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JUSTIÇA ELEITORAL 
 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO PI 

  
REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0600184-68.2020.6.18.0074 / 074ª ZONA ELEITORAL DE BARRO DURO
PI 
IMPUGNANTE: PARTIDO VERDE - PV COMISSAO PROVISORIO, PARTIDO DOS TRABALHADORES - SAO
MIGUEL DA BAIXA GRANDE - PI- MUNICIPAL 
Advogado do(a) IMPUGNANTE: WILDSON DE ALMEIDA OLIVEIRA SOUSA - PI5845-A 
Advogados do(a) IMPUGNANTE: WILDSON DE ALMEIDA OLIVEIRA SOUSA - PI5845-A, MARCUS VINICIUS
SANTOS SPINDOLA RODRIGUES - PI12276 
IMPUGNADO: MARIA DA CONCEICAO MENDES TEIXEIRA, COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO
TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB 
Advogado do(a) IMPUGNADO: JOSE ANGELO RAMOS CARVALHO - PI3275 
Advogado do(a) IMPUGNADO: JOSE ANGELO RAMOS CARVALHO - PI3275 
  
  
 
 
 

SENTENÇA
 
 

        Trata-se de pedido de registro de candidatura de MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES
TEIXEIRA ao cargo de prefeito pelo Partido Trabalhista Brasileiro nas Eleições de 2020 no
município de SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE.
         Foram juntados os documentos exigidos pela legislação em vigor.
    Impugnação ao registro de candidatura apresentada pela coligação “O MELHOR PRA NOSSA
GENTE” ao argumento da inelegibilidade reflexa da impugnada.
         Editais publicados em atendimento ao art. 34 da Resolução TSE nº 23.609/2019.
         Contestação da impugnada acompanhada de documentos.
         Outros documentos juntados pelo Ministério Público.
         Audiências de instrução realizadas nas datas de 16.10.2020 e 19.10.2020 com a oitiva de
testemunhas.
         Certidão de ID 17893400 com informações sobre diligência realizada por oficial de justiça.
         Alegações finais pela impugnada e pelo impugnante.
         Manifestação do Ministério Público Eleitoral pela procedência da impugnação com o
indeferimento do registro da candidatura.
         Informações prestadas pelo Cartório Eleitoral em cumprimento ao art. 35, II da Resolução
TSE nº 23.609/2019
         Certidão informando o deferimento do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários
do Partido Trabalhista Brasileiro.
         É o que me cabia relatar.
         DECIDO.
 
         A impugnação apresentada no presente registro de candidatura versa sobre a
inelegibilidade reflexa da impugnada pela afinidade em 2º grau com o atual prefeito de São
Miguel da Baixa Grande-PI, girando a controvérsia sobre a existência de relacionamento
convivencial entre a impugnada e o irmão do prefeito de São Miguel da Baixa Grande-PI, que
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está em seu segundo mandato, contemporânea ao exercício do cargo, o que configuraria terceiro
mandato consecutivo por membros da mesma família.
         Pois bem.
        A jurisprudência é monótona no sentido da inelegibilidade reflexa de cunhados não havendo
nesse ponto discussão, residindo a controvérsia sobre a existência, ou não, de relacionamento
convivencial entre a impugnada, Maria da Conceição Mendes, e Osmar Teixeira Moura, irmão do
atual prefeito de São Miguel da Baixa Grande-PI, Josemar Teixeira de Moura, que está em seu
segundo mandato.
 

RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. PREFEITO. REGISTRO DE
CANDIDATURA. ART. 14, §§ 5º E 7º, DA CF/88. INELEGIBILIDADE. TERCEIRO
MANDATO CONSECUTIVO DO NÚCLEO FAMILIAR. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO.1. Autos recebidos no gabinete em 28/11/2016. 2. A teor do
art. 14, §§ 5º e 7º, da CF/88, é vedado a grupo familiar perpetuar-se na chefia do
Poder Executivo a nível federal, estadual ou municipal, de modo ininterrupto, por
mais de dois mandatos consecutivos.3. Considerando que o recorrente é o atual
Prefeito de Guamaré/RN (Eleições 2012) e que seu cunhado exerceu referido cargo,
em caráter definitivo, durante parte do quadriênio 2009-2012, é inviável nova
candidatura nas Eleições 2016. 4. Ademais, ressalte-se que o cunhado do
recorrente ascendeu ao cargo mediante sucessão, e não de forma temporária. 5.
Recurso especial a que se nega seguimento. (TSE - RESPE: 1255220166200030
Guamaré/RN 135482016, Relator: Min. Antonio Herman De Vasconcellos E
Benjamin, Data de Julgamento: 03/12/2016, Data de Publicação: MURAL -
Publicado no Mural - 07/12/2016 - Horário 16:02) (grifei)

 
            Extrai-se dos autos que a impugnada se divorciou do irmão do atual prefeito no ano de
2020, argumentando esta, contudo, que, a despeito do divórcio ter sido formalizado apenas
recentemente, encontra-se separada de fato desde 2014, ou seja, desde antes do início do
primeiro mandato do atual prefeito, situação fática essa que a tornaria elegível.
        Com efeito, a Súmula Vinculante nº 18 do Supremo Tribunal Federal dispõe que “A
dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal, no curso do mandato, não afasta a
inelegibilidade prevista no § 7º do artigo 14 da Constituição Federal” o que direciona a análise
probatória para a aferição do momento do rompimento do vínculo conjugal que, no caso sub
examine, e a teor do alegado pela impugnada, teria ocorrido com a separação de fato do casal no
ano de 2014, prova essa que incumbia a impugnada por ser fato constitutivo de seu direito
          E a prova produzida nos autos não permite concluir, com a segurança necessária, que a
impugnada está separada de fato do irmão do atual prefeito desde antes do início do exercício do
primeiro mandato no ano de 2015, devendo, para fins de aferição da condição de elegibilidade da
impugnada, e a bem da segurança jurídica, ser considerada, no caso sub examine, diante da
divergência e da inconclusividade da prova colacionada, a sociedade conjugal como formalmente
dissolvida com a decretação do divórcio no ano de 2020.
 

... que [Osmar e Maria da Conceição] residiram juntos até 2019; que deixaram de
estar casados ano passado (EDMAR LEAL DA SILVA, informante)
 
... que eles [Osmar e Maria da Conceição] são casados há mais de 30 anos; que
tem eles como casados; que Osmar apresentava Eliana como namorada ...
(MANUEL FRANCISCO NETO, testemunha)
 
... que é filha de Conceição e Osmar; que estão separados desde 2014; que eles
residem em endereços diferentes desde 2014 ... (ANA CAMILA MENDES
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TEIXEIRA, informante)
 
... que eles [Osmar e Maria da Conceição] separaram mesmo em 2014; que eles
residem em endereço diferentes ... (EDMUNDO ALVES DE MOURA, informante)
 
... que ele [Osmar] mora no Teixeirão; que Maria Conceição mora na casa em frente
a praça da igreja ... (ANTONIO CRUZ DE MOURA, testemunha)
 
... indagando a população sobre a separação judicial/divórcio entre a pré-candidata
ao cargo de prefeito da referida cidade, a Sra. MARIA DA CONCEIÇÁO MENDES
TEIXEIRA e o ex-prefeito OSMAR TEIXEIRA, populares informaram que o casal não
se encontra separado .... (excerto do documento de ID 17055475)
 
... Certifico também que obtive informações através dos vizinhos [...] que o Senhor
Osmar Teixeira reside no endereço citado acima há aproximadamente 7 (sete) anos
e que vive em separado de sua ex-esposa, Senhora Maria da Conceição Mendes
Teixeira ... Certifico, por último, que [...] encontrei o senhor Manoel José de Moura,
74 anos, que afirmou que a senhora Maria da Conceição Mendes Teixeira e o
senhor Osmar Teixeira Moura habitam em domicílios separadamente há anos
(excerto da certidão de ID 17893400)

 
           O caderno de provas formado se demonstra inconclusivo para a demarcação de eventual
separação de fato da impugnada em momento anterior a decretação do divórcio, não havendo
como, diante da dúvida instalada, reconhecer a existência anterior ao divórcio da dissolução do
vínculo conjugal, o que conduz ao reconhecimento da inelegibilidade reflexa da candidata por não
afastado o vínculo de afinidade a impedir sua candidatura.
 
         Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação formulada INDEFERINDO o pedido
de registro de candidatura de MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES TEIXEIRA ao cargo de prefeito
pelo Partido Trabalhista Brasileiro nas Eleições de 2020 no município de SÃO MIGUEL DA BAIXA
GRANDE, o que faço com fundamento na Súmula Vinculante nº 18 do Supremo Tribunal Federal.
 
          Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
          Notifique-se o Ministério Público Eleitoral.
          Cumpra o cartório eleitoral o art. 49, § 1º da Resolução TSE nº 23.609/2019.
          Barro Duro, 28 de outubro de 2020.
 
         Marcos Augusto Cavalcanti Dias
                 Juiz Eleitoral
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