
ALEGAÇÕES FINAIS 

Eleitoral. Registro de 
Candidatura. Impugnação. 
Analfabetismo. Realização de teste de 
conhecimentos. Conceito: Analfabeto. 
Art. 14, § 4º, CF. Procedência do pedido. 

O Ministério Público Eleitoral impugnou o registro da candidatura de João Santana 
Galvão, por entender que este possuía o empecilho constitucional do analfabetismo. Pugnou pela 
realização de exame pericial de teste de conhecimento a ser feito pelo impugnado diante de 
profissional habilitado. 

Em contestação, o impugnado alegou ser alfabetizado, por ter concluído a 3ª série do 
1º grau. Para provar isso, anexou declaração firmada pelo Prefeito e pelo Secretário Municipal de 
Educação nesse sentido. 

O M. M. Juiz Eleitoral entendeu necessária a dilação probatória, por isso deferiu o 
pedido de realização de teste de conhecimentos. 

Três professoras designadas pelo M. M. Juiz aplicaram o teste supracitado, composto 
de cinco questões simples, ao fim do qual atribuíram aos examinados um destes conceitos: 
alfabetizado, semi-alfabetizado e analfabeto. 

O impugnado compareceu na data marcada, realizou o exame e obteve o conceito 
“analfabeto”, não conseguindo assim demonstrar a condição de elegibilidade prevista no art. 14, 
§ 4º, da Constituição Federal. Ressaltamos que o impugnado não respondeu coerentemente a 
qualquer das questões formuladas, limitando-se a copiar algumas palavras, o que leva a crer em 
não possuir a habilidade mínima para ler e escrever. 

Ainda que se leve em consideração o fato de que Santana, por ser um pequeno centro 
urbano, não exige líderes com grandes predicados intelectuais, não podemos ser tolerantes a ponto 
de considerarmos elegível alguém que não consegue, por si só, ler frases básicas e redigir algumas 
palavras. A pensarmos assim, estaremos desrespeitando a Carta Magna, jogando por terra uma 
condição de elegibilidade constitucional. 

Lembramos a relevância do exercício de um cargo público que requer o contato diário 
com leis, decretos, correspondências advindas do Executivo, de Tribunais de Contas e de outros 
órgãos, públicos ou privados. Entregarmos a um analfabeto a possibilidade de concorrer ao 
exercício dessa função seria pôr em risco o próprio mandato que a ele poderia ser outorgado, pois 
terceiros que leriam ou transcreveriam os documentos para aquele “representante do povo” 
poderiam influenciar ou deturpar a tomada de decisão deste. A quem estaríamos entregando o 
controle do Poder Legislativo? Àqueles que não sabem decifrar o que eles mesmos não 
conseguem expressar por escrito? 

Não se diga que pequenas populações não precisam de líderes políticos de muita 
cultura. Não se fale que “cada povo tem o governo que merece”. A continuar nesse pensamento, 
poderá estar-se incorrendo num ciclo vicioso, pois não se exigindo maiores conhecimentos dos 
legisladores, qual a necessidade que o aspirante a um cargo político terá de dedicar-se aos 
estudos? 

Ainda que não haja um conceito unívoco do que se entenda por alfabetizado, a 
doutrina entende que tal condição ocorre quando a pessoa “sabe ler e escrever, razoavelmente: 
escrever com sentido e concatenação das idéias, ainda que com embaraço de gramática; ler com 
compreensão do texto, do seu sentido, ainda que de modo obnubilado e turvo” (conforme 



Adriano Soares da Costa, in “Teoria da Inelegibilidade e o Direito Processual Eleitoral”, Ed. Del 
Rey, 1998, p. 111). 

Como, pelas respostas ao teste, ficou claro que o impugnado realmente é analfabeto, 
o Ministério Público pugna pelo deferimento do pedido formulado na inicial, ou seja, a 
procedência da presente impugnação, com o conseqüente indeferimento do registro de João 
Santana Galvão, por faltar-lhe condição de elegibilidade constitucional 

Santana, 11 de agosto de 2000. 

                   Millen CASTRO M. de MOURA 
                   Promotor de Justiça Eleitoral 
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