
ALEGAÇÕES FINAIS 

Eleitoral. Registro de Candidatura. Impugnação. Analfabetismo. 
Sucesso na realização de teste de conhecimentos. Improcedência 
do pedido. 

Maria Iraci de Souza Rocha requer o registro de sua candidatura a vereadora de Canápolis. Juntou 
os documentos elencados pelos arts. 27 e 28 da Resolução nº 21.608/04 do TSE e informou o valor máximo a ser 
gasto durante a eleição. 

O Ministério Público Eleitoral impugnou o registro da sua candidatura, por entender 
que ela não preenchia o requisito constitucional do alfabetismo, inclusive porque não juntou o 
comprovante de escolaridade ou a declaração de próprio punho exigidos pelo art. 28, caput, VII, 
ou § 4º, da Resolução nº 21.608/04. A pré-candidata limitou-se a juntar declaração de alguém 
que alega ter sido sua professora, documento que não possui o condão de suprir a determinação 
legal. O impugnante pleiteou a realização de exame pericial de teste de conhecimento a ser feito 
pela impugnada. 

Em contestação, a ré alegou ser alfabetizada, por ter cursado até a 3ª série do 1º grau. 
O M. M. Juiz Eleitoral entendeu necessária a dilação probatória, por isso designou 

audiência na qual a impugnada escreveria um texto que lhe seria lido para que pudesse aferir-se a 
existência da condição de alfabetizada. 

Nesta data, ocorreu a referida audiência à qual compareceu a pré-candidata 
supracitada que conseguiu, com razoável desenvoltura, transcrever um pequeno texto que lhe foi 
ditado, conseguindo fazer-se compreendida. 

O Ministério Público possui a função precípua de fiscal da lei e defensor da ordem 
jurídica. Não deve, portanto, agir impulsionado pela insana busca de conseguir, a qualquer custo, 
o deferimento do pedido, quando funciona como parte. Antes de tudo, deve almejar promover 
justiça, “dar a cada um o que é seu”, conforme o célebre conceito dessa palavra. 

Assim, apesar de termos ingressado com a presente ação de impugnação, curvamo-
nos ao resultado do exame pericial, o qual demonstrou que, apesar de a pré-candidata não ter 
comprovado sua escolaridade, está alfabetizada, por isso manifestamo-nos pela improcedência 
da impugnação. Dessa forma, como Maria Iraci de Souza Rocha também comprovou os demais 
requisitos de elegibilidade, o Ministério Público pugna pelo deferimento do registro de sua 
candidatura. 

Santana, 07 de agosto de 2004. 

                   Millen Castro M. de Moura 
                   Promotor Eleitoral 
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