 e 3) - multa de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais); determinar o aumento do débito decorrente das 

alínea “b”, na data do efetivo pagamento, quando realizado após o seu 

vencimento, com base nos acréscimos legais incidentes no caso de 

mora dos créditos tributários do Estado do Maranhão, calculados a 

partir da data do vencimentoÍ¾ 1. enviar à Procuradoria Geral de 

Justiça do Estado, em cinco dias, após o trânsito em julgado, uma via 

deste Acórdão e demais documentos necessários ao eventual 

ajuizamento de ação judicial; 2. enviar à Procuradoria Geral do 

Estado, em cinco dias, após o trânsito em julgado, uma via deste 

Acórdão e demais documentos necessários ao eventual ajuizamento de 

ação judicial de cobrança das multas ora aplicadas, no montante de R$ 

20.600,00 (vinte mil e seiscentos reais), tendo como devedora a 

Senhora Dóris de Fátima Ribeiro Pearce. 

 

      2.      ACÓRDÃO PL-TCE Nº 381/2014 REFERENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE 

ASSITENCIA SOCIAL. 

 

                                     Eis o teor do acordão: 
Vistos, relatados e discutidos estes autos, referentes à tomada de 

contas anual de gestores do FMAS de Vitória do Mearim, de 

responsabilidade da Senhora Dóris de Fátima Ribeiro Pearce, relativa 

ao exercício financeiro de 2009, os Conselheiros do Tribunal de 

Contas do Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, em 

sessão plenária ordinária, com fulcro no art. 1º, II, da Lei nº 8.258, de 

6 de junho de 2005 (Lei Orgânica do TCE/MA), à unanimidade, nos 

termos do relatório e voto do Relator, conforme o art. 104, caput, da 

Lei Orgânica do TCE/MA, acolhendo o Parecer nº 2938/2013 do 

Ministério Público de Contas, acordam em: julgar irregulares as 

contas prestadas pela Senhora Dóris de Fátima Ribeiro Pearce, com 

fundamento no art. 22, II, da Lei nº 8.258/2005, por restarem infrações 

às normas legais ou regulamentares de natureza contábil, financeira, 

orçamentária, operacional ou patrimonial, conforme demonstrado nos  
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itens seguintes; 1. aplicar à responsável, Senhora Dóris de Fátima 

Ribeiro Pearce, multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com 

fundamento no art. 172, IX, da Constituição Estadual e nos arts. 1º, 

XIV, e 67, III e IV, da Lei nº 8.258/2005, devida ao erário estadual, 

sob o código da receita 307 – Fundo de Modernização do TCE 

(Fumtec), a ser recolhida no prazo de quinze dias, a contar da 

publicação oficial deste Acórdão, em razão da ausência de processos 

licitatórios relativos a despesas com material didático, pedagógico e 

expediente (Comercial Penha Alves: R$ 123.277,82) e serviços de 

assessoramento e outros serviços de terceiros (credores diversos: R$ 

53.924,78), que totalizam a quantia de R$ 177.202,60 (cento e setenta 

e sete mil, duzentos e dois reais e sessenta centavos), em desacordo 

com o art. 2º, c/c os arts. 24 e 25 da Lei nº 8.666/1933 (item 3.2.2.3, 

c/c o item 3.3.3.2 do Relatório de Informação Técnica nº 104/2011 

UTCOG/NACOG 7); 2. determinar o aumento do débito decorrente 

das alínea “b”, na data do efetivo pagamento, quando realizado após o 

seu vencimento, com base nos acréscimos legais incidentes no caso de 

mora dos créditos tributários do Estado do Maranhão, calculados a 

partir da data do vencimentoÍ¾ 1. enviar à Procuradoria Geral de 

Justiça do Estado, em cinco dias, após o trânsito em julgado, uma via 

deste Acórdão e demais documentos necessários ao eventual 

ajuizamento de ação judicial; 2. enviar à Procuradoria Geral do 

Estado, em cinco dias, após o trânsito em julgado, uma via deste 

Acórdão e demais documentos necessários ao eventual ajuizamento de 

ação judicial de cobrança da multa ora aplicada, no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), tendo como devedora a Senhora Dóris de 

Fátima Ribeiro Pearce. 

 

 3. ACÓRDÃO PL-TCE Nº 380/2014 REFERENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE 

SAÚDE. 
Vistos, relatados e discutidos estes autos, referentes à tomada de 

contas anual de gestores do FMS de Vitória do Mearim, de 

responsabilidade da Senhora Dóris de Fátima Ribeiro Pearce, relativa 

ao exercício financeiro de 2009, os Conselheiros do Tribunal de 

Contas do Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, em 

sessão plenária ordinária, com fulcro no art. 1º, II, da Lei nº 8.258, de 

6 de junho de 2005 (Lei Orgânica do TCE/MA), à unanimidade, nos 

termos do relatório e voto do Relator, conforme o art. 104, caput, da  
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Lei Orgânica do TCE/MA, acolhendo o Parecer nº 2936/2013 do 

Ministério Público de Contas, acordam em: julgar irregulares as 

contas prestadas pela Senhora Dóris de Fátima Ribeiro Pearce, com 

fundamento no art. 22, II e III, da Lei nº 8.258/2005, por restarem 

infrações às normas legais ou regulamentares de natureza contábil, 

financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial e dano ao erário 

decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico, conforme 

demonstrado nos itens seguintes; 1. aplicar à responsável, Senhora 

Dóris de Fátima Ribeiro Pearce, multa total de R$ 21.000,00 (vinte e 

um mil reais), com fundamento no art. 172, IX, da Constituição 

Estadual e nos arts. 1º, XIV, e 67, III e IV, da Lei nº 8.258/2005, 

devida ao erário estadual, sob o código da receita 307 – Fundo de 

Modernização do TCE (Fumtec), a ser recolhida no prazo de quinze 

dias, a contar da publicação oficial deste Acórdão, em razão das falhas 

consignadas no Relatório de Informação Técnica nº 104/2011 

UTCOG/NACOG 7, relacionadas a seguir: 2. b.1) ausência da 

demonstração da execução orçamentária da receita, que deve compor 

a tomada de contas, contrariando exigência contida no item III do 

Anexo I, Módulo III-B, da Instrução Normativa (IN) TCE/MA nº 

9/2005 (item 2.2.2) – multa de R$ 1.000,00 (um mil reais); b.2) 

ausência de processos licitatórios relativos a despesas com 

combustível (C S Barros – R$ 159.675,91), material didático, 

pedagógico, expediente e consumo (diversos credores: R$ 

393.515,68), medicamentos (R$ 141.192,93) e serviços de reforma 

(Construcom: R$ 486.189,10), que totalizam a quantia de R$ 

1.180.573,62 (um milhão, cento e oitenta mil, quinhentos e setenta e 

três reais e sessenta e dois centavos), em desacordo com os arts. 2º, 24 

e 25 da Lei nº 8.666/1993 (item 3.3.3.1/1, 2, 3 e 5) – multa de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais); condenar a responsável, Senhora Dóris de 

Fátima Ribeiro Pearce, ao pagamento do débito de R$ 14.559,50 

(quatorze mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e cinquenta 

centavos), com os acréscimos legais incidentes, fundamentado no art. 

172, IX, da Constituição do Estado do Maranhão e nos arts. 1º, XIV, e 

23 da Lei nº 8.258/2005, devido ao erário municipal, a ser recolhido 

no prazo de quinze dias, a contar da publicação oficial deste acórdão, 

em razão de despesas efetuadas com a empresa E. A. Viegas – ME 

sem Documentos de Autenticação de Notas Fiscais para Órgãos 

Públicos (Danfops) validados, descumprindo exigência contida no art.  
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5º, caput e § 1º, da Lei nº 8.441/2006 e no art. 7º, caput, e §§ 1º e 2º, 

do Decreto nº 22.513/2006, cuja despesa é tida como não comprovada, 

nos termos do art. 1º, § 1º, da IN/TCE/MA nº 16/2007 (item 3.3.3.1/4 

do RIT nº 104/2011); 1. aplicar à responsável, Senhora Dóris de 

Fátima Ribeiro Pearce, multa de R$ 1.455,95 (um mil, quatrocentos e 

cinquenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), correspondente a 

10% do valor atualizado do dano causado ao erário, com fundamento 

no art. 172, IX, da Constituição Estadual e nos arts. 1º, XIV e 66 da 

Lei nº 8.258/2005, devida ao erário estadual, sob o código da receita 

307 – Fundo de Modernização do TCE (Fumtec), a ser recolhida no 

prazo de quinze dias, a contar da publicação oficial deste Acórdão, em 

razão dos fatos citados na alínea “c”; 2. determinar o aumento do 

débito decorrente das alíneas “b” e “d”, na data do efetivo pagamento, 

quando realizado após o seu vencimento, com base nos acréscimos 

legais incidentes no caso de mora dos créditos tributários do Estado do 

Maranhão, calculados a partir da data do vencimentoÍ¾ enviar à 

Procuradoria Geral de Justiça do Estado, em cinco dias, após o 

trânsito em julgado, uma via deste Acórdão e demais documentos 

necessários ao eventual ajuizamento de ação judicial; 1. enviar à 

Procuradoria Geral do Estado, em cinco dias, após o trânsito em 

julgado, uma via deste Acórdão e demais documentos necessários ao 

eventual ajuizamento de ação judicial de cobrança das multas ora 

aplicadas, no montante de R$ 22.455,95 (vinte e dois mil, 

quatrocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), 

tendo como devedora a Senhora Dóris de Fátima Ribeiro Pearce; 2. 

2921/2010 18 de 63 enviar à Procuradoria Geral do Município de 

Vitória do Mearim ou à Promotoria de Justiça que atue nesse 

município, se inexistente a primeira, em cinco dias, após o trânsito em 

julgado, uma via deste Acórdão e demais documentos necessários ao 

eventual ajuizamento de ação judicial de cobrança do valor imputado 

de R$ 14.559,50 (quatorze mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e 

cinquenta centavos), tendo como devedora a Senhora Dóris de Fátima 

Ribeiro Pearce 

 

Primeiramente, não há maiores discussões no que diz respeito à 

definitividade da decisão, uma vez que transitou em julgado, requisito reconhecido pelo 

lista de inelegíveis expedida pelo competente Tribunal de Contas  do Estado do  
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Maranhão Conforme documentação em anexo. (Doc. I) 

 

Desse modo, “não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou 

desacerto das decisões proferidas por outros Órgãos do Judiciário ou dos Tribunais de 

Contas que configurem causa de inelegibilidade” (Súmula n.º 41, TSE).  

 

Segundo entendimento do TSE, à Justiça Eleitoral compete "verificar a 

presença de elementos mínimos que revelem má-fé, desvio de recursos públicos em 

benefício próprio ou de terceiros, dano ao erário, reconhecimento de nota de 

improbidade, grave violação a princípios, entre outros, entendidos assim como condutas  

que de fato lesem dolosamente o patrimônio público ou que prejudiquem a gestão da 

coisa pública" RO 1067-11/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, sessão de 30.9.2014). 

 

Ressalte-se, ainda, que os atos de improbidade apurados no presente caso 

revelam-se nitidamente de natureza dolosa, e não culposa, sendo suficiente para a 

configuração da inelegibilidade da alínea “g” que se infira o dolo genérico, e não o 

específico, ou seja, a simples vontade de praticar a conduta em si que ensejou o ato de 

improbidade, conforme precedente do TSE: 

 
ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO 

ORDINÁRIO. INELEGIBILIDADE. CONTAS. REJEIÇÃO. LEI DE 

LICITAÇÕES. ART. 1º, I, G, LC Nº 64/90. INCIDÊNCIA. 1. (...) 2. 

O dolo a que alude o referido dispositivo legal é o genérico, e não o 

específico, ou seja, a simples vontade de praticar a conduta em si que 

ensejou a improbidade. 3. (...)” (Agravo Regimental em Recurso 

Ordinário nº 14326, Acórdão de 17/12/2014, Rel. Min. LUCIANA 

CHRISTINA GUIMARÃES LÓSSIO, Publicação: PSESS - 

Publicado em Sessão, Data 17/12/2014) “(...) 3. Na espécie, verifica-

se a ocorrência de dolo genérico, relativo ao descumprimento dos 

princípios e normas que vinculam a atuação do administrador público, 

suficiente para atrair a cláusula de inelegibilidade. Precedentes. (...)” 

(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 92555, Acórdão 

de 20/11/2014, Rel. Min. MARIA THEREZA ROCHA DE ASSIS 

MOURA, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 

20/11/2014) 
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Apesar, da ex-gestora ter apresentado embargos de declaração e recurso 

reconsideração contra o acordãos acima dissecados, em todos foram mantidas as 

decisões senão vejamos o trecho final de ambas as decisões: 
FUNDEB. 

ACÓRDÃO PL-TCE Nº 951/2014 Vistos, relatados e discutidos, em 

grau de recurso, estes autos, referentes à tomada de contas anual de 

gestores do Fundeb de Vitória do Mearim, exercício financeiro de 

2009, de responsabilidade da Senhora Dóris de Fátima Ribeiro Pearce, 

que opôs embargos de declaração ao Acórdão PL-TCE Nº 382/2014, 

os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, com 

fundamento nos arts. 127, 129, II, e 138, caput e §§ 1º, 2º, 3º e 4º, da 

Lei nº 8.258, de 6 de junho de 2005 (Lei Orgânica do Tribunal de 

Contas do Estado do Maranhão), c/c os arts. 282, II, e 288, §§ 1º, 2º e 

3º, do Regimento Interno do TCE/MA, reunidos em sessão plenária 

ordinária, por unanimidade, nos termos do relatório e proposta de 

decisão do Relator, conforme o art. 104, § 1º, da Lei Orgânica do 

TCE/MA, acordam em: 1. conhecer dos embargos opostos pela 

Senhora Dóris de Fátima Ribeiro Pearce em face do Acórdão PL-TCE 

Nº 382/2014; negar-lhes provimento, considerando que não restou 

configurada a omissão alegada pela embargante, conforme 

demonstrado no item 2 do Relatório e Proposta de Decisão do Relator; 

2. 3. manter, na íntegra, o Acórdão PL-TCE nº 382/2014; informar à 

responsável que as multas aplicadas no Acórdão PL-TCE nº 382/2014 

são devidas ao erário estadual, sob o código da receita 307 – Fundo de 

Modernização do TCE (Fumtec), a serem recolhidas no prazo de 

quinze dias, a contar da publicação oficial deste Acórdão; 4. enviar à 

Procuradoria Geral de Justiça do Estado, uma via desta decisão, do 

Acórdão PL-TCE nº 382/2014 e demais documentos necessários ao 

eventual ajuizamento da ação cabível; 5. 6. enviar à Procuradoria 

Geral do Estado uma via desta decisão e do Acórdão PL-TCE nº 

382/2014 para conhecimento e providências. Presentes à sessão os 

Conselheiros Edmar Serra Cutrim (Presidente), Raimundo Oliveira 

Filho, Álvaro César de França Ferreira, João Jorge Jinkings Pavão, 

José de Ribamar Caldas Furtado e Joaquim Washington Luiz de 

Oliveira, os Conselheiros-Substitutos Antônio Blecaute Costa 

Barbosa, Melquizedeque Nava Neto e Osmário Freire Guimarães 

(Relator) e Procurador de Contas Paulo Henrique Araújo dos Reis. 
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FMAS 

ACÓRDÃO PL-TCE Nº 950/2014 Vistos, relatados e discutidos, em 

grau de recurso, estes autos, referentes à tomada de contas anual de 

gestores do FMAS de Vitória do Mearim, exercício financeiro de 

2009, de responsabilidade da Senhora Dóris de Fátima Ribeiro Pearce, 

que opôs embargos de declaração ao Acórdão PL-TCE Nº 381/2014, 

os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, com 

fundamento nos arts. 127, 129, II, e 138, caput e §§ 1º, 2º, 3º e 4º, da 

Lei nº 8.258, de 6 de junho de 2005 (Lei Orgânica do Tribunal de 

Contas do Estado do Maranhão), c/c os arts. 282, II, e 288, §§ 1º, 2º e 

3º, do Regimento Interno do TCE/MA, reunidos em sessão plenária 

ordinária, por unanimidade, nos termos do relatório e proposta de 

decisão do Relator, conforme o art. 104, § 1º, da Lei Orgânica do 

TCE/MA, acordam em: 1. conhecer dos embargos opostos pela 

Senhora Dóris de Fátima Ribeiro Pearce em face do Acórdão PL-TCE 

Nº 381/2014; negar-lhes provimento, considerando que não restou 

configurada a omissão alegada pela embargante, conforme 

demonstrado no item 2 do Relatório e Proposta de Decisão do Relator; 

2. 3. manter, na íntegra, o Acórdão PL-TCE nº 381/2014; informar à 

responsável que as multas aplicadas no Acórdão PL-TCE nº 381/2014 

são devidas ao erário estadual, sob o código da receita 307 – Fundo de 

Modernização do TCE (Fumtec), a serem recolhidas no prazo de 

quinze dias, a contar da publicação oficial deste Acórdão; 4. enviar à 

Procuradoria Geral de Justiça do Estado, uma via desta decisão, do 

Acórdão PL-TCE nº 381/2014 e demais documentos necessários ao 

eventual ajuizamento da ação cabível; 5. 6. enviar à Procuradoria 

Geral do Estado uma via desta decisão e do Acórdão PL-TCE nº 

381/2014 para conhecimento e providências. 

       

FMS: 

ACÓRDÃO PL-TCE Nº 949/2014 Vistos, relatados e discutidos, em 

grau de recurso, estes autos, referentes à tomada de contas anual de 

gestores do FMS de Vitória do Mearim, exercício financeiro de 2009, 

de responsabilidade da Senhora Dóris de Fátima Ribeiro Pearce, que 

opôs embargos de declaração ao Acórdão PL-TCE Nº 380/2014, os 

Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, com 

fundamento nos arts. 127, 129, II, e 138, caput e §§ 1º, 2º, 3º e 4º, da 

Lei nº 8.258, de 6 de junho de 2005 (Lei Orgânica do Tribunal de 

Contas do Estado do Maranhão), c/c os arts. 282, II, e 288, §§ 1º, 2º e  
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3º, do Regimento Interno do TCE/MA, reunidos em sessão plenária 

ordinária, por unanimidade, nos termos do relatório e proposta de 

decisão do Relator, conforme o art. 104, § 1º, da Lei Orgânica do 

TCE/MA, acordam em: 1. conhecer dos embargos opostos pela 

Senhora Dóris de Fátima Ribeiro Pearce em face do Acórdão PL-TCE 

Nº 380/2014; negar-lhes provimento, considerando que não restou 

configurada a omissão alegada pela embargante, conforme 

demonstrado no item 2 do Relatório e Proposta de Decisão do Relator; 

2. 3. manter, na íntegra, o Acórdão PL-TCE nº 380/2014; informar à 

responsável que as multas aplicadas no Acórdão PL-TCE nº 380/2014 

são devidas ao erário estadual, sob o código da receita 307 – Fundo de 

Modernização do TCE (Fumtec), a serem recolhidas no prazo de 

quinze dias, a contar da publicação oficial deste Acórdão; 4. enviar à 

Procuradoria Geral de Justiça do Estado, uma via desta decisão, do 

Acórdão PL-TCE nº 380/2014 e demais documentos necessários ao 

eventual ajuizamento da ação cabível; 5. 6. enviar à Procuradoria 

Geral do Estado uma via desta decisão e do Acórdão PL-TCE nº 

380/2014 para conhecimento e providências; enviar à Procuradoria 

Geral do Município de Vitória do Mearim ou à Promotoria de Justiça 

que atue nesse município, se inexistente a primeira, uma via desta 

decisão e do Acórdão PL-TCE nº 380/2014 para conhecimento e 

providências. 

 

Excelência, mesmo após o recurso de reconsideração, a decisão proferida 

pelo Tribunal de Contas do Estado Maranhão segue incólume e, consequentemente, a 

manutenção da causa de inelegibilidade. 

 

Cabe aqui ressaltar que no que tange os Acórdãos acimas citados  tratam-

se de contas de gestão de fundos, sendo competente o Tribunal de Contas da Estado o 

julgamento de tais contas, não sendo o caso de aplicação dos precedentes do STF 

firmados nos Recursos Extraordinários nº 848.826/DF e RE nº 729.744/DF, conforme 

pacífica jurisprudência do TSE: 

 
ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REGISTRO 

DE CANDIDATURA. PREFEITO ELEITO. COLIGAÇÃO 

ITAPEVA NO RUMO CERTO - PDT /PTB / PTN / PSC / PR / PPS / 

DEM / PRTB/ PSB / PV / PRP / PSDB / PSD / SD. DEFERIDO.  
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INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, G, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 

64/1990. CONTAS RELATIVAS AO FUNDEB. TRIBUNAL DE 

CONTAS. ÓRGÃO COMPETENTE PARA O JULGAMENTO. 

DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS RE's NOS 

848.826 E 729.744. INAPLICABILIDADE. CONTAS RELATIVAS 

A CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL. AUSÊNCIA DE 

IRREGULARIDADE INSANÁVEL. REEXAME DE FATOS. 

IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE 

PROVIDO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA ANÁLISE 

DO PRONUNCIAMENTO DO TCE.1. Rejeição de contas por 

possível irregularidade na aplicação de recursos repassados pela União 

ou pelo Estado (FUNDEB). Competência do Tribunal de Contas e não 

da Câmara de Vereadores. Inaplicabilidade do entendimento firmado 

pela Suprema Corte no julgamento dos REs nos 848.826 e 729.744. 

Precedentes. Necessário o retorno dos autos à origem para o exame do 

pronunciamento exarado pelo TCE/SP, com vista à aferição da 

presença, ou não, da inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea 

g, da Lei Complementar nº 64/1990. [...] (RESPE - Recurso Especial 

Eleitoral nº 72621 - ITAPEVA – MG; Relator(a) Min. ROSA 

WEBER; Diário de justiça eletrônico, Tomo 72, Data 11/04/2017, 

Página 36) 

 

As irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado do 

Maranhão, de responsabilidade da então gestora, apontam inequívocos atos 

dolosos de improbidade administrativa (que causam prejuízo ao erário e atentam 

contra princípios da Administração), amoldando-se à alínea g do inciso I do art. 1º 

da LC nº64/90. 

 

Convém destacar, que segundo entendimento do TSE, à Justiça Eleitoral 

compete verificar a presença de elementos mínimos que revelem má-fé, desvio de 

recursos públicos em benefício próprio ou de terceiros, dano ao erário, reconhecimento 

de nota de improbidade, grave violação a princípios, entre outros, entendidos assim 

como condutas que de fato lesem dolosamente o patrimônio público ou que 

prejudiquem a gestão da coisa pública. 
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Nesse diapasão, percebe-se que a impugnada descumpriu exigências 

constantes tanto na Lei de Licitação como a contratação sem o devido processo 

licitatorio, bem como da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

Segundo a firme jurisprudência do TSE, a desobediência àquelas leis 

constitui irregularidade insanável que configura ato doloso de improbidade 

administrativa. 

 
Nesse sentido: 

[...] O descumprimento da Lei de Licitações constitui irregularidade 

insanável que configura ato doloso de improbidade administrativa , 

com exceção de falhas de caráter formal (AgR-REspe n° 925-55/PR, 

Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, PSESS de 20.11.2014 e 

AgR-RO n° 2094-93/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 

24.10.2014). [...] (Recurso Especial Eleitoral nº 3964, Acórdão, 

Relator(a) Min. Luiz Fux,Publicação: DJE - Diário de justiça 

eletrônico, Volume , Tomo 182, Data 21/09/2016, Página 31) 

 

“[...] Inelegibilidade. Contas. Rejeição. Lei de licitações. Art. 1º, I, g, 
LC nº 64/90. Incidência. 1. As diversas dispensas indevidas de 
licitação, aliadas a irregularidades também reiteradas quanto ao 
repasse de verbas públicas, acarretam a inelegibilidade descrita na 
alínea g do inciso I do art. 1º da LC nº 64/90, por configurar tal prática 
vício insanável e ato doloso de improbidade administrativa. 2.  O dolo 
a que alude o referido dispositivo legal é o genérico, e não o 
específico, ou seja, a simples vontade de praticar a conduta em si que 
ensejou a improbidade. [...]”(Ac. de 17.12.2014 no AgR-RO nº 14326, 
rel. Min. Luciana Lóssio.) 
 

[...] Inobservância da Lei de Responsabilidade Fiscal configura vício 

insanável e ato doloso de improbidade administrativa, não se exigindo 

dolo específico, bastando o genérico ou eventual, que se caracterizam 

quando o administrador assume os riscos de não atender aos 

comandos RO 1067-11/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, sessão de 

30.9.2014. constitucionais e legais que vinculam e pautam os gastos 

públicos. Precedentes. [...] (Recurso Especial Eleitoral nº 50563, 

Acórdão, Relator(a) Min. HERMAN BENJAMIN, Publicação: DJE - 

Diário de justiça eletrônico, Data 31/10/2017, Página 77-78) 
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Além disso, os autos revelam a existência má gerência da coisa pública, 

deixando a impugnada de praticar, indevidamente, atos de ofício ao não adotar as 

providências dela exigidas no momento da realização de procedimentos licitatórios, 

celebração dos contratos, execução e recebimento de obras/serviços objetos de execução 

contratual, transcendendo a mera ilegalidade para se convolar em ato que também 

configura ato doloso de improbidade. 

 

                     Além disso, os vícios são insanáveis e conforme JOSÉ JAIRO GOMES1, 

“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”. 

 

Ressalta-se ainda que ausencia de procedimento licitatorio sem a estrita 

observância das normas pertinentes se amolda à alínea g do inciso I do art. 1º da LC nº 

64/90, constituindo falha insanável que configura ato doloso de improbidade 

administrativa. 

 

Por outro lado, a não observância de normas básicas que regem a execução  

orçamentária (consagradas na CF/88 e na Lei nº 4.320/64), também caracteriza ato 

doloso de improbidade administrativa, pois viola os deveres de honestidade, legalidade 

e publicidade de atos oficiais – art. 11, caput, da Lei nº 8.429/90; vale frisar que os 

citados deveres do gestor (honestidade, legalidade e publicidade) encontram assento na 

própria CRFB/1988, onde são alçados à categoria de princípios de toda a Administração 

Pública, a teor do art. 37, caput, da CRFB/1988. 
 

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra 

os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que 

viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade 

às instituições, e notadamente: 

II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício; 

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão  

                                                   
1 DIREITO ELEITORAL, Editora Atlas, 6ª Edição, p. 178 
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ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje 

perda patrimonial, desvio, apropriação, mal baratamento ou 

dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º 

desta lei, e notadamente: [...]  

XI - liberar verba pública sem a estrita observância das normas 

pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular. 

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

 

III – DOS PEDIDOS 

 
Ante o exposto, a Coligação representante requer: 

 

a) seja a requerida notificada no endereço constante do seu RRC para 

apresentar defesa, se assim desejar, no prazo legal, nos termos do art. 4º da LC nº 64/90; 

 

b) a produção de todos os meios de provas admitidas em direito, 

especialmente a juntada da prova documental em anexo (acórdão/sentença e certidão de 

trânsito em julgado); 

 

c) Seja intimado o representante do Ministério Público Estadual eleitoral, 

para proferir parecer; 

 

d) após o regular trâmite processual, seja indeferido em caráter definitivo o 

pedido de registro de candidatura da requerida. 

   São Luís, 19 de setembro de 2020 

 

Américo Lobato Neto, Advogado                             Felipe Mendes de Souza, Advogado  

            OAB/MA nº 7.803     OAB/MA nº 9.148 

 


