
 

MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
JUÍZO ELEITORAL DA 6ª ZONA/ITABAIANA

Registro de Candidatura n° 0600053-87.2020.6.15.0006

EXCELENTÍSSIMO DOUTOR JUIZ DA 6ª ZONA ELEITORAL - ITABAIANA

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  ELEITORAL,  por

intermédio  de  seu  órgão  ao  fim  assinado,  no  uso  de  suas

atribuição  legais,  vem,  à  presença  de  Vossa  Excelência,

interpor  AÇÃO DE IMPUGNAÇAO AO REGISTRO DE CANDIDATURA  de

JOSÉ  SINVAL  DA  SILVA  NETO,  brasileiro,  solteiro,  artista

plástico, residente e domiciliado em Itabaiana/PB, na Praça

Epitacio  Pessoa,  n°  28,  Centro,  pelos  fatos  que  passa  a

expor:
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DOS FATOS:

O  requerido  é  candidato  ao  cargo  de

Prefeito do Município de Itabaiana.

Após pesquisa formulada no sistema TRAMITA

do  Tribunal  de  Contas  verifica-se  que  o  promovido,  na

qualidade de gestor do fundo municipal de Saúde do Município

de Itabaiana durante o exercício financeiro do ano de 2010,

teve suas contas reprovadas.

Segundo  o  acórdão  AC1  –  TC  –  02869/15,

datado de 15 de Julho de 2015, foram encontradas as seguintes

irregularidades na gestão do requerido:

1. encaminhamento da prestação de contas em

desacordo com resolução do Tribunal;

2. inexistência de domínios dos estoques e

das distribuições de materiais diversos;

3.  Falta  de  controles  mensais

individualizados dos gastos com veículos;

4.  não  apresentação  da  legislação

instituidora do fundo;

5.  ausência  de  implementação  de  vários

certames licitatórios;

6. carência de equilíbrio entre as receitas

e as despesas orçamentárias;

7. apresentação do balanço financeiro com

saldo negativo para o exercício seguinte;

8. inexistência de harmonia entre o ativo e

o passivo financeiros;
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9. acréscimo excessivo da dívida flutuante

em relação ao ano anterior;

10.  falta  de  realização  de  reuniões

regulares pelo conselho municipal de saúde;

11. ausência de contabilização e pagamento

de obrigações patronais devidas ao instituto de seguridade

nacional;

12.  lançamento  de  despesas

extraorçamentárias sem comprovação;

13.  transgressões  a  dispositivos  de

natureza constitucional e infraconstitucional;

14. desvios de finalidades;

15. condutas ilegítimas e antieconômicas;

16. ações e omissões que geraram prejuízo

ao Erário.

Na ocasião, além da aplicação de multa, no

valor de R$ 4.150,00 (quatro mil cento e cinquenta reais), os

conselheiros  imputaram  débito  ao  mesmo  no  valor  de  R$

129.907,30 (cento e vinte e nove mil, novecentos e sete reais

e trinta centavos), equivalente a 3.137,86 Unidades Fiscais

de Referência do Estado da Paraíba – UFRs/PB, concernente à

contabilização  de  despesas  extraorçamentárias  sem

comprovação, sendo R$ 82.038,34 registrado como CONSIGNAÇÕES

– IR e R$ 47.868,96 escriturado como OUTRAS OPERAÇÕES.

Referido acórdão foi objeto de recurso de

reconsideração (acórdão AC1 – TC – 01261/17) que manteve a

decisão recorrida e que teria transitado em julgado em 20 de

Julho de 2017.
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Há de se destacar que após o trânsito o

promovido interpôs de recurso de revisão, que já teve decisão

monocrática (Decisão Singular APL – TC – 00032/2020) mantendo

o acórdão recorrido. 

Sendo assim, o promovido é inelegível para

concorrer ao presente pleito.

DO DIREITO:

Prescreve  o  art.  1º,  I,  “g”  da  Lei

Complementar nº 64/90:

“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; 
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Das  irregularidades  apontadas,  configuram

ato de improbidade administrativa a realização de despesas

sem  a  devida  comprovação,  além  da  dispensa  indevida  de

licitação.

Desta forma  o promovido  é inelegível  nos

termos da norma em destaque.

DO PEDIDO:

Protestando prova  o alegado  por todos  os

meios admitidos em direito, requer o Ministério Público:

1.  a  notificação  do  representado  para

apresentar resposta no prazo de 7 dias;

2.  a  procedência  do  pedido  com  o

indeferimento do pedido de candidatura do impugnado.

Termos em que,

Pede deferimento.

Itabaiana, 29 de Setembro de 2020.

Fernando Cordeiro Sátiro Júnior
      Promotor Eleitoral
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