
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ ELEITORAL DA 99ª ZONA – SANTANA (BA) 
 
 

O Ministério Público Eleitoral, utilizando-se do Promotor Eleitoral subscritor desta 
peça, que poderá ser encontrado para intimações e notificações pessoais na Rua Monteiro 
Lobato, Forum local, Santana (BA), lastreado nos arts. 127, caput, da Constituição Federal e 3º 
da Lei Complementar nº 64/90, vem, perante V. Exª, IMPUGNAR O REGISTRO DE 
CANDIDATURA de Severino Alves Gomes, brasileiro, casado, agricultor, portador do Título 
Eleitoral nº 7669942405-15, residente na Comunidade do Barreiro Fundo, Santana (BA), 
conforme os motivos que passa a expor: 

1 – O impugnado teve sua inscrição às eleições proporcionais vindouras apresentada 
pela Coligação PFL - PL como pré-candidato ao cargo de Vereador da Cidade de Santana, após a 
escolha de seu nome em convenção de 25 de junho de 2000. 

2 – Não poderá, entretanto, o impugnado participar deste pleito, por ser inelegível, já 
que não atende a dois requisitos necessários para a obtenção do direito de ser votado: o 
alfabetismo e a filiação partidária. 

DA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA 
3 – A Carta Magna, em seu art. 14, § 3º, V, considera a filiação partidária como uma 

condição de elegibilidade. Por sua vez, a Lei nº 9.504/97 estabelece, em seu art. 9º, que o 
candidato deverá estar com a filiação deferida pela agremiação em pelo menos um ano antes do 
pleito. Por fim, a Lei nº 9.096/95 dispõe, em seu art. 19, caput, que os partidos enviarão aos 
Juízes Eleitorais, para arquivamento e cumprimento dos prazos de filiação, a relação dos nomes 
de todos seus filiados. 

4 – Cabe, portanto, ao Partido Político deferir a filiação daqueles que lhe 
interessarem fazer parte do seu grupo. A Justiça Eleitoral não interfere nessa fase de deferimento 
da filiação. Entretanto, há expressa necessidade de que a agremiação remeta ao Juiz Eleitoral os 
nomes de todos os seus filiados, especialmente os recém-ingressos, sob pena de estes não serem 
considerados como participantes do respectivo partido político. As agremiações partidárias 
possuem a natureza de instituição de direito privado, por isso a elas cabe, privativamente, 
controlar e deferir o ingresso de seus filiados, no entanto o interesse público na filiação 
partidária, inclusive no prazo desta, visto que se constitui em condição de elegibilidade, exige a 
comunicação do deferimento à Justiça Eleitoral como etapa indispensável para que o filiado 
possa concorrer a um cargo eletivo. 

5 – Assim, não basta que o cidadão preencha uma ficha no diretório do partido; este, 
também, deve, nos meses de abril e outubro, oficiar tal acontecimento ao Juiz Eleitoral, sob pena 
de o filiado tornar-se inelegível, pois o art. 20, caput, III, da Resolução nº 20.561 do TSE 
determina que o prazo de filiação partidária se comprovará com a certidão expedida pelo cartório 
eleitoral baseada na última relação de filiados nele arquivada. 

6 – No presente caso, o Escrivão Eleitoral certificou, na fl. 114, que “a parte 
interessada não está filiada a partido político”. O pré-candidato não juntou prova que 
comprovasse ter o partido encaminhado sua filiação ao Juiz Eleitoral. Resta, portanto, considerar 
que o referido cidadão não se encontra filiado, logo não poderá ser registrado como candidato a 
esse pleito. 

DO ALFABETISMO 
7 – A Constituição Federal, em seu art. 14, § 4º, considera inelegíveis os analfabetos. 

Andou bem o constituinte ao estabelecer essa vedação. Sabe-se da relevância dos cargos eletivos, 
que exigem de seus ocupantes o contato diário com palavras escritas, portanto permitir que uma 
pessoa despida do domínio da leitura e da escrita exerça um mandato eleitoral oferece 



 

oportunidade a que terceiros que leriam ou transcreveriam os documentos para o analfabeto 
representante do povo influenciem ou deturpem a tomada de decisão deste. 

8 – Bem verdade que não há um conceito unívoco de alfabetismo, mas a doutrina tem 
entendido que não basta “assinar o nome” para ser considerado alfabetizado. O candidato deve ter 
o mínimo de conhecimento das letras que lhe permita, por si só, interpretar um documento simples 
e redigir um conjunto de frases. A propósito, vejam-se os ensinamentos do festejado juiz alagoano 
Adriano Soares da Costa (in “Teoria da Inelegibilidade e o Direito Processual Eleitoral”, Ed. Del 
Rey, 1998, p. 111): 

“É alfabetizado quem 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. É analfabeto, ao revés, aquele 
que não sabe ler ou escrever com um mínimo de sentido, ou com total 
impossibilidade de externar seus pensamentos.” 

9 - É notório, na comunidade santanense, que o impugnado não possui o domínio 
mínimo da leitura e da escrita, limitando-se a apor a sua assinatura, quando instado a tanto. Não 
é possível admitir que uma pessoa que assine um documento orientada por terceiros possa ser 
mandatária de tão relevante função como o é a vereança, na qual o mister diário exige o manejo 
de leis, decretos, correspondências advindas do Executivo, de Tribunais de Contas e de outros 
órgãos, sejam públicos, sejam privados. Aliás, nem mesmo os que já são vereadores poderão 
renovar o mandato se não comprovarem ser alfabetizados, pois as condições de elegibilidade 
devem ser examinadas a cada novo pleito, como já entende a jurisprudência abaixo citada: 

 “Não se admite o registro de candidato que, embora já tenha 
ocupado a vereança, declarou-se analfabeto, não tendo sucesso na prova 
a que se submeteu na presença do Juiz. É inelegível para qualquer cargo 
o analfabeto” (Ementário de Decisões do TSE – Eleições 1996, p. 83). 

Súmula 15 - TSE: “O exercício de cargo eletivo não é 
circunstância suficiente para, em recurso especial, determinar-se a 
reforma da decisão mediante a qual o candidato foi considerado 
analfabeto.” 

10 – Buscando respeitar o requisito constitucional de alfabetismo, o candidato deverá 
submeter-se a uma prova simples na qual serão testadas as mínimas habilidades exigidas por uma 
pessoa alfabetizada. Essa espécie de perícia já é, inclusive, aceita pela jurisprudência dos tribunais, 
inclusive do Tribunal Superior Eleitoral, como se depreende da ementa abaixo: 

Inelegibilidade. Analfabetismo. 
“Não se convencendo o juiz, com base nos elementos dos autos, 

de que o pretendente a registro de candidatura atende ao requisito 
constitucional de ser alfabetizado, possível a realização de teste (...)” 
(REsp nº 13.898 – SP, RJTSE, vol. 8, tomo 3, pág. 224) 

DOS PEDIDOS 

Por tais razões, o Ministério Público Eleitoral requer: 
a) a juntada do processo de registro do pré-candidato a esta inicial; 
b) a citação do impugnado para, querendo, contestar os termos da presente, 

indicando as provas que pretende produzir, sob pena de confesso; 
c) o deferimento de todas as espécies de prova, especialmente a documental, 

constante do processo de registro, em especial a certidão do Escrivão Eleitoral quanto à ausência 



 

de filiação, e o exame pericial de teste de conhecimentos a ser feito pelo impugnado diante de 
profissional habilitado, a fim de comprovar a sua incapacidade de ler e escrever; 

d) por fim, o indeferimento do registro da candidatura de Severino Alves Gomes, 
provada a ausência das condições constitucionais de elegibilidade (filiação partidária e 
alfabetismo). 

Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais). 
Nesses termos, aguarda deferimento. 

Santana, 15 de julho de 2000. 

                 Millen CASTRO M. de MOURA 
                 Promotor de Justiça Eleitoral 
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