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JUSTIÇA ELEITORAL
  098ª ZONA ELEITORAL DE AÇAILÂNDIA MA 

  
PROCESSO Nº 0600246-58.2020.6.10.0098 
REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) 
REQUERENTE: FERNANDO AUGUSTO COELHO TEIXEIRA 
  
  
  
  
 
 
 

SENTENÇA
 

Trata-se de pedido de registro de candidatura de FERNANDO AUGUSTO COELHO
TEIXEIRA (FERNANDO TEIXEIRA) para concorrer ao cargo de Prefeito, sob o número 11, pela
Coligação Pra Fazer Muito Mais (PSD, PT, PP e MDB), no Município de Cidelândia/MA.

Foram juntados os documentos exigidos pela legislação em vigor.

O PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL (PC do B – Cidelândia/MA) ofereceu
impugnação ao pedido de registro de candidatura (ID 11162061), sob a alegação de que o
candidato encontra-se em situação de inelegibilidade, por força do disposto no art. 14, §§ 5º e 7º,
da Constituição Federal.  

De acordo com o impugnante, FERNANDO AUGUSTO COELHO TEIXEIRA é filho
de AUGUSTO ALVES TEIXEIRA, o qual foi eleito para o cargo de Prefeito do Município de
Cidelândia/MA, com mandato de 2013 a 2016, sendo sucedido pelo filho, ora impugnado, na
legislatura seguinte (2017-2020).

Por essa razão, ao candidatar-se novamente no pleito que se avizinha, o
Impugnado almeja - na realidade - um terceiro mandato e, por consequência, a perpetuação ad
infinitum de sua família na chefia do Poder Executivo local, o que seria vedado pela Constituição
da República.

A impugnação veio acompanhada de documentos. 

Citado, o impugnado apresentou contestação (ID 14069659) aduzindo que seu
pai, AUGUSTO ALVES TEIXEIRA, faleceu em 15 de abril de 2013, de modo que quase a
totalidade do seu mandato foi exercida por terceiro, o então Vice-Prefeito IVAN NUNES
CALDEIRA, com quem não possui qualquer relação de parentesco. 

Afirmou que, com o falecimento do seu genitor, houve uma ruptura política, o que,
inclusive, restou evidenciado com a exoneração do seu irmão, WEYKLEN COELHO TEIXEIRA,
que na época ocupava o cargo de Secretário Municipal de Administração e Finanças. 

Invocou a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 758.461,
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segundo a qual o evento morte é apto a afastar a inelegibilidade de parentes, por se tratar de
causa alheia à vontade das partes. Citou, ainda, julgados do Colendo TSE sobre a matéria.

Em parecer de ID 16373577, o Ministério Público Eleitoral se manifestou pela
improcedência da impugnação, com o consequente deferimento do registro de candidatura. . 

Certidão nos autos atestando que o registro da coligação foi deferido (ID 16694898).

É o relatório. DECIDO.

Como dito, o PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL ofereceu impugnação ao
presente pedido de registro de candidatura sustentando que o impugnado teria sucedido o seu
pai no cargo de Prefeito do Município de Cidelândia/MA, tornando-se inelegível, em conformidade
com o art. 14, §§ 5º e 7º, da Constituição da República.  

No entanto, restou demonstrado nos autos que, embora, de fato, tenha sido eleito
para o aludido cargo no ano de 2012, o pai do impugnado, AUGUSTO ALVES TEIXEIRA, faleceu
no curso do mandato (abril de 2013), o que afasta a incidência da inelegibilidade reflexa
decorrente de parentesco. 

Tal intelecção encontra respaldo na decisão unânime proferida pelo Supremo
Tribunal Federal no RE nº 758.461, sob a sistemática da repercussão geral (tema 678), a qual se
mostra plenamente aplicável à hipótese dos autos e vem sendo seguida pelos demais tribunais
pátrios em casos como o presente.

Observe-se que a legislação eleitoral proíbe a permanência de um mesmo grupo
familiar no poder por três mandatos consecutivos, circunstância não ocorrente, no caso
concreto, tendo em vista que o genitor do impugnado faleceu antes que pudesse concluir o seu
mandato, deixando a Prefeitura sob a responsabilidade do Vice-Prefeito, que não possui
parentesco com o candidato.  

Merece atenção o fato de que o Ex-Prefeito AUGUSTO ALVES TEIXEIRA exerceu
seu mandato pelo breve período de 4 (quatro) meses, podendo-se afirmar que realmente houve
uma ruptura com o seu falecimento, a permitir a necessária alternância no poder, considerando
que, como dito, ele foi sucedido pelo Vice-Prefeito, que permaneceu na chefia do Poder
Executivo por 3 (três) anos e 8 (oito) meses até que o impugnado iniciasse o seu mandato no ano
de 2017. 

Nesse particular, deve ser ressaltado que, pouco tempo após assumir o Poder
Executivo Municipal, o Vice-Prefeito IVAN NUNES CALDEIRA exonerou o irmão do
candidato, WEYKLEN COELHO TEIXEIRA, do cargo de Secretário Municipal de Administração e
Finanças.

Não há que se falar, portanto, tal como sustentado na impugnação, em perpetuação
de um mesmo grupo familiar no poder, pois claro está que não houve a alegada continuidade do
mandato. 

Assim, não merece ser acolhida a pretensão do partido requerente, porquanto não
há inelegibilidade que afaste a possibilidade de reeleição do impugnado.  

Quanto ao mais, o presente requerimento encontra-se instruído com a
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documentação exigida pela legislação pertinente e o candidato preenche todos os requisitos
constitucionais e legais para a obtenção do registro pleiteado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo improcedente a
impugnação e defiro o pedido de registro de candidatura de FERNANDO AUGUSTO COELHO
TEIXEIRA (FERNANDO TEIXEIRA) para concorrer ao cargo de Prefeito, sob o número 11, pela
Coligação Pra Fazer Muito Mais (PSD, PT, PP e MDB), no Município de Cidelândia/MA.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as cautelas de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Açailândia/MA, 19 de outubro de 2020.

 
 

Franklin Silva Brandão Junior
 Juiz Eleitoral
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